
   

 

A tradução abaixo é fornecida somente para objetivos informativos. Em caso de discrepância, 
inconsistência ou conflito entre esta tradução e a versão em inglês (principalmente devido a atrasos na 
tradução), a versão em inglês prevalecerá. 
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SERVIÇOS DE SUPORTE DO AWS ELEMENTAL - PLANO DE SERVIÇOS 
 
PRIMEIRA PARTE - VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
 
I. Organização Elemental de Serviços Globais   
.A organização Elemental de Serviços Globais (“Elemental Global Services organization”) se 
dedica a fornecer serviço e suporte de excelência a clientes em todo o mundo. O AWS 
Elemental reconhece que cada cliente é único, com recursos técnicos internos e competências 
variadas, bem como diferentes requisitos de disponibilidade e tempo de resposta do sistema. A 
organização Elemental de Serviços Globais oferece uma ampla gama de opções de serviço e 
suporte para atender às necessidades individuais de cada cliente. Cada oferta é projetada para 
garantir que as soluções de processamento e entrega de vídeo do AWS Elemental operem com 
alta confiabilidade e com máximo desempenho em todos os aplicativos. 
 
Base de Excelência. O AWS Elemental está comprometido a fornecer uma infraestrutura 
mundial de suporte para seus clientes. Construída sobre uma base sólida, a organização de 
Serviços Globais estabelece um estreito relacionamento de trabalho com os clientes e 
conquistou a reputação de melhor serviço e suporte do ramo. 
 
Profissionais Experientes. A equipe de serviço do AWS Elemental é composta por 
profissionais altamente qualificados, experientes e treinados em processamento de vídeo, 
incluindo codificação/decodificação de vídeo, integração de soluções e tecnologias e aplicativos 
de entrega de conteúdo. Esses especialistas trazem amplo conhecimento e experiência da 
indústria para ajudar os clientes a analisar, solucionar problemas e implementar uma série de 
funções de processamento de vídeo. 
 
Recursos em Todo o Mundo. Com atuação em mais de 50 países, o AWS Elemental já 
satisfez clientes localizados em todo o mundo. O AWS Elemental continua aumentando suas 
capacidades de suporte e expandindo o estoque regional e global de recursos de suporte para 
superar as necessidades dos clientes. O AWS Elemental mantém recursos de suporte e 
depósitos regionais em geografias críticas para fornecer gerenciamento de estoque, 
substituição de peças e logística - garantindo que as peças sejam entregues aos clientes a 
tempo - em todo o mundo. 
 
Processos de Suporte Responsivos. Os processos de suporte do AWS Elemental são 
projetados para fornecer resposta rápida e gerenciamento eficaz de problemas para produtos e 
serviços do AWS Elemental. A maioria dos problemas são tratados por Engenheiros de Suporte 
Técnico que recebem treinamento regular utilizando produtos do AWS Elemental e tecnologias 
relacionadas. Os problemas que demandem para além das Equipes de Serviços de Suporte 
são tratados diretamente pela Equipe de Engenharia do AWS Elemental, que fornece 
investigação e resolução detalhadas dos problemas identificados nos produtos do AWS 
Elemental. Os casos mais críticos são revisados e gerenciados diariamente para garantir uma 
resolução e fechamento imediatos. 



   

 

 
II. Componentes do Plano de Serviço 
Os Planos de Serviço do AWS Elemental incluem uma série de componentes diferentes, 
incluindo acesso a Centros de Suporte Técnico, verificações proativas de saúde e check-ins de 
negócio do Serviços de Suporte. Descrições mais detalhadas desses serviços estão descritas 
nesta cláusula. 
 
Centro de Suporte Técnico (TSC). Centros Regionais de Suporte Técnico do AWS Elemental 
(TSC) possuem equipes de Engenheiros de Suporte Técnico do AWS Elemental, 24 horas por 
dia, 5 dias por semana, que fornecem suporte técnico, gerenciamento de casos e resolução de 
incidentes para todas as questões em todos os níveis de gravidade. Atuando como o ponto 
focal para a comunicação de suporte e encaminhamento de casos, o TSC trabalha para 
responder e resolver rapidamente os problemas dos clientes. Em Níveis de Serviço 
selecionados, o AWS Elemental fornece números de telefone da Linha Direta Prioritária 24 x 7 
(24 horas por dia, 7 dias por semana). Os TSCs regionais do AWS Elemental incluem os 
seguintes locais: 
 
TSC Regional Localização Horário Comercial 

Regional 
Hora UTC  

Ásia-Pacífico Sydney 08:00 - 17:00 AEST 22:00 – 07:00  

Europa, Médio 
Oriente, África 

Londres, Reino Unido 08:00 – 17:00 GMT 08:00 – 17:00 

América Portland, Oregon, 
EUA 

08:00 - 17:00 PST 15:00 - 12:00 

 
Serviço de Software e Dispositivos AWS Elemental. O Serviço de Software e Dispositivos 
AWS Elemental é um aplicativo web centralizado que suporta pedidos, gerenciamento de 
ativos, licenciamento de software e downloads, bem como recursos de suporte técnico para 
seus Produtos AWS Elemental. Qualquer cliente com uma conta AWS pode acessar o serviço. 
 
Central de Suporte AWS Elemental. A Central de Suporte AWS Elemental no Serviço de 
Software e Dispositivos AWS Elemental oferece acesso 24 horas aos recursos que podem 
auxiliar os clientes com o uso e a manutenção do Software e dos Dispositivos AWS Elemental. 
A Central de Suporte AWS Elemental oferece uma base ampla de conhecimentos do produto, 
um sistema de gerenciamento de caso de suporte, informações de contato de suporte, e uma 
ferramenta de busca integrada que faz a indexação da documentação do produto AWS 
elemental, dos artigos da base de conhecimentos e outros recursos úteis. A Central de Suporte 
AWS Elemental é acessível a todos os planos de suporte sem custos adicionais.  
 
