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Cisco Technical 
Support  

 

iPad App V 3.2 
Guia do Usuário 

 

 Visão Geral 

• Objetivo do App  

• Objetivo do Documento 

• Público-alvo deste documento 

 Configuração incial 

• Localização do App e 
procedimento de instalação 

• Registrando uma conta 

 Layout do App 

 Recursos e suporte 
relacionados  

Conteúdo 
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   Splash screen 

iPad App – Visão Geral 
 

O aplicativo para iPad Cisco Technical 

Support foi projetado para permitir aos 

usuários se conectarem e interagirem com 

o apoio Cisco para adquirirem 

conhecimento e solucionarem seus 

problemas. O app para iPad fornece 

acesso a conteúdo valioso, tal como 

discussões da Comunidade de Suporte 

Cisco, gerenciamento de serviço, bem 

como feeds de apoio, podcasts e vídeos. 

 

Através desse app, você vai poder 

colaborar com os funcionários da Cisco e 

com os membros da comunidade a 

qualqeur hora e em qualuer lugar ara 

resolver suas necessidades técnicas! 

Este documento pretende ser um guia de start-up para os usuários se 

familiarizarem com a instalação do aplicativo e alguns dos princípios básicos como 

navegação, login-in e como obter acesso aos seus dados de forma eficaz. 
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Localização do App e procedimento de instalação 

O aplicativo pode ser encontrado no iTunes buscando por Cisco Technical 

Support. É um aplicativo gratuito que você pode baixar e instalar a partir do 

iTunes. 

Configuração Inicial 

Registrando uma conta 
 

O usuário pode navegar pelo aplicativo como 

um usuário anônimo. No entanto, é necessário 

fazer login para postar uma pergunta, participar 

de uma discussão ou para acessar o conteúdo 

personalizado do aplicativo. O aplicativo solicita 

que o usuário faça o login, quando necessário. 

 

O usuário pode se inscrever para as credenciais 

de login ou tocando botão de login no painel de 

controle do aplicativo, ou também pode criar 

uma conta, visitando 

https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do 
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Home/Tela Principal 1. Login/Log out : Permite que o usuário 

faça o login  e logout no aplicativo  

 

2. Help: Fornece documentação de ajuda 

relacionado App.  

 

3. My Settings: Permite-lhe mudar certas 

preferências da aplicação. 

 

4. My Shortcuts: permite que você navegue 

rapidamente para as discussões, 

comunidades e feeds que você já 

marcou. 

 

5. Support Cases: Permite que você acessar 

o sistema de gestão de processos de 

suporte, incluindo os casos de busca em 

aberto 

 

6. Support Communities: Permite navegar 

discussões em todas as áreas da CSC. 

 

7. Product Information:   Fornece acesso a 

produtos Cisco e serviços de informação 

 

11. Notícias e Destaques: Receba as 

últimas notícias e destaques sobre o 

aplicativo móvel de Suporte Técnico. 

 

8. Support Videos:  Dá-lhe acesso a vídeos 

do YouTube Channel Suporte Cisco. 

 

9. Feeds: Permite navegar, pesquisar e 

adicionar atalhos para feeds Cisco. 

 

10. Podcasts: proporcionaro acesso aos 

Podcasts da Cisco 

 

11. News & Highlights: Receba as últimas 

notícias e destaques sobre o aplicativo 

móvel de Suporte Técnico. 
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 Log In 

 O Login no aplicativo permite enviar 

mensagens, avaliaras repostas e 

criar atalhos. 

 

 Tocando no botão Login você terá 

que digitar seu nome de usuário e 

senha Cisco.com. 

 

 Uma vez conectado, as suas 

credenciais ficarão gravadas.  

 

 Uma vez que você está logado você 

é automaticamente registrado na  

Comunidades de Suporte do 

aplicativo.  
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 Support Cases – Meus Casos Abertos 

Manage Cases fornece uma lista de todos os casos em aberto criados pelo usuário. 

• Casos são filtrados por aqueles que exigem que o cliente e da Cisco uma resposta. 

• As respectivas listas de casos são classificadas segundo a gravidade e, em seguida, mais 

recentemente atualizado. 

• Cada caso é identificado por seu número do processo, e um timestamp associado com a atualização 

mais recente. 

• Atualize caso ou a lsita de casos puxando para baixo na página e liberá-lo. 

