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Introduction

Aproveitando a telemetria de produtos conectados, a Cisco é capaz de oferecer ao cliente uma
experiência quase fácil quando os produtos apresentam certas falhas. Sem interação humana,
uma solicitação de serviço (SR) e uma autorização de devolução de material (RMA) serão
autorizadas proativamente, reduzindo significativamente o tempo desde a falha até a substituição.
Este documento abordará informações sobre este programa, quais ações os clientes devem
tomar, dispositivos/problemas cobertos por este programa e configurações disponíveis (opt-out,
configuração de contato).

Requirements

O dispositivo deve ser conectado e reivindicado diretamente para a Intersight Cloud (não por
meio de dispositivo local). Consulte o guia Intersight Getting Started para conectar e
reivindicar um dispositivo.

●

O dispositivo não deve ser gerenciado via IMM (Modo gerenciado por entrevistas)●

O dispositivo deve ser coberto por um contrato de suporte válido (por exemplo, Smart Net
Total Care - SNTC)

●

Um mínimo de Intersight Base Edition●

Escopo

Todos os clientes e todos os dispositivos que atendem aos requisitos acima estão no escopo.
Este programa funciona com base no opt-out.

●

Falhas de memória UCS (falha inoperável de DIMM F0185)●

Falhas de disco do UCS (maioria das falhas de disco F1732 e F0181) Nota: Isso não inclui as●

https://intersight.com/help/getting_started#cisco_intersight_setup_and_device_claim


unidades da lista negra do Hyperflex no momento
Cenários/falhas adicionais de hardware estão sendo considerados para cobertura neste
programa.

O que esperar

Quando um evento de falha coberto ocorre, um SR e um RMA são gerados. Pontos de interesse:

Os e-mails serão do endereço sherholm@cisco.com, os clientes podem permitir
especificamente esse endereço.

1.

O caso será criado com o e-mail configurado (consulte a seção de configuração avançada
abaixo) ou com o último usuário qualificado que fez login no Intersight.

2.

Os outros usuários na conta do Intersight que têm direito sob o contrato são copiados no e-
mail. Se os usuários forem explicitamente especificados, todos os usuários configurados
serão copiados.

3.

Qualquer usuário qualificado pode assumir a propriedade da RMA e preencher os detalhes
necessários.

4.

Após a criação da solicitação de serviço, os clientes receberão um e-mail semelhante ao exemplo
abaixo:

From: sherholm@cisco.com

To: bob@example.com

Subject: [Action Required] SR: 600000000 - Proactive Replacement of Memory Module [Connected via

Intersight]

Hello Bob,

I am writing to let you know that Cisco has received a fault message from your Cisco UCS server

connected by Cisco Intersight.

The fault indicates that a memory DIMM module has failed and needs replacing. I have

automatically created a TAC Case for

you (SR 600000000) and have created the RMA to ship you the replacement DIMM. I just need you to

click the RMA link and

verify your shipping address so the replacement part can be shipped out to you:

https://ibpm.cisco.com/rma/home/?RMANumber=800000000 Note: If you have difficulty loading the

link above, please contact LSC at one of the following manners:

https://www.cisco.com/c/en/us/buy/logistics-support-center.html Here is some more information

about the failed DIMM and the server it's installed in: Domain Name: ucs-domain Domain IP

Address: 192.0.2.1 Server Serial Number: SERIAL Fault Description: DIMM DIMM_H1 on server 1/1

operability: inoperable Link to server in Intersight:

https://intersight.com/an/compute/physical-summaries/moid/server/ Link to Fault in Intersight:

https://intersight.com/an/cond/alarms/?Moid=moid Please let me know if you have further

questions, Sincerely, Sherlock Technical Consulting Engineer.Customer Delivery Cisco Customer

Experience

Benefícios

Redução significativa do esforço para receber uma peça de reposição.1.
Criação automática de SR - tempo de reação mais rápido ao evento.2.
Pré-autorização de RMA.3.
Capacidade de preencher os detalhes da RMA logo após o contato.4.
Coleta automática de dados de diagnóstico de destino.5.
Detecção de defeitos de software - falhas de software disfarçadas como falhas de hardware6.

mailto:sherholm@cisco.com


não gerarão RMAs desnecessárias.