Activations (Ativações). O Activations é um sistema de nomeação de gerenciamento de 
software disponível no Serviço de Software e Dispositivos AWS Elemental. Os detalhes sobre 
todos os produtos licenciados associados à conta do cliente ficam disponíveis para ele. Isso 
inclui os Produtos AWS Elemental que precisam da ativação da licença de software, como 
dispositivos de hardware e usos de software de máquinas virtuais (virtual machine, VW). É 
também neste sistema que você pode baixar o software e os arquivos de instalação, gerar uma 
licença de software, obter uma cópia do seu arquivo de licença, e visualizar notas de 



   

 

lançamento e anúncios de produto crítico para cada versão compatível do software para o seu 
sistema. Um Plano de Serviço AWS Elemental ativo fornece aos clientes o direito de receber as 
atualizações mais recentes. 
 
 
Check-in de Negócios do Serviços de Suporte. Como parte do Plano de Serviço Especial do 
AWS Elemental, o AWS Elemental se reunirá regularmente com equipes gerenciais e/ou 
técnicas. Esses check-ins de negócio são oportunidades para discutir atividades gerais de 
suporte, revisar solicitações de suporte pendentes e abordar quaisquer problemas específicos 
de suporte que possam precisar de atenção extra da equipe de Serviços de Suporte do AWS 
Elemental. 
 
III. Níveis de Gravidade do Suporte do AWS Elemental 
O AWS Elemental atribui um nível de gravidade a cada caso de suporte criado para um cliente. 
A gravidade do caso é determinada pelo impacto que uma questão ou situação específica tem 
sobre as operações do cliente.  
 
Gravidade Nível 1: Problema Urgente - Bloqueio de Produção 
Os dispositivos ou serviços do AWS Elemental, ou qualquer parte deles, estão inoperantes ou o 
desempenho é tão baixo que as operações normais estão quase totalmente impedidas. Sem 
limitar o exposto acima, exemplos de problemas de bloqueio de produção são a interrupção do 
funcionamento de uma ou mais soluções ou serviços do AWS Elemental, que não poderiam ser 
resolvidos com a mudança para recursos redundantes.  
 
Gravidade Nível 2: Problema Crítico 
O desempenho dos dispositivos ou serviço está muito abaixo dos critérios de desempenho 
documentados, de modo que uma interrupção nas operações comerciais normais está 
ocorrendo ou o problema está ameaçando causar um problema de bloqueio de produção. Sem 
limitar o exposto acima, exemplos de questões críticas incluem degradação severa no 
desempenho do sistema ou uma redução significativa na qualidade da saída de vídeo. 
 
 
Gravidade Nível 3: Problema Grave 
Os dispositivos ou serviço, ou qualquer parte deles, está enfrentando erros ou problemas que 
não afetam as operações normais de produção, mas podem ter um impacto significativo em 
outras operações de negócios. Sem limitar o exposto acima, um exemplo de uma questão 
importante é quando uma fonte de energia redundante em um dispositivo de produção não 
redundante falha, mas o segundo fornecimento de energia ainda está executando ativamente o 
aparelho e os serviços de produção não são ameaçados.  
 
Gravidade Nível 4: Problema Normal 
Os dispositivos ou serviços, ou qualquer parte deles, não afetam as operações normais ou são 
facilmente evitados ou contornados pelo cliente. Estes problemas incluem erros de 
documentação, solicitações de esclarecimento dos recursos do produto, solicitações de novos 
recursos (que são definidos como nova funcionalidade no produto existente), problemas gerais 
de manutenção do sistema ou problemas que podem ser resolvidos com alterações de 
configuração disponíveis na solução do AWS Elemental.  
 



   

 

IV. Plano de Serviço do AWS Elemental 
O AWS Elemental ganhou uma reputação de excelência em serviços, fornecendo aos nossos 
clientes em todo o mundo uma relação de serviço confiável e um excelente suporte. Clientes 
que compram produtos e serviços do AWS Elemental podem escolher entre duas opções de 
Planos de Serviço (Ampliado e Especial) (“Enhanced” e “Premier”) que fornecem cobertura de 
serviço e suporte especificamente para produtos do AWS Elemental para atender ao suporte 
exclusivo de cada cliente, tempo de resposta e requisitos de resolução. Cada Plano de Serviço 
fornece suporte para o hardware do dispositivo AWS Elemental, o software básico do AWS 
Elemental, dependendo dos produtos e serviços cobertos pelo plano de serviços adquirido.  
 
Serviço Ampliado (“Enhanced Service”). O Serviço Ampliado do AWS Elemental foi 
projetado para clientes que procuram suporte de produto além da instalação e configuração 
iniciais. Este Plano de Serviço fornece suporte de hardware e software por até um ano, além de 
acesso completo aos serviços de suporte e ferramentas on-line do AWS Elemental, incluindo a 
Comunidade de usuários do AWS Elemental, que fornece gerenciamento de caso de suporte, 
acesso a downloads de software e documentação e um conhecimento base completo para os 
produtos do AWS Elemental. Além disso, o Serviço Ampliado inclui suporte24x7 (24 horas por 
dia, 7 dias por semana). 
 
Serviço Especial (“Premier Service”). O Serviço Especial do AWS Elemental é projetado 
para clientes que precisam do mais alto nível de serviços de suporte que o AWS Elemental tem 
para oferecer. Além de oferecer os serviços prestados pelo Serviço Ampliado, o Serviço 
Especial inclui metas melhoradas de tempo de resposta e de resolução, metas mais rigorosas 
para substituição de peças, troca de peças antecipadas, check-ins de negócio regulares e 
cronogramas aprimorados para serviços de suporte no local para questões de produção 
urgentes. 
 
Resumo do Plano de Serviço por Tipo de Produto. A tabela abaixo resume quais produtos e 
serviços do AWS Elemental são elegíveis para cobertura sob Planos de Serviço do AWS 
Elemental.  
 
