Adenda à folha de dados

Suporte de centro de dados HP
para multifornecedor
Serviço de suporte de centro de dados HP
Esta adenda à folha de dados do Serviço de suporte de centro de dados HP descreve as
características do serviço de Centro de dados HP para multifornecedor, uma extensão
opcional do Serviço de suporte de centro de dados HP. Ao abrigo do Serviço de suporte de
centro de dados HP, uma Descrição de trabalho (SOW) de acordo mútuo e executada irá
detalhar a combinação precisa de hardware e características de suporte reativas e próativas fornecida, incluindo suporte multifornecedor (se adquirido), com base nas suas
necessidades.

Especificações
Tabela 1. Especificações
Focagem no serviço

Descrição

Principal fornecedor
de serviços

O Suporte de centro de dados HP para multifornecedor disponibiliza suporte
para produtos elegíveis (Produtos com suporte multifornecedor) conforme
definido na SOW executada, estando concebido para ambientes de centros
de dados que contenham equipamentos de diferentes fabricantes. O
objetivo é fornecer o elevado nível de suporte da HP para a totalidade do
centro de dados do cliente.
A HP disponibiliza um ponto único de resolução de problemas, através do
qual fornece suporte de centro de dados e disponibiliza as ferramentas
e recursos para oferecer a experiência certa ao trabalhar com outros
fabricantes e fornecedores para dar resposta a problemas relacionados
com Produtos com suporte multifornecedor. Esta colaboração pode incluir
especialistas em redes, armazenamento, servidores e sistemas operativos
que podem resolver problemas relacionados com estas plataformas.
A HP também disponibiliza ao cliente o valor da consolidação, integração e
otimização. A consolidação é alcançada graças a uma fatura única, ponto de
contacto único e visão única do ambiente. Esta consolidação pode ajudar a
efetuar poupanças a nível financeiro e operacional, uma vez que o cliente
não necessita de gerir contratos separados com vários fornecedores. A
equipa de conta designada pode ajudar a impulsionar a integração ao unir
importantes processos de serviço, pessoas, sistemas e impulsionadores
de negócio com vista à redução da complexidade e dos riscos associados.
Para além disso, estes recursos podem igualmente ajudar o cliente a
identificar possibilidades para melhorarem o respetivo ambiente através
da identificação de possíveis oportunidades de melhoria de desempenho,
capacidade de resposta e pontos de eficiência operacional.

Metodologia
de serviços

A SOW irá detalhar os serviços a serem fornecidos e os recursos que irão
prestar os serviços para os Produtos com suporte multifornecedor no
ambiente. A SOW irá abordar áreas tais como:
• O âmbito dos serviços para os Produtos com suporte multifornecedor e
quaisquer limitações
• As responsabilidades do cliente, incluindo se os OEM requerem que o
cliente tenha um acordo de suporte ativo direto com estes para receber
determinados patches de sistema operativo, firmware e software, bem
como atualizações; quando necessário, o cliente será direcionado para o
respetivo OEM, que pode requerer um contrato de serviço para os atender,
quer diretamente ou através da HP agindo como agente do cliente, sujeito
à aprovação dos OEM e à execução de quaisquer acordos aplicáveis que
possam ser necessários por parte dos OEM para permitir que a HP atue em
nome do cliente
• Nível de cobertura de resposta para hardware; as opções de cobertura
para hardware encontram-se listadas na folha de dados do Serviço
de suporte de centro de dados HP na parte de Produtos com suporte
multifornecedor (quando disponível), e podem fornecer serviços
dependentes da configuração conforme definido na SOW
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Descrição
Este serviço proporciona o desenvolvimento de um plano de suporte de
conta, incluindo procedimentos e processo de escalamento.
A HP, a seu exclusivo critério, pode utilizar recursos de terceiros ou OEM para
fornecer serviços reativos.
Quando aplicável, o Gestor de apoio ao cliente da HP pode auxiliar o cliente
na criação de quaisquer acordos de agência entre o cliente, a HP e o OEM
quando necessário.

Características
principais
Gestão de relação

A gestão de relação do Serviço de suporte de centro de dados HP inclui uma
equipa de suporte de conta HP designada que trabalha para compreender
os objetivos de TI e o negócio do cliente, com a finalidade de garantir que
estas necessidades são colmatadas.
As revisões de conta para Produtos com suporte multifornecedor estão
incorporadas nas sessões de revisão e planeamento de suporte fornecidas
ao abrigo do Serviço de suporte de centro de dados do cliente, conforme
detalhado na SOW (habitualmente de forma trimestral).
A SOW irá detalhar o modelo de execução (bem como os agentes de
execução específicos) para cada sistema multifornecedor no ambiente.
Como parte deste serviço, a HP irá gerir a totalidade de serviços para os
produtos com suporte multifornecedor, incluindo quaisquer limitações.
As ferramentas de gestão de bens incluem a identificação de sistemas
multifornecedor no ambiente.
Os serviços podem incluir formação HP se necessário por parte do
cliente. Os serviços de formação podem incluir formação independente
da plataforma para software de código livre (open source) e software de
sistema operativo (SO). A formação para hardware e SO proprietário de
plataforma é fornecida apenas pelo OEM.