Dica 
Toque duas vezes em 

qualquer local da tela 

para esconder ou mostrar 

o cabeçalho e o rodapé. 
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 Casos de Suporte – Buscar Casos 

A capacidade de pesquisa permite aos usuários procurar 

qualquer caso, independentemente da propriedade do caso 

ou do status. 

              Procurar por: 

 
• Palavra-chave no título ou 

descrição 

• Número do caso 

• CCOID do criador do caso 

• Número do contrato de serviço 

 

DICA: Deixando o campo de pesquisa 

em branco você irá procurar qualquer 

caso de suporte combinando as 

opções de filtro abaixo. 

Opções de filtro 

Mostrar apenas casos com RMAs 

associados 
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Casos de Suporte – Casos abertos 

Casos abertos oferece um caminho rápido para a criação de 

um caso P3 ou P4 para dispositivos abrangidos por seus 

contratos de serviços. 

Informações  

necessárias: 

• número de série 

• caso Gravidade 

• Tipo de produto (Tech) 

• Produto (Sub-Tech) 

• Tipo de problema 

• Título e Descrição 

Dica: 

Uma vez que seu caso de 

suporte é criado, você pode 

anexar arquivos, enviando um 

e-mail para attach@cisco.com, 

com "Caso <Seu recém-criado 

Number> Case" na linha de 

assunto. 
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Casos de Suporte – Detalhes do caso 

A Case Details Screen fornece: 

•   Informações resumidas, incluindo: 

• Estado do caso 

• Data em que o caso foi criado 

• Nome do dispositivo Fornecido pelo 

cliente  

• TAC Hyperlinkedcom o nome e o e-

mail/telefone do engenheiro para 

chamadas diretas 

• Número de rastreamento do cliente 

interno 

• Link para RMAs relacionados 

• Ver o caso mais recente 

• O acesso a todas as notas de casos 

• O acesso a um resumo de todos os 

anexos 

A Call to Action 
• Adicionar uma nota 

• Adicione uma foto 

• Chame o Engenheiro TAC 

• E-mail do Engenheiro TAC 

• Status da Solicitação de 

atualização 

• Pedir processo de 

encerramento 

Gesture Support 
A partir da tela de detalhes do caso, passando da esquerda 

para direita ou da direita para a esquerda vai levá-lo para os 

detalhes associados com o próximo caso na lista de casos. 

Access RMA Details 
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Casos de Suporte – Detalhes do RMA  
A Call to Action 

• Adicionar uma nota 

• Adicione uma foto 

• Chame o Engenheiro TAC 

• E-mail do Engenheiro TAC 

• Status da Solicitação de 

atualização 

• Pedir processo de 

encerramento 

Access courier’s 

tracking site 

Gesture Support 
Na tela Detalhes da RMA, passando da esquerda 

para direita ou da direita para a esquerda vai levá-lo 

para a próxima RMA ligado ao caso. 

RMA Detalhes da tela fornece 

• Estado de RMA 

• Número SLA, Data de Criação, e Contrato 

• Detalhes do trabalho se for o caso 

• Lista de peças de retorno, com status e 

informações de navegação. 



© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 11 

Notas de caso 

Gesture Support 
Na tela Detalhes do Note, passando da esquerda 

para direita ou da direita para a esquerda vai levá-lo 

para a próxima nota anexada ao caso. 

 

Os campos de 

rolagem são 

destacados em azul. 
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Anexos 

A lista de anexos oferece alto nível 

de resumo dos arquivos anexados ao 

caso, incluindo: 

• Nome do arquivo 

• Tipo de Arquivo 

• data Anexado 

• anexado por 

• Descrição de arquivo 
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Informações sobre produtos 

Acesso direto aos Docs dos 

Produtos 

Salve PDFs e EPUBs para o 

iPad e crie sua própria 

biblioteca personalizada. 
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Support communities Header is a common bar at the top of app for all the pages seen on support communities section. It 

allows you to navigate to the log in, My Activities, My Shortcuts, Settings, Help and Search Screens with in the app.  

 

                    Log in / Log out  Permite os usuários fazerem o log in nas comunidades da CSC e o logout. 

 

 

 

                    My Activities: Permite acesso rápido às discussões e respostadas dadas pelo próprio usuário. 

 

                

                    My Shortcuts: Permite a navegação rápida pelas discussões, comunidades e Feeds. 

 

                  

 

                   My Settings: Permitem mudar certas preferências da aplicação. Consiste em 1) Aplicação 

                    Limites de tamanho e notificações mail. 

 

 

                    Help: Fornece documentação de ajuda relacionada ao App. 