Tipo de plano de 
serviço 

Produtos Elegíveis 

Ampliado e 
Especial 

• AWS Elemental Server Edição Dispositivo e Edição Software 
• AWS Elemental Live Edição Dispositivo e Edição Software 
• AWS Elemental Conductor Edição Dispositivo e Edição Software 
• AWS Elemental Stream Edição Dispositivo e Edição Software 
• AWS Elemental Delta Edição Dispositivo e Edição Software  
•  

 



   

 

 
À primeira vista. Os Planos de Serviço do AWS Elemental fornecem aos clientes o nível de 
suporte e serviço de que precisam para garantir o tempo de atividade ideal e o desempenho do 
sistema. A tabela a seguir fornece uma visão geral dos vários níveis de serviço fornecidos para 
cada plano: 
 



   

 

 Garantia Serviço 

 Ampliado 

Serviço 

Especial  

Suporte Geral    

Acesso à Comunidade de 
Usuários Elemental 

Sim Sim Sim 

Suporte por E-mail durante 
o período de suporte1 

Não Sim Sim 

Suporte Telefônico, 
Regional TSC durante o 
período de suporte1 

Sim Sim Sim 

Suporte Telefônico, Linha 
Telefônica Prioritária 24x7 
durante o período de 
suporte 2 

Não Sim Sim 

Suporte de Software    

SW Suporte e Período de 
Garantia3 

30 dias 12 meses5 12 meses5 

Acesso a lançamentos de 
software de disponibilidade 
geral durante o período de 
suporte 

Sim Sim Sim 

    

Suporte de Hardware4    

Garantia HW 12 meses 
(cobertura máxima 

de 12 meses) 

12 meses5 
 

12 meses5 
 

Entrega de Substituição de 
Peças/de unidade 
completa6 

20 dias úteis 5 Dias Úteis 3 Dias Úteis 

Troca Antecipada de Peças Não Não Sim 

Serviços Adicionais    

Suporte de Urgência no 
Local7 
(Sev 1/Sev 2) 

Não 

(pagamento por 
visita) 

Sim, T&E excluído 
8 

(5 dias / 10 dias) 

Sim, T&E incluído
9
 

(2 dias / 5 dias) 

    



   

 

Gerente de Conta Técnica Não Não Opcional10 
(pacote 

complementar) 
Check-in de Negócios Não Não 2 check-ins / ano 

    
1 O suporte por e-mail está disponível somente após a abertura de um caso de suporte usando 
o Centro de Suporte Técnico do AWS Elemental ou por telefone. O suporte telefônico regular 
fornece acesso telefônico direto ao pessoal de suporte técnico localizado nos TSCs regionais 
do AWS Elemental, durante o Horário comercial do TSC. 

2 Fora do horário comercial do TSC (24 horas por dia, 5 dias por semana, excluindo feriados), 
as Linhas Prioritárias 24 horas por dia, 7 dias por semana, são apoiadas por pessoal técnico 
de plantão para uso em casos de incidentes que afetam a produção. Para questões de Nível 3 
e Nível 4 de Gravidade, o Suporte Técnico do AWS Elemental envidará todos os esforços para 
responder dentro das metas de tempo de resposta especificadas durante o horário comercial 
padrão. 

3 A garantia de software do AWS Elemental fornece suporte de software e resolução de defeitos 
para o período definido. Nota: O AWS Elemental fornece correções de defeitos para os 
lançamentos de software de disponibilidade geral mais recentes (mas somente quando 
tecnicamente viável dentro dessa versão específica). A resolução de defeitos pode exigir que 
os clientes atualizem para uma versão mais recente do software AWS Elemental.  

4 Garantia de Hardware e serviços de suporte estão disponíveis exclusivamente a partir do AWS 
Elemental. Você reconhece e concorda que o Contrato, a Garantia Limitada de Hardware e 
este Plano de Serviço não lhe concedem direitos ou soluções sob qualquer garantia, serviços 
de suporte ou políticas de devolução de qualquer um dos nossos fornecedores de 
componentes de hardware.  

5 Sujeito a qualquer “Fim da vida útil”, “Fim da venda”, “Fim do suporte” ou anúncios 
semelhantes que fizermos de acordo com a Seção 8.4 do Contrato, o AWS Elemental 
disponibilizará a cobertura do Plano de Serviço por pelo menos cinco anos a partir da data 
original da compra, com duração máxima exigindo cobertura contínua sob um plano de serviço 
ativo no nível de serviço especificado. O Hardware de substituição fornecerá a funcionalidade 
completa do Hardware substituído com um desempenho equivalente ou superior, a critério do 
AWS Elemental. 

6 Aplica-se ao tempo estimado de transporte de entrega de remessas para os destinos nos 
Estados Unidos (incluindo Alasca e Havaí). As peças de pronta entrega são enviadas no prazo 
de 1 dia útil da solicitação da ADM. A substituição de uma unidade completa tem prazo de 
entrega de 2 dias úteis. Os prazos de entrega são contados a partir do recebimento do 
produto devolvido, a menos que a troca antecipada de peças seja fornecida. Com a troca 
antecipada de peças, a resposta da entrega começa no próximo dia útil após o qual o 
incidente é relatado. Os clientes localizados fora dos Estados Unidos (incluindo Alasca e 
Havaí) receberão o tempo de entrega especificado no ponto de importação. Aparelhos (ou 
componentes) que sejam entregues como parte do nosso serviço de entrega de substituição 
de peças serão enviados com a versão mais recente do software de Disponibilidade Geral 
(General Availability, GA). Quando solicitado por escrito, A AWS Elemental enviará Aparelhos 
de substituição com uma versão anterior do software de GA ao invés da versão mais recente 
do Software de GA (não deve ser excedido o limite de duas versões anteriores à Versão atual 
de GA). 