Processamento de
otimização de suporte

O Processamento de otimização de suporte é um conjunto de processos
reativos acelerados e integrados concebidos para dar resposta a incidentes
de hardware e software. A HP estabeleceu processos de escalamento
formais para dar resposta a incidentes, adicionar as perícias de recursos
HP adequados e/ou fornecedores terceiros selecionados de Produtos com
suporte multifornecedor para auxiliar na resolução de problemas.

Serviços prestados

Assim que um pedido de serviço é registado pela HP, esta irá trabalhar ao
longo do período de cobertura acordado para hardware ou software para
isolar o problema de hardware ou software para Produtos com suporte
multifornecedor abrangidos e para identificar, remediar e solucionar o
problema remotamente.
Este serviço pode incluir uma pesquisa em bases de dados de
conhecimentos da HP ou hospedadas pelo OEM para determinados
produtos OEM de forma a obter informações de produtos, respostas a
questões de suporte e participar em fóruns de suporte, quando disponíveis.

Opções de focagem no
serviço
Serviços pró-ativos
opcionais

As seguintes características opcionais podem ser igualmente fornecidas e,
se adquiridas, serão detalhadas na SOW.

Serviços de ambiente

Os seguintes serviços de ambiente especificados na folha de dados do
Serviço de suporte de centro de dados HP, independentes de plataformas,
estão disponíveis para Produtos com suporte multifornecedor:
• Aconselhamento técnico e operacional, incluindo serviços ITIL; o
aconselhamento específico para plataforma não está incluído nestes
serviços.
• Revisão das recomendações HP para a implementação de alterações
e potenciais melhorias em Produtos com suporte multifornecedor
identificadas durante as reuniões de revisão e serviço.

Os serviços tecnológicos HP são regidos pelos termos e condições do serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente na altura da compra.
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Serviços para
servidores

Este serviço pode incluir análise de patch para sistema operativo e gestão
para Produtos com suporte multifornecedor.
Os requisitos específicos de OEM para a gestão de patches serão
especificados na SOW.
Análise de firmware e software de servidor
Periodicamente, os OEM para Produtos com suporte multifornecedor
poderão publicar atualizações de firmware para análise de software e
servidores. Estas atualizações podem abordam potenciais incidentes,
fornecer funcionalidades adicionais ou melhorar o desempenho. Para
além de fornecerem informações adequadas para reduzir inconvenientes
para as operações do cliente. O OEM pode também fornecer atualizações
adequadas. Trimestralmente (ou conforme definido pelas datas de
publicação do OEM e documentado na SOW), o Cliente e a HP revêm as
atualizações disponíveis e determinam um plano de ação para a instalação
das atualizações necessárias. Conforme mencionado acima, alguns OEM
podem requerer que o cliente tenha um acordo de suporte ativo direto com
estes para receber determinados patches de sistema operativo, firmware e
software, bem como atualizações.
Serviços de verificação de estado do sistema HP (servidor)
Os Serviços de verificação de estado do sistema HP estão disponíveis para
plataformas específicas dentro do ambiente, conforme descrito na SOW.

Armazenamento

Os serviços de servidor podem incluir suporte para dispositivos
de armazenamento de ligação direta para Produtos com suporte
multifornecedor. Contudo, produtos de armazenamento independentes
não são elegíveis para cobertura ao abrigo destes serviços, mas podem ser
adquiridos separadamente ao abrigo de uma SOW personalizada.

Características próativas opcionais

Podem estar disponíveis rastreios regulares para patches críticos,
dependendo do Produto com suporte multifornecedor. Se disponível,
o processo e os requisitos para os rastreios serão detalhados na SOW.

Pré-requisito do
serviço

Para serem elegíveis para estes serviços, todos os dispositivos e
infraestruturas de TI multifornecedor suportados pelo Serviço de suporte
de centro de dados HP devem possuir suporte reativo válido fornecido
pela HP. O acordo de Serviço de suporte de centro de dados está disposto
sobre a cobertura de acordo de suporte HP existente. Os dispositivos e
infraestrutura de TI suportados por este serviço serão documentados numa
SOW.

Limitações do serviço

A HP não é responsável pelo desempenho ou não desempenho de outros
fornecedores, dos seus produtos ou dos respetivos serviços de suporte.
Se a HP estiver a atuar como agente do cliente, as obrigações da HP estão
limitadas ao âmbito do acordo de agência; não atribui o acordo de suporte
entre o cliente e o fornecedor à HP. O cliente é ainda responsável pelo
desempenho das suas obrigações ao abrigo destes acordos, incluindo
o pagamento de todas as taxas aplicáveis.
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Partilhar com colegas
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