Detalhes adicionais

Detalhes do fluxo de trabalho

Configuração avançada

Duas opções de configuração avançadas são suportadas no momento. As opções de
configuração são definidas usando marcas no Intersight e, a partir de hoje, as tags só podem ser
definidas usando a API. 

As marcas discutidas abaixo podem ser configuradas em qualquer um dos seguintes níveis:

Conta (via GUI)1.
Organização (via API)2.
Dispositivo de destino/registrado (via API)3.

Para obter mais informações sobre as marcas de configurações, consulte o documento Definindo
marcas no Intersight.

Configurando explicitamente um contato

Os clientes podem configurar explicitamente o(s) endereço(s) de e-mail que desejam estar
associados ao SR e à RMA. O nome/chave da marca é "AutoRMAEmail" e o valor é uma lista
CSV de e-mails que você deseja notificar e qualificar o caso. A RMA proativa usará uma base de
primeira correspondência e analisará os e-mails da esquerda para a direita. Por exemplo, se você
usar "user@company.com,user2@company.com" user@company.com será tentado primeiro, no
entanto, todos os emails serão copiados. Para que um caso seja aberto, pelo menos um e-mail na
lista CSV deve se correlacionar a uma conta CCO válida associada ao contrato no qual o número
de série do servidor é coberto.

Observe que o Intersight tem um limite de caracteres para marcas de 255 caracteres. Por causa
disso, a RMA pró-ativa suporta qualquer marca que comece com o AutoRMAEmail (por exemplo:
AutoRMAEmail1, AutoRMAEmail2) e concatenará todos os valores juntos.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/intersight/215171-setting-tags-on-intersight-account-via-a.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/intersight/215171-setting-tags-on-intersight-account-via-a.html
mailto:user@company.com


Se estiver usando a API para configurar marcas, a marca deverá ser semelhante a:

{"Key":"AutoRMAEmail","Value":"email1@company.com,email2@company.com"}

Veja acima o link para o documento que discute detalhes sobre marcação.

Retirada das RMAs proativas

Para recusar,

Se estiver usando a API, a marca deverá ser como mostrado abaixo.

{"Key":"AutoRMA","Value":"False"}

Para optar por RMAs pró-ativas (se forem desligadas), os usuários podem alterar a marca para:

{"Key":"AutoRMA","Value":"True"}

Ou podem remover a marca completamente. Observação: os usuários NÃO precisam optar por
não fazer isso por meio de tags, caso não tenham optado por não fazer essa opção, elas serão
automaticamente habilitadas a menos que tenham optado por não fazer isso.

Caveats

Este é um recurso de visualização do Intersight.●

Os servidores que apresentam mais de uma falha de DIMM degradado não são abrangidos -
os clientes devem abrir casos manualmente para esses problemas.

●

Atualmente, não há licença ou contrato de nível de serviço específico necessário. Isso pode
mudar quando o recurso sai da visualização.

●

Instâncias de CSCvo48003("Blade M4 - Patrol Scrubber logs Endereço DIMM com limite de
4k") ou CSCvo48006 ("Rack M4 - Patrol Scrubber logs Endereço DIMM com limite de 4k")
não dispararão RMAs.

●

Discos com falhas, mas em um estado aparente sem falha (ou seja, : configuração externa,
copyback, recriação etc) não podem ser substituídas.

●

Os discos que usam um controlador ou discos de armazenamento HBA não RAID ou de
passagem no modo JBOD podem não ter evidências suficientes de registro nos arquivos de
suporte técnico para determinar se um disco falhou e não pode ser substituído.

●

FAQ

P: Que informações a Cisco coletará sobre essas falhas?

R: Detalhes da falha (tempo/dispositivo/etc.), suporte técnico ao chassi/CIMC e, se aplicável,
suporte técnico ao UCSM.

P: Qual é o tempo de reação?

R: Os casos são normalmente abertos e a RMA criada, dentro de uma hora após a ocorrência da
falha. Isso inclui todo o tempo necessário para gerar os dados de diagnóstico apropriados.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo48003
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo48006
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