 

7 Suporte de urgência no local fornecido apenas para incidentes de Gravidade de Nível 1 e 
Nível 2. O suporte no local pode ser solicitado se o incidente não puder ser resolvido pelo 



   

 

pessoal do TSC do AWS Elemental dentro do prazo especificado. Esta opção de suporte 
exclui a substituição de componentes de hardware acessíveis externamente e substituíveis 
pelo cliente, como discos rígidos. Além disso, o suporte de urgência no local para problemas 
resultantes de mudanças em soluções de terceiros que interagem com as soluções do AWS 
Elemental será fornecido a critério do AWS Elemental e pode ser cobrado. 

8 Disponível dentro do prazo especificado para Níveis de Gravidade especificados, mas 
cobrável conforme as taxas de Serviços Profissionais do AWS Elemental. 

9 Cobre todos os custos, incluindo viagens e despesas, associados a atividades de suporte 
técnico no local necessárias para resolver especificamente incidentes de urgência. 

10 Sujeito à disponibilidade. 

 
 
Tempo de Resposta e Metas de Resolução 



   

 

O AWS Elemental define metas de tempo de resposta e resolução para todas as opções de 
serviço e níveis de gravidade. Essas metas são usadas como base para encaminhamento de 
problemas. Embora essas metas não sejam garantidas, o AWS Elemental envidará todos os 
esforços razoáveis para atingir essas metas. Além disso, os processos internos e os sistemas 
de suporte são projetados para escalar os problemas sempre que esses limites forem 
ultrapassados. 
 
Metas de Tempo1 de Resposta 

Gravidade Garantia 

(Apenas período de garantia 

SW) 

Serviço 

 Ampliado 

Serviço 

Especial  

Nível 12 

(Emergencial) 
Problemas de 

interrupção total da 
produção 

Próximo Dia Útil 2 horas 1 hora 

Nível 2 
(Crítico) 

Problemas críticos 
de impacto da 

produção 

Próximo Dia Útil 4 horas 2 horas 

Nível 3 
(Grave) 

Impacto significativo 
nos negócios, com 
pouco ou nenhum 

impacto na produção 

2 Dias Úteis 8 horas3 4 Horas3 

Nível 4 
(Normal) 

Impacto moderado a 
menor do negócio, 

e não-fluxo de 
trabalho impactando 

problemas 

5 Dias Úteis 1 Dia Útil 1 Dia Útil 

1 As medidas de tempo de resposta começam no momento em que um incidente é relatado pela 
primeira vez ao Suporte Técnico do AWS Elemental. Os clientes Ampliado e Especial 
precisam relatar incidentes de Gravidade Nível 1 e Nível 2 que ocorram fora do horário 
comercial regional normal do TSC (24 horas por dia, 5 dias por semana) nos números de 
telefone internacionais gratuitos da Linha Direta Prioritária 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por 
semana). De outro modo, as medições do tempo de resposta serão baseadas no início do 
primeiro dia útil após o relatório do incidente. 

2 O AWS Elemental envidará todos os esforços comercialmente razoáveis para resolver 
incidentes de Nível 1 de Gravidade o mais rápido possível. A resolução de incidentes 
classificados em outros níveis de gravidade será priorizada em todos os incidentes relatados 
pelo cliente, com base em metas de resolução definidas. 

3 As linhas diretas prioritárias 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) são mantidas pelo 
pessoal técnico de plantão e devem ser usadas para tratar incidentes que afetam a produção. 
Para questões de Nível 3 e Nível 4 de Gravidade, o Suporte Técnico Elementar da AWS fará 
todos os esforços para responder dentro das metas de tempo de resposta especificadas 



   

 

durante o horário comercial padrão do TSC do AWS Elemental (24x5, 24 horas por dia, 5 dias 
por semana, excluindo feriados). 

 
Metas de Resolução 1 

Gravidade Garantia2 

(Apenas o período 
de garantia SW) 

Serviço 

 Ampliado 

Serviço 

Especial  

Nível 13 

(Urgente) 
Problemas de 

interrupção total da 
produção 

Dentro de  

5 

Dias Úteis 

Dentro de 

72 

Horas 

Dentro de 

24 

Horas 

Nível 2 
(Crítica) 

Problemas críticos 
de impacto da 

produção 

Dentro de 

30 

Dias Úteis 

Dentro 

10 

Dias Úteis 

Dentro de 

3 

Dias Úteis 

Nível 3 
(Maior) 

Impacto significativo 
nos negócios, com 
pouco ou nenhum 

impacto na produção 

Alvo 

Não 

Definido 

Dentro 

30 

Dias Úteis 

Dentro de 

15 

Dias Úteis 

Nível 4 
(Normal) 

Impacto moderado a 
menor do negócio, 

e não-fluxo de 
trabalho impactando 

problemas 

Alvo 

Não 

Definido 

Alvo 

Não 

Definido 

Dentro de 

120 

Dias Úteis 

1 A resolução é definida como disponibilidade de uma solução alternativa suficiente para 
rebaixar um problema para um nível de gravidade mais baixo ou uma correção permanente de 
um problema. O AWS Elemental envidará os esforços comercialmente razoáveis para fornecer 
atualizações de software permanentes para defeitos previamente identificados como 
resultando em incidentes de Gravidade 1 ou Gravidade 2, embora alvos específicos não sejam 
garantidos. 

2 Os defeitos de software devem ser reportados à AWS Elemental dentro do período de 
garantia de software definido (ou seja, os primeiros 30 dias para cobertura de garantia) ou 
quando os critérios de aceitação do usuário forem atendidos, o que vier primeiro. O uso de 
software do AWS Elemental nos fluxos de trabalho de produção implica que critérios de 
aceitação foram atendidos. Problemas de software relatados após o período de garantia de 
software não serão tratados nos termos da garantia. 

3 O AWS Elemental envidará todos os esforços comercialmente razoáveis para resolver 
incidentes de Nível 1 de Gravidade o mais rápido possível. A resolução de incidentes 
classificados em outros níveis de gravidade será priorizada em todos os incidentes relatados 
pelo cliente, com base em metas de resolução definidas. 

