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Anúncio de fim do suporte para Windows XP, Windows Vista e
Windows 2003 para o Cisco AMP para Endpoints Windows
Connector
A Cisco está anunciando as datas de fim do suporte para os sistemas operacionais Microsoft
Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 para o Cisco AMP for Endpoints Windows
Connector. A última versão do Cisco AMP para Endpoints Windows Connector para suportar
esses sistemas operacionais será a filial v5.x.
A Tabela 1 descreve os marcos, as definições e as datas de fim do suporte para os sistemas
operacionais afetados. Para clientes com contratos de serviço e suporte ativos e pagos, o
suporte estará disponível nos termos e condições do contrato de serviço do cliente para sistemas
operacionais suportados.
A Tabela 2 lista os sistemas operacionais que serão suportados pelo AMP for Endpoints Windows
Connector v6.0. Os clientes com contratos de serviço ativos continuarão a receber suporte do
Cisco Technical Assistance Center (TAC) e a receber atualizações de software para patches de
segurança essenciais nos sistemas operacionais afetados por um período de um ano a partir da
data deste anúncio.
Tabela 1. Marcos e datas do fim do suporte operacional para o conector do Windows da AMP
para endpoints
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Tabela 2. Sistemas operacionais suportados pela AMP para endpoints Windows Connector
versão 6.0 e posterior
O Cisco AMP para endpoints Windows Connector v6.0 suportará estes sistemas operacionais:
Sistema
Versão
operacional
Microsoft Windows 7 (ESU necessário)
Microsoft Windows 8 e 8.1
Windows Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008 R2 (ESU obrigatório)
Microsoft Windows Server 2012

Opções de migração de produto
Os clientes são incentivados a atualizar seus sistemas operacionais para os suportados pela
Microsoft e a instalar o Cisco AMP para endpoints Windows Connector v6.0 e superior. A lista de
sistemas operacionais compatíveis pode ser encontrada na data sheet do Cisco Advanced
Malware Protection para endpoints.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre a Cisco AMP para endpoints, acesse
http://www.cisco.com/go/amp ou entre em contato com o representante de conta local.