 

 

                                                                      Search: Permite-lhe procurar conteúdo dentro da comunidade. 

Support Communities Header 
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O rodapé do iPad fornece uma maneira conveniente para alternar entre uma parte do aplicativo para a próxima. 

 

 

                     Home: Permite ao usuário navegar de volta à tela inicial principal do aplicativo 

 

 

                     Casos Suporte: Permite que você acessar o sistema de gestão de processos de suporte 

 

 

                     Comunidades: Permite navegar discussões em todas as áreas da CSC. 

 

 

                     Vídeos de suporte: Dá-lhe acesso a vídeos técnicos. 

 

 

                     Feeds: Permite navegar e visualizar Cisco alimenta, bem como de busca e adicionar atalhos para os feeds. 

 

                      

                     Podcasts: Fornece acesso a Podcasts da Cisco. 

 

 

                     Notícias e Destaques: Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e destaques sobre o aplicativo Suporte 

Técnico 

                      

Support Communities Footer 
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           Communities  

Em Comunidades você vai ver uma lista de comunidades públicas ativas no CSC Technical Support forum, 

incluindo uma lista de discussões dentro de cada comunidade. Ao tocar no nome da Comunidade você terá  

uma lista de sub-comunidades.  

Ao tocar em uma sub-comunidade você verá a lista de discussões disponíveis dentro desse sub-

comunidade. 

Search with in 

Communities 

Category and its 

communities 

Discussions within a 

selected community 
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Lista de Discussões 

A imagem mostra a lista de 

discussões da comunidade 

selecionada. Cada linha de 

discussão contém um título de 

discussão, autor e data e hora de 

quando a discussão foi criado. O 

ícone à esquerda do título da 

discussão indica se a discussão foi 

respondida ou não. 

          Indica pergunta sem resposta 

 

           Indica pergunta respondida 

Selected Discussion 

Rating 
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 Botões de ação nas listas de discussões 

                   Botão nova mensagem permite que você publique uma nova discussão 

                   

 

                         Botão de notificação de e-mail permite receber notificação por email quando um novo tópico é postado 

                          na comunidade selecionada 

                           

                         Adicionar ao botão de atalho permite que você crie um marcador local na comunidade selecionada. O  

                         atalho será visível quando você selecionar Meus atalhos no menu principal superior do aplicativo. 

Create a New Post  Na lista de discussões dentro de uma comunidade, você pode 

começar uma nova discussão adicionando um novo post. Para 

adicionar um novo post, siga os passos abaixo: 

• Toque no botão Novo Post 

• Adicione o tema para a discussão que você deseja iniciar 

• No corpo da mensagem, adicione a mensagem que você deseja 

compartilhar com a comunidade 

• Você também pode adicionar tags clicando no botão tag 

• Você também pode anexar uma fotografia tocando em adicionar um 

botão de foto e fazer o upload da foto 

• Uma vez feito isso, clique no post e sua discussão agora será 

adicionado na lista de discussão na comunidade. 

• Você pode, a qualquer momento, modificar ou apagar seu post, 

desde que o seu post não foi respondida. 

• Todas as mensagens que você criou será automaticamente 

adicionado aos seus notificações por e-mail 

• Para exibir a lista de notificações de e-mail, toque em suas 

configurações de aplicativos. 



© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 19 

 Detalhes das Discussões 
Tocando em uma determinada 

discussão abre uma página de 

detalhes do debate. Essa página exibe 

post original, responder o post e as 

classificações para o cargo, bem como 

os anexos de imagem 

 

Nota: Somente os anexos de imagem 

pode ser exibida na versão atual, 

acessório que não pode ser exibida 

incluir vídeos e anexos de arquivos 

(docs, pdf, xsl, etc.) 

 

 

Dentro de uma discussão, você pode: 

• Responder à pergunta de partida 

• E-mail discussão para um contato 

• Ver perfil do autor 

• Adicionar notificações por e-mail 

• Adicionar aos Atalhos 

• Taxa de resposta 

 

 

 

 

 

Original Post 

Replies to the  

Post 

User Avatar: On click can 

view author’s profile 
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Configurações internacionais Teclado 

Você pode selecionar diversos teclados indo em: Settings > 

General > Keyboard > Add New Keyboard. 

Selecione o idioma para a comunidade localizada da sua 

escolha. 
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           Comunidades Locais 

As Comunidade Locais que estão na lista Comunidades exibem todas as comunidades locais que existem na 

CSC. Tocando em Local/Global você terá uma lista expandida de comunidades locais e suas sub-comunidades. 