 



   

 

V. Pacote Complementar “Plus” do AWS Elemental (para Serviço Especial) 
Além dos Planos de Serviço do AWS Elemental, o AWS Elemental também oferece o pacote 
complementar “Plus” para serviços Especial. A opção Especial+ inclui a atribuição de um 
Gerente de Contas Técnicas do AWS Elemental.  
 
O Gerente de Contas Técnicas (TAM) atuará como ponto de contato para o engajamento 
técnico geral com a equipe de Serviços do AWS Elemental, incluindo check-ins regulares com 
clientes (normalmente, quinzenais ou mensais) e supervisão de compromissos de serviços 
profissionais. Os Gerente de Contas Técnicas geralmente são atribuídos a não mais de 4-6 
contas, garantindo gestão proativa das atividades de serviços técnicos. 
 
O Plano de Serviço será automaticamente atualizado para a opção Plus para clientes que 
geram mais de US$ 1m (um milhão de dólares americanos) em receita anual de assinatura ou 
superior a US$ 300k (trezentos mil dólares americanos) em receita anual do Plano de Serviço. 
 
VI. Cobertura de Suporte 
O objetivo do AWS Elemental é fornecer aos clientes o suporte técnico e o conhecimento 
necessário para tirar o máximo proveito dos produtos do AWS Elemental. Embora não 
exaustiva, a lista a seguir destina-se como um guia para identificar problemas que são (e não 
são) cobertos por Serviços de Suporte do AWS Elemental.  
 

Questões Cobertas pelo Suporte 
• Ajuda básica para entender recursos específicos 
• Perguntas ou problemas de configuração de software do AWS Elemental 
• Integração básica do sistema em ambientes do cliente, incluindo configurações de rede 

simples 
• Problemas experimentados com a instalação de hardware em ambientes do cliente 
• Problemas ou defeitos identificados no Software 
• Orientação especializada para ajudar os clientes na instalação de atualizações de 

software 
 
Questões Não Cobertas pelo Suporte 

• Escopo de solicitações de recursos ou aprimoramentos de produtos 
• Desenvolvimento de software personalizado ou implementação de fluxos de trabalho 
• Entrega de treinamento do produto 
• Auxiliar na integração complexa das soluções do AWS Elemental com soluções de 

terceiros ou nos ambientes do cliente, incluindo configurações de rede complexas. Para 
obter mais informações, consulte a política de suporte de hardware e software de 
terceiros abaixo. 

• Realizar atualizações de software em nome dos clientes 
 
Atividades não cobertas por Serviços de Suporte ainda podem estar disponíveis nos Serviços 
Profissionais do AWS Elemental. Entre em contato com o representante de vendas do AWS 
Elemental para obter detalhes. 
 
Política de suporte relacionada a componentes de hardware e software de terceiros. O 
AWS Elemental tem a seguinte política em relação ao uso de componentes de terceiros ou não 
qualificados, incluindo fontes de alimentação, discos rígidos, chassis, componentes PCIe (por 



   

 

exemplo, cartões de interface de rede, cartões de canal de fibra, cartões HD-SDI, etc.) e outros 
componentes de hardware: 
 

• Se um cliente usa um componente de terceiros ou não qualificado em um dispositivo 
que executa o software do AWS Elemental e um problema de falha ou desempenho é 
identificado em razão do uso deste componente de terceiros, então, a critério do AWS 
Elemental, o serviço de suporte e garantia do pode ser negado. O AWS Elemental 
mantém uma lista de plataformas de hardware qualificadas. 

• Se for determinado que uma falha do produto ou problema de desempenho não está 
relacionado ao uso de componentes qualificados ou de terceiros, o AWS Elemental 
continuará a oferecer suporte ao cliente, de acordo com as políticas de suporte 
padrão. 

• Em nenhum momento o suporte de ADM do hardware será fornecido para 
componentes de terceiros. Se o hardware for substituído e o problema de falha ou 
desempenho for determinado como tendo sido causado pela instalação de um 
componente de terceiros, o AWS Elemental reserva-se o direito de cobrar por tempo 
razoável e taxas materiais para o serviço prestado. 

 
Além disso, o AWS Elemental tem a seguinte política em relação aos componentes de software 
instalados em sistemas que executam o software do AWS Elemental:  
 

• Devido aos requisitos de processamento de alto desempenho e em tempo real do 
software de processamento de vídeo, os produtos AWS Elemental estão totalmente 
qualificados para atender a determinados recursos de desempenho com base em um 
sistema operacional conhecido e configuração de pacote de software. Se mudanças 
personalizadas forem feitas nas configurações do sistema operacional ou no pacote(s) 
de software de terceiros forem instaladas em um dispositivo que executa um software 
do AWS Elemental, sem qualificação e aprovação prévia pelo pessoal do AWS 
Elemental, e um problema de falha ou desempenho for identificado em razão do uso 
dessas configurações ou pacotes de software de terceiros, então, a critério do AWS 
Elemental, o serviço de suporte e garantia do pode ser negado. 

• Se for determinado que uma falha no produto ou problema de desempenho não está 
relacionado ao uso dessas alterações de configuração ou pacotes de software de 
terceiros, o AWS Elemental continuará a oferecer suporte ao cliente, de acordo com 
as políticas de suporte padrão. 



   

 

 
Seu Sucesso é Nosso Objetivo 
O comprometimento com o sucesso do cliente deu ao AWS Elemental uma excelente 
reputação de serviço e suporte. O objetivo do AWS Elemental é continuar a desenvolver essa 
força por meio de parcerias confiáveis com nossos clientes, de um serviço sólido e 
infraestrutura de suporte e dedicação para atender às necessidades de nossos clientes. Para 
obter mais informações sobre os planos e ofertas dos Serviços de Suporte do AWS Elemental, 
entre em contato conosco através da página https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-
Appliances-Software-ContactUs.html ou entre em contato com seu representante de vendas 
local.  
 
