
Suporte Técnico Dígitro

Novas regras para atendimento
técnico avulso
Entende-se por atendimento técnico avulso o atendimento prestado pelo suporte
Dígitro a plataformas que não possuem um contrato de suporte técnico ativo vinculado.
Este atendimento possui novas regras, de acordo com o ano de comercialização da
plataforma e seguem as métricas definidas em nosso plano de descontinuidade de
produto.

Para mais informações sobre nosso ciclo de vida de produto e lista de produtos
descontinuados, consulte: https://www.digitro.com/produtos-descontinuados

Novas regras comerciais ao suporte
A implementação das novas regras comerciais no atendimento aos clientes sem
contrato de suporte parte das métricas definidas no plano de descontinuidade (ciclo de
vida de produto), por isso teremos 3 (três) possíveis cenários de atendimento, restritos
aos clientes sem contrato de suporte.

Cenário 1 - plataformas produzidas até 2013
Estas plataformas já estão descontinuadas pela Dígitro, não podendo ser ampliadas ou
suportadas em atendimentos avulsos. Para garantir o atendimento a este requisito,
todas as plataformas até este ano de fabricação e sem contrato de suporte ativo, não
serão mais atendidas pelo suporte Dígitro. Caso o cliente entre em contato, será
informado desta restrição e seu chamado não será registrado.

Cenário 2 - plataformas produzidas entre 2014 e 2017
Estas plataformas estão em fase final de ciclo de vida, tendo sua descontinuidade
programada para 31/12/22. Neste cenário o atendimento avulso ainda é permitido,
considerando as regras a seguir:

1) O atendimento aos chamados irá iniciar a partir do 3º dia útil da aprovação
do aceite e em horário comercial;

2) Caso o cliente solicite atendimento emergencial, o chamado terá um valor
diferenciado cobrindo o atendimento 24 x 7 por tipo de plataforma. O valor
referente a 1º hora de atendimento será convertido em bônus (cashback)
para o projeto de atualização da plataforma. O bônus terá validade de 30

https://www.digitro.com/produtos-descontinuados


dias.

Cenário 3 - plataformas produzidas a partir de 2018
Estas plataformas estão em linha de produção ou dentro dos 5 (cinco) anos de
fabricação e neste caso nosso atendimento se dará da seguinte forma:

1) O atendimento aos chamados irá iniciar a partir do 3º dia útil da aprovação
do aceite e em horário comercial;;

2) Caso o cliente solicite atendimento emergencial, o chamado terá um valor
diferenciado cobrindo o atendimento 24 x 7 por tipo de plataforma. O valor
referente a 1º hora de atendimento será convertido em bônus (cashback)
para a futura contratação do contrato de suporte. O bônus terá validade de
30 dias.
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