
Informativo de descontinuidade nº 01 28 de setembro de 2006

COMUNICADO SOBRE A DESCONTINUIDADE DE
PRODUTO

De acordo com a política de manter o cliente informado sobre Ciclo de Vida
dos Produtos, a Dígitro anuncia que, tendo em vista o atual desenvolvimento
tecnológico, não há condições para a continuidade da comercialização e
atualização dos produtos abaixo relacionados:

Data de encerramento

Produto Descontinuado Venda de
novos

produtos

Venda de
ampliações Atualizaçõe

s

Manutenções
e

suporte
Software Solaris Base

Server 2.4
31/12/2000 30/09/2006 30/09/2006 30/10/2007

Software Solaris 2.6 for
Desktop

31/12/2000 30/09/2006 30/09/2006 30/10/2007

Tabela 1 – Relação dos produtos descontinuados

Comunicamos, ainda, que os serviços de manutenção e suporte técnico serão
mantidos, respeitadas as condições dos respectivos contratos, pelo período de 12
meses contados da data deste comunicado.

Definições
● Venda de novos produtos: Considera-se a data para recebimento da última

proposta comercial formalizada, assinada pelo cliente e entregue ao
departamento comercial da Dígitro. Após esta data, o produto não estará mais
disponível para comercialização.

● Venda de ampliações: Considera-se a data para recebimento da última proposta
comercial formalizada, assinada pelo cliente e entregue ao departamento
comercial da Dígitro. Após esta data, ampliações para o produto utilizando este
sistema operacional não estarão mais disponíveis para comercialização.

● Atualizações: Considera-se a data para liberação da última versão com
atualizações (novas características e inclusão de facilidades) a ser
disponibilizada pela Dígitro para este sistema operacional. Após esta data, não
estarão mais sendo desenvolvidas novas atualizações para o produto.

● Manutenções e suporte: Considera-se a data para realização do último serviço e
suporte ao cliente, seja ele para configuração, apoio operacional e
manutenções. Após esta data, não estarão mais sendo prestados suporte e
qualquer outro tipo de reparo.



Opções de Migração
● Convém lembrar que a descontinuidade do produto decorre da evolução

tecnológica e da existência de outras ferramentas mais atuais, com maiores
facilidades para o usuário. Informações sobre produtos e condições para
migração podem ser obtidas no ambiente restrito de clientes do Portal Dígitro
(www.digitro.com) ou através de contato com uma de nossas unidades
comerciais.