SEGUNDA PARTE - TERMOS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
Os Serviços de Suporte do AWS Elemental descrito neste Plano de Serviço são fornecidos pelo 
AWS Elemental ou seus afiliados (“AWS Elemental”, “nós” ou “nosso”) sujeitos aos termos e 
condições de: (a) termos e condições descritos abaixo e (b) os Termos de Serviço dos 
Dispositivos e software do AWS Elemental, disponível em 
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement (ou locais posteriores 
que podem ser atualizados de tempos em tempos (coletivamente, o “Contrato”) (a menos que 
você tenha celebrado um contrato por escrito separadamente no que diz respeito aos Produtos 
e Serviços da AWS). Os termos em letras maiúsculas utilizados abaixo terão o mesmo 
significado estabelecido no Contrato, ou conforme definido neste Plano de Serviço. 
 
1. Serviços de Suporte do AWS Elemental 

1.1. “Suporte do AWS Elemental” significa os Serviços de Suporte descritos neste Plano de 
Serviço que pode ser fornecido pelo AWS Elemental ou suas afiliadas. “Área de 
Serviço do AWS Elemental” significa os Estados Unidos da América e qualquer outra 
jurisdição aprovada por escrito pelo AWS Elemental. “Local de Instalação” significa o 
seu endereço de entrega do Produto do AWS Elemental, ou outro local aprovado por 
escrito pela AWS Elemental, onde o Produto do AWS Elemental é instalado e operado 
por você. “Opção de Suporte” significa o tipo de Suporte específico do AWS Elemental 
(por exemplo, Ampliado ou Especial, conforme descrito neste Plano de Serviço) e o 
período de Suporte do AWS Elemental estabelecido no Pedido relevante.  

1.2. Ao fornecer o Suporte do AWS Elemental, envidaremos os esforços comercialmente 
razoáveis para (i) responder dentro dos Tempos de Resposta e Metas de Resolução 
estabelecidos neste Plano de Serviço para todos os casos devidamente apresentados 
de indivíduos autorizados, e trabalhar na identificação e resolução dos problemas 
apresentados; (ii) fornecer serviço de linha de ajuda em inglês (via telefone ou outros 
meios eletrônicos), incluindo meios para relatar falhas e rastrear a resolução; (iii) 
fornecer serviços de reparação e substituição relacionados ao aparelho do AWS 
Elemental; e (iv) fornecer, ou permitir que você faça o download, atualizações e 
upgrades do Software do AWS Elemental a que você tem direito. Ao apresentar um 
caso, você pode designar o nível de gravidade de um problema; ressalvado que nós 
nos reservamos o direito de reclassificar o nível de gravidade conforme nossa opinião 
razoável. Todos os Tempos de Resposta são medidos a partir do momento em que um 
caso foi devidamente apresentado a nós por um indivíduo autorizado para nós. Os 
casos podem ser apresentados usando o Centro de Suporte Técnico do AWS 
Elemental ou por telefone. Nós não declaramos, asseguramos ou garantimos que (i) 
sempre seremos capazes de resolver um caso totalmente, (ii) você não terá mais 
nenhum problema, (iii) forneceremos uma correção de bugs, reparo ou outra solução 
alternativa em conexão com o problema identificado, ou (iv) qualquer suporte ou 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement


   

 

aconselhamento resultará em qualquer eficiência ou melhoria de desempenho. Você é 
o único responsável pela implementação e resultados de quaisquer sugestões ou 
conselhos recebidos. Nossa única exclusiva, e seu único recurso disponível, caso você 
nos notifique informando que não fornecemos o Suporte do AWS Elemental, conforme 
estabelecido no Plano de Serviço, é que devemos envidar os esforços razoáveis para 
executar novamente o referido serviço de Suporte do AWS Elemental. 

1.3. Podemos modificar o suporte do AWS Elemental a qualquer momento, incluindo, mas 
não limitado a, no que diz respeito aos serviços específicos prestados, os termos e 
condições pelos quais o Suporte do AWS Elemental é fornecido, e as metas de tempo 
de resposta e resolução aplicáveis descritas neste documento, publicando uma versão 
revisada do Plano de Serviço do AWS Elemental no Site do AWS Elemental; 
ressalvado que, no entanto, forneceremos um aviso prévio de pelo menos 60 dias, de 
acordo com a Cláusula 12.9 do Contrato, para alterações adversas. Reservamo-nos o 
direito de cobrar pelo Suporte do AWS Elemental realizado fora dos prazos ou escopo 
da opção de suporte aplicável como Serviços Profissionais. Temos o direito de usar 
subcontratados e afiliadas para executar todos ou uma parte dos serviços que 
realizamos, e o trabalho de tais subcontratados e afiliados será considerado para 
satisfazer nossas obrigações no presente, desde que tais serviços atendam aos 
requisitos deste Plano de Serviço. 

1.4. O Suporte da AWS não inclui instalação, consultoria, educação, treinamento, 
personalização e outros serviços, ou produtos ou componentes de software adicionais 
pelos quais cobramos taxas de licença adicionais. O Suporte do AWS Elemental não 
cobre problemas que identificarmos como decorrentes de qualquer exclusão ou aviso 
de garantia estabelecido no Contrato ou EULA. Não temos obrigação de fornecer 
Suporte do AWS Elemental para problemas de software do AWS Elemental que não 
possamos reproduzir em nossas instalações ou através do acesso remoto aos seus 
sistemas. Além disso, podemos, a nosso critério, negar ou suspender o fornecimento 
de Suporte do AWS Elemental se você instalar ou operar qualquer software 
desenvolvido por você ou licenciado por você de qualquer terceiro (“Software de 
Terceiros do Cliente”) no Dispositivo do AWS Elemental no qual o Software do AWS 
Elemental é instalado, e determinarmos que a falha ou defeito de desempenho é 
atribuível a esse Software de Terceiros do Cliente. Você é o único responsável por 
quaisquer defeitos ou perdas decorrentes do uso de Software de Terceiros do Cliente 
em um aparelho do AWS Elemental. Não temos obrigação de instalar ou usar o 
Software AWS Elemental além do uso licenciado, ou de um Dispositivo do AWS 
Elemental cujas marcas de identificação originais foram alteradas ou removidas. Para 
evitar dúvidas, não fornecemos suporte do AWS Elemental em relação a qualquer 
hardware, software, itens ou serviços fornecidos por você ou por terceiros.  