Tocando em uma comunidade ou sub-comunidade será exibida a lista de discussões. Tocando em uma sub-

comunidade irá trazer a lista de discussões disponíveis dentro desse sub-comunidade. 

As cinco comunidades locais da CSC são: Polonês, Japonês, Russo, Português e Espanhol. 

Localized 

Communities 

and discussions 
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 Respondendo a discussões nas comunidades locais 

Discussions thread 

Se houver mais de um teclado está ligado, o idioma pode ser alterado durante a digitação com dois métodos: 

Toque na tecla        do teclado e Avançar para escolher o próximo idioma. A linguagem escolhida é indicada na barra de 

espaço. Toque em        e segure para exibir um menu dos teclados habilitados, em seguida, deslize o dedo para escolher um 

novo teclado. 
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Criando um  novo post em uma comunidade local 

Altere o idioma usando o ícone       e uma vez que 

você tocar em um idioma, o teclado muda para 

refletir isso. Agora você pode postar um novo 

tópico no idioma escolhido.  
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           Minhas atividades 

• Minhas atividades contém discussões que você criou  e respondeu 

na CSC. Ele tem duas abas. 

•  Discussões e 

• Respostas 

 

Discussões que você autoria será automaticamente adicionado em 

Minhas Atividades> discussões. 

Tópicos de discussão que participaram pode ser facilmente 

encontrado em Minhas Atividades> Respostas 

Se você participou de uma comunidade local, discussões e 

respostas são agrupadas por idioma com o mais recente 

no topo de cada grupo. 
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           Meus atalhos Meus atalhos contém atalhos que o usuário tenha adicionado ao visitar 

Discussões, Comunidades e feeds. Meus atalhos aparece na tela inicial 

somente quando pelo menos um atalho é adicionado. 

 

 Clicando em Meus atalhos irá apresentar três guias: 

1- Discussões: contém links para discussões 

2- Comunidades: contém links para comunidades 

3- Fontes: Contém links para Alimente 

 

Você pode apagar os atalhos qualquer momento: 

• Toque no botão Editar para abrir a tela de edição 

• Todos os atalhos dentro discussões terão agora uma pequena barra 

vermelha no lado esquerdo 

• Toque na barra  vermelha  que aparecerá o botão 'Delete' no lado direito 

• Toque no botão para excluir o atalho 

• Toque em Concluído para salvar as alterações e trazer de volta à tela anterior 

Edit Shortcuts  

My Shortcuts 
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           Configurações My Settings 

“Configurações” permite que você defina 

suas preferências para receber 

notificações de e-mail e limites de 

tamanho de aplicação. 

Email Notifications 

Application Size 

Limits 
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 Configurações > Notificações de Email  

Notificação de e-mail tem duas guias: 

           1-Discussões 

           2- Comunidades 

 

• Discussões contém uma lista de discussões 

que você indicou que deseja receber 

notificações por email quando respostas forem 

postadas  nessas discussões. 

• As Guias das Comunidades contém uma lista 

de comunidades que você indicou que deseja 

receber notificações de e-mail quando 

discussões são postadas nessas comunidades. 

• Você pode desativar esta notificação em Ligar 

ou Desligar tocando no On ou Off  para alternar 

entre On e Off modo. 

  Para a lista de discussão, quando a 

notificação é o modo Off não receberá 

notificação por email quando e-mails são 

postados nesse segmento. 

  Para a lista de comunidades, quando a 

notificação estiver no modo Off não receberá 

notificação por email quando respostas forem 

postadas nesse segmento. 

Nota:                    Desliga uma notificação por 

e-mail e irá removê-lo automaticamente a partir 

de sua lista de notificação. 
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Configurações  >  Limites de tamanho da aplicação 
O Limite de tamanho de aplicação permite 

configurar o tamanho do espaço para visualização 

offline. Por favor, note que fazendo isso  o conteúdo 

será atualizado em um intervalo diferente. O Espaço 

de fixação permite que você defina o tamanho 

máximo de anexo o aplicativo pode baixar. Isto é útil 

quando o prestador de serviços tem restrições de 

dados. 

 

• Para desativar o espaço offline e cache toque no 

botão para a posição "OFF" 

• Para selecionar o limite de espaço desejado, toque 

na seta azul ao lado do tamanho do espaço para 

selecionar o limite de tamanho. 

