
Manutenção e Suporte da Aimetis™

O Contrato de Manutenção e Suporte da Aimetis™ é um complemento que garante um total aproveitamento 
de todo o investimento realizado no software Symphony.

Suporte Prioritário
Com um time global e experiente de suporte e desenvolvedores, você pode contar com todo o nosso conhecimento. Não 
deixaremos de trabalhar até que seu problema esteja resolvido. O suporte prioritário inclui:

• Suporte por telefone, email e web
• Assistencia remota
• Verificação prioritária de bugs

Manutenção do Software
Tenha acesso a atualizações de software, assim que são lançadas, sem custo adicional. As atualizações consistem (mas não 
são limitadas) a:

• Novos recursos e melhorias
• Correções de problemas e defeitos

Monitoramento de Saúde do Sistema
Com o Monitoramento de Saúde da Aimetis, você pode visualizar o estado de funcionamento dos seus servidores e 
câmeras no nosso portal (Xnet). As informações de saúde são periodicamente armazenadas na Xnet. O Monitoramento de 
Saúde te dá informações, como por exemplo:

• Uso de espaço em discos / storage
• Saúde de dispositivos conectados
• Informações gerais do servidor (versão, etc)

Backup na Nuvem
Este recurso te dá a possibilidade de fazer backups remotos das configurações do seu servidor no nosso sistema na 
nuvem. Estes backup são completamente automáticos se o intervalo é ajustado no servidor.

Proteja seu investimento com a Manutenção e Suporte da Aimetis

O que nossos clientes dizem sobre a M&S?

“A Manutenção e Suporte da 
Aimetis tem se provado muito 
valiosa. Ter pessoas de suporte 
técnico tão proeficientes como 
as da Aimetis é muito, muito 
importante.”

Lawton Mauai 
Marriott Ko Olina Beach Club

“Profissionais, serviço de suporte 
com muito conhecimento. Fiquei 
muito impressionado. Obrigado!”

Matthias Toepp 
Toepp Electric

“O suporte técnico sempre 
foi excelente na Aimetis. Os 
colaboradores de suporte técnico 
sempre parecem saber do 
problema inicialmente, ou ainda 
acompanham o caso até estar 
resolvido.”

Craig Thomson 
Telsco Security Systems
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Comparação do Produto

Para aprender mais, visite www.aimetis.com

Servidores sem  
Manutenção e Suporte

Servidores com  
Manutenção e Suporte

Duração do Termo 90 dias para as novas licenças 1 a 5 anos

Casos de Suporte 3 casos por farm por ano Ilimitados

Auto suporte técnico  
(self-service) • •

Opções de Comunicação Email e suporte via web Telefone, email e suporte via web

Upgrade Gratuito de 
Versões (durante o termo) • •

Correções Prioritárias de 
Bugs •

Transferência de Licenças 
Entre Servidores •

Assistencia Remota •

Backup na Nuvem •

Monitoramento de Saúde do 
Sistema •

Tempo de Resposta Inicial Alta Prioridade: Próximo Dia Útil
Média Prioridade: 2 Dias Uteis
Baixa Prioridade: 3 Dias Uteis

Alta Prioridade: 4 Horas Comerciais
Média Prioridade: 8 Horas Comerciais

Baixa Prioridade: Próximo Dia Útil

Tempos de Resposta até 
Resolução

Alta Prioridade: 2 Dias Uteis
Média Prioridade: 3 Dias Uteis
Baixa Prioridade: 4 Dias Uteis

Alta Prioridade: 8 Horas Comerciais
Média Prioridade: 2 Dias Uteis
Baixa Prioridade: 3 Dias Uteis

Serviços Profissionais da Aimetis
Procurando uma solução para suas necessidades únicas do software de segurança? Os Serviços Profissionais da 
Aimetis oferecem uma serie de benefícios desde a consultoria, desenvolvimento customizado, e opções extendidas de 
suporte para te auxiliar nos projetos.

Consultoria
Se for uma pequena consulta ou o desenvolvimento de um sistema completo, a Aimetis está preparada para te 
ajudar. Nosso time de consultores profissionais já ajudaram a projetar, implementar, e suportar sistemas de todos os 
tamanhos para praticamente todo tipo de vertical.

• Projeto de dimensionamento e arquitetura
• Planejamento de recuperação de desastres e redundância
• Configuração avançada do sistema

Desenvolvimento Customizado
Os produtos da Aimetis oferecem uma plataforma ampla que permitem construir uma solução de vídeo completa. 
Enquanto o nosso portfolio atende a maioria das necessidades dos mercados, nosso time de Serviços Profissionais 
podem extender e melhorar a solução, para atender os requerimentos mais rigorosos.

• Desenvolvimento de novos recursos
• Layout customizado ou branding
• Integração com sistemas de terceiros

Suporte Extendido
O programa de Manutencão e Suporte da Aimetis fornece suporte confiável para instalações importantes no horario 
comercial. Para sistemas críticos, o nosso serviço pode ser ampliado conforme necessidade. Os Serviços Profissionais 
da Aimetis fornecem este tipo de suporte para este tipo de circunstâncias excepcionais.

• Suporte no local
• Suporte de produtos no fim do ciclo de vida
• Verificação do estado de saúde do sistema