1.5. A disponibilidade de Suporte do AWS Elemental está sujeita ao nosso “Fim de Venda”, 
“Fim de Suporte”, “Fim da Manutenção de Software” ou anúncios semelhantes para o 
respectivo Produto do AWS Elemental (um “Anúncio de Fim de Suporte”) 
disponibilizado no Site do AWS Elemental. Caso o seu pedido inclua uma extensão do 
Suporte do AWS Elemental para além da data estabelecida em um Anúncio de Fim de 
Suporte (o “Período Estendido”), você reconhece e concorda que, durante qualquer 
período estendido, o AWS Elemental pode limitar ou negar determinados serviços e 
recursos descritos neste Plano de Serviço a seu exclusivo critério. Embora o AWS 
Elemental envide os esforços comercialmente razoáveis para identificar tais limitações 
ou retenções na Cotação de Vendas relevante, você reconhece e concorda que a falha 
do AWS Elemental na Cotação de Vendas relevante em identificar ou divulgar 
quaisquer serviços ou recursos específicos que possam ser limitados ou negados 
durante o Período Estendido não limitará ou restringirá a capacidade do AWS 



   

 

Elemental de realmente limitar ou negar esses serviços e recursos, e que o AWS 
Elemental não terá nenhuma responsabilidade ou obrigação perante você por tais 
limitações ou negativas. 

1.6. A menos que datas diferentes sejam estabelecidas na Cotação de Vendas relevante, o 
Suporte do AWS Elemental que for solicitado ao mesmo tempo que o Produto do AWS 
Elemental ao qual se relaciona se inicia na entrega do Dispositivo do AWS Elemental 
ou do Software do AWS Elemental (conforme aplicável) e continua pelo período 
especificado no Pedido. Você pode adquirir renovações de Suporte do AWS Elemental, 
desde que disponibilizemos esse Suporte do AWS Elemental, geralmente disponível 
para seus clientes, sujeito ao nosso “Fim de Venda”, “Fim de Suporte”, “Fim da 
Manutenção de Software” ou anúncios semelhantes disponíveis no Site do AWS 
Elemental. As renovações do Suporte do AWS Elemental devem começar e expirar de 
acordo com as datas do Pedido aplicável. Caso você permita que o Suporte do AWS 
Elemental para um produto expire a qualquer momento, ou se você não adquirir o 
Suporte do AWS Elemental cobrindo um produto dentro de 30 dias após a compra 
desse produto, você poderá renovar o Suporte do AWS Elemental para o produto 
relevante pagando, além das taxas e encargos anuais atuais do Suporte do AWS 
Elemental, um valor igual às taxas e encargos agregados que teriam sido pagos pelo 
Suporte do AWS Elemental relevante durante o período decorrido. 

1.7. Você concorda em designar um número razoável de contatos autorizados, conforme 
determinado em cooperação conosco, que inicialmente relatará problemas e receberá 
nosso Suporte do AWS Elemental. Cada um desses representante deve estar 
familiarizado com os seus requisitos e ter os conhecimentos e recursos necessários 
para nos permitir cumprir as nossas obrigações. Você pode nos notificar por escrito 
(um e-mail é suficiente) de qualquer alteração que deseje fazer para os contatos de 
suporte autorizados da sua conta, e não teremos nenhuma responsabilidade por 
fornecer Serviços de Suporte a qualquer pessoa em relação à qual você não nos 
notificou que não é mais um contato autorizado. Além disso, para receber Suporte do 
AWS Elemental, você concorda em (i) nos notificar prontamente quando ocorrer uma 
falha do Produto do AWS Elemental e nos fornecer detalhes suficientes para que 
possamos reproduzir a falha; (ii) nos permitir acesso remoto ou no local (se parte da 
sua opção de suporte estiver disponível em sua jurisdição) ao Produto do AWS 
Elemental para fornecermos Suporte do AWS Elemental; e (iii) fornecer os recursos, 
informações e assistência razoavelmente necessários para fornecermos o Suporte do 
AWS Elemental. 

1.8. Todas as entregas e devoluções de aparelhos do AWS Elemental serão feitas de 
acordo com o Contrato. Você devolverá imediatamente todos os Dispositivos do AWS 
Elemental substituídos de acordo com as instruções da Autorização para Devolução de 
Materiais do AWS Elemental (“ADM”). Se esses aparelhos do AWS Elemental 
substituídos não forem devolvidos no prazo de 15 dias após o pedido do AWS 
Elemental, você concorda em pagar o preço de tabela atual do AWS Elemental. Um 
dispositivo de substituição do AWS Elemental receberá o restante do período de 
garantia aplicável ou da cobertura de suporte do AWS Elemental aplicável ao 
dispositivo original do AWS Elemental. Você concorda que você é o único responsável 
por apagar de forma permanente todo o seu conteúdo (incluindo qualquer software, 
imagens de máquina, dados, texto, áudio, vídeo ou imagens, incluindo, sem limitação, 
todas as informações pessoalmente identificáveis e protegidas) que você coloca em 
um aparelho do AWS Elemental, utilizando um método que não cause danos a 
qualquer aparelho do AWS Elemental, antes de tais itens sejam devolvidos ao AWS 
Elemental. Você é o único responsável por fazer backup de qualquer conteúdo, e o 
AWS Elemental não é responsável por nenhum conteúdo contido em aparelhos do 



   

 

AWS Elemental que sejam devolvidos, não obstante qualquer disposição em contrário 
neste documento. Você concorda com nosso acesso e uso de seu conteúdo para 
fornecer suporte do AWS Elemental para você. 