.   
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           Ajuda 

A tela de ajuda serve como uma referência rápida para vários recursos do aplicativo, como: 

 

• A Visão App  • Guias do Usuário  • Configurações  • manejo de casos e RMAs FAQ  • Discussões FAQ  • Atalhos FAQ  • Sobre 

Help 
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                                       Busca 

Barra de pesquisa permite-lhe procurar conteúdo 

dentro das comunidades. 

• Inserir palavra-chave (s) na caixa de pesquisa e 

tecle Enter para iniciar a pesquisa. 

• resultados da pesquisa são exibidos no painel 

pop-over. 

• Se houver mais de 10 resultados, um link "Mais 

...." será exibido; tocando neste botão irá exibir o 

próximo conjunto de resultados. 

• Toque em um resultado de busca para ver toda 

a linha de discussão. 

 

Nota: O comprimento máximo de uma seqüência 

de pesquisa é de 128 caracteres. 

Search 

Search-

Discussion 
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Vídeos de Suporte 

Expand/Reduce 

screen size 

Select from one of 

several Playlists 

YouTube exibe vídeos disponíveis no 

Cisco Apoio canal do YouTube. 

Barra de busca permite ao usuário 

procurar vídeos disponíveis no 

YouTube. 

•               Para ver um vídeo,  

                 toque no círculo com a seta 

dentro do monitor de vídeo 

                   

•                 Para ver o vídeo na íntegra 

                   tela, toque na tela 

novamente para trazer as setas 

expandir e toque na seta de expansão 

para abrir em modo de tela cheia. 

                  

•                Para reduzir a tela de toque                    

                  na tela e toque na seta 

para reduzir para trazer a tela de volta 

para o display original. 

 

Você pode procurar por vídeos de 

suporte técnico da Cisco, digitando 

palavras-chave na caixa de pesquisa 

 

Nota: Dez vídeos são exibidos por 

padrão. Tocar no Mais ... abre dez 

vídeos adicionais. 

 

Alguns formatos de vídeo não são 

suportadas pela Apple OS e não pode 

jogar em seu dispositivo. 
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  Feeds 
Feeds exibe uma lista de feeds do Cisco.com. 

 

• Tocar em uma categoria de alimentos fará com 

que a lista de feeds nessa categoria. 

• Toque no nome de uma ração para ver a lista de 

artigos neste feed 

• Para visualizar um artigo em um feed, toque no 

nome do artigo 

• Uma vez que as informações do artigo são 

exibidas, toque no Ver artigo completo para exibir 

todo o conteúdo do artigo. 

• Para voltar para a lista de artigos, toque no 

botão Feeds localizado na parte superior do lado 

esquerdo.  
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            Podcasts Podcasts” exibe uma lista de podcasts da Cisco.com. 

• Tocando em uma categoria de podcast você terá a 

lista de podcasts nessa categoria. 

• Toque no nome de um podcast para ver a lista de 

artigos nessa categoria Podcast 

• Para reproduzir um artigo em um podcast, toque no 

nome do artigo 

• Uma vez que o resumo do artigo é exibido, toque no 

Ver artigo completo para reproduzir todo o conteúdo do 

artigo. 

• Para voltar para a lista de artigos, toque no botão 

podcasts localizado na parte superior do lado esquerdo. 

• Podcast continuar a jogar, mesmo se o telefone entra 

no modo de dormir. 

• Os podcasts Auto-resume/play quando o usuário 

procura uma posição. 
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 Quadro de líderes 
Leaderboard displays a list of top contributors to the     

Cisco Support Community.   

•There are two leaderboards 1)Overall Leaderboard 

2) Mobile leaderboard and further each contain , All 

Time and Monthly.   

• Each leaderboard displays user name, user avatar, 

star ranking, number of points accrued, average 

rating and number of answered questions.  

• Tapping on the Avatar of the user opens User 

Profile screen. 

 

Overall Leaderboard 

Mobile Leaderboard 

Tap on the Avatar to 

see User Profile Screen 

Author’s Recent Activity 
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Related Resources 

 Ajuda & FAQ 
• https://supportforums.cisco.com/community/help  

• https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-
support 

 Suporte 
 

Gostaríamos de ouvir seus comentários.  
Por favor envie-nos a sua opinião por e-mail, 
seus comentários, críticas e dúvidas para 
ctsmobilefeedback@external.cisco.com 

 

https://supportforums.cisco.com/community/help
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/online-tools/mobile-technical-support
https://supportforums.cisco.com/community/help
mailto:ctsmobilefeedback@external.cisco.com?subject=Feedback