1.9. Ao executar o Suporte do AWS Elemental, podemos, às nossas custas, implementar 
alterações nos produtos sem aviso prévio quando essas alterações não afetarem 
adversamente a intercambialidade ou o desempenho dos Produtos; quando o AWS 
Elemental acreditar de maneira razoável que tais alterações são necessárias para fins 
de segurança ou confiabilidade; ou quando o AWS Elemental for obrigado por lei a 
fazê-lo. Você concorda em nos dar acesso razoável aos produtos para tal finalidade. 

1.10. Podemos exigir que você implemente atualizações específicas de software do 
AWS Elemental (por exemplo, para tornar o Software do AWS Elemental mais seguro 
ou por razões legais ou regulatórias) (“Atualização Obrigatória”). Se lançarmos uma 
atualização obrigatória, você concorda em instalá-la dentro do período de tempo 
designado por nós. Você reconhece e concorda que, no caso de você não instalar e 
executar uma atualização obrigatória, conforme exigido na frase anterior: (i) você pode 
ser considerado como tendo violado seus acordos contratuais conosco, resultando, 
dentre outras coisas, na nossa recusa em fornecer mais suporte para os produtos a 
você; e (ii) não seremos responsáveis e não teremos nenhuma responsabilidade para 
com você em conexão com todas e quaisquer perdas, sinistros, danos, despesas, 
passivos ou ações pelas suas que você possa sofrer ou incorrer ou que possam ser 
movidas contra você como resultado de tal falha.  

1.11. As metas de resolução estabelecidas neste Plano de Serviço são baseadas na 
disponibilidade e uso de recursos de suporte remoto. Você tem a opção de não ativar 
ou ativar recursos de suporte remoto. Se você optar por não permitir o suporte remoto 
por nós, nossos tempos de resposta estimados e metas de resolução não se aplicarão 
aos Produtos do AWS Elemental afetados por tais permissões. 

1.12. O Suporte do AWS Elemental é projetado nos Estados Unidos. Nós negamos, e 
você aceita, toda a responsabilidade pelo cumprimento das leis aplicáveis à sua 
jurisdição em conexão com o recebimento de Suporte do AWS Elemental fora dos 
Estados Unidos. Podemos suspender ou encerrar a nossa prestação de Suporte do 
AWS Elemental, no todo ou em parte, imediatamente após o aviso a você se (a) 
determinarmos que a nossa prestação de Suporte do AWS Elemental poderia nos 
sujeitar, sujeitas nossas afiliadas, ou a qualquer terceiro, a riscos ou (b) para cumprir 
com uma lei ou solicitação de entidades governamentais. O Suporte do AWS Elemental 
no local pode não estar disponível em sua jurisdição e/ou onde os produtos do AWS 
Elemental foram instalados. Para determinar se o Suporte do AWS Elemental no local 
está disponível em sua jurisdição, entre em contato conosco através da página 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Não 
temos nenhuma obrigação de fornecer Suporte do AWS Elemental local fora da área 
de serviço do AWS Elemental, e não temos nenhuma responsabilidade para com você 
por qualquer falha ou incapacidade de fornecer Suporte do AWS Elemental local fora 
da área de serviço do AWS Elemental. É sua obrigação garantir que o Suporte do AWS 
Elemental no local esteja disponível em sua jurisdição antes de comprar um plano de 
serviço de Suporte do AWS Elemental. Nós também nos reservamos o direito de deixar 
de fornecer Suporte do AWS Elemental no local em jurisdições onde nós já fornecemos 
esse Suporte do AWS Elemental, conforme determinado na única e absoluta discrição 
do AWS Elemental, sem qualquer responsabilidade para nós. 

1.13. Taxas e encargos para o Suporte do AWS Elemental não são reembolsáveis. Se 
você terminar o Suporte do AWS Elemental por conveniência, você concorda que 
perderá a parte não utilizada das taxas e encargos aplicáveis. Se você terminar o 
Suporte do AWS Elemental devido à nossa violação material (conforme definido no 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html


   

 

Contrato), seu único e exclusivo recurso, e nossa única e exclusiva obrigação e 
responsabilidade, será para que emitamos um crédito para essa parcela de quaisquer 
taxas de suporte pré-pagos do AWS Elemental que correspondam ao período entre a 
data efetiva do término por violação e o fim do período atual de Suporte do AWS 
Elemental para uso contra compras atuais ou futuras de Produtos AWS Elemental ou 
Suporte do AWS Elemental. Se encerrarmos o Suporte do AWS Elemental devido à 
violação deste Plano de Serviço, do Contrato ou da EULA, esse término se dará sem 
qualquer responsabilidade ou obrigação adicional da nossa parte, incluindo qualquer 
obrigação de reembolsar quaisquer taxas e encargos que você já nos pagou. 

1.14. O SUPORTE DO AWS ELEMENTAL É FORNECIDO “NA FORMA QUE SE 
ENCONTRA”. SALVO SE PROIBIDO POR LEI, OU NA MEDIDA EM QUE 
QUAISQUER DIREITOS LEGAIS SE APLIQUEM E NÃO POSSAM SER EXCLUÍDOS, 
LIMITADOS OU RENUNCIADOS, NÓS E NOSSAS AFILIADAS E LICENCIANTES (A) 
NÃO FAZEMOS DECLARAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJAM 
EXPRESSOAS IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS OU DE OUTRA FORMA EM RELAÇÃO 
AO SUPORTE DO AWS ELEMENTAL, E (B) RENUNICAMOS TODAS AS 
GARANTIAS, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU EXPRESSAS (I) 
DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, 
TÍTULO E NÃO-VIOLAÇÃO OU UTILIZAÇÃO TRANQUILA, (II) DECORRENTES DE 
QUALQUER CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO DO COMÉRCIO, (III) QUE O 
SUPORTE DO AWS ELEMENTAL SERÁ ININTERRUPTO, LIVRE DE ERROS OU 
LIVRE DE COMPONENTES NOCIVOS, E (IV) QUE QUALQUER CONTEÚDO SERÁ 
SEGURO OU, DE OUTRA FORMA, NÃO SERÁ PERDIDO OU ALTERADO. 


