
Resumo Contratos 2022

Assistência técnica do Hardware e Software 
em exploração na AT
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Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS HITACHI 
VSP G1000/1500, BROCADE E HITACHI 4060/4080, QUE INTEGRAM A PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO 
DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” para 2022



Contrato de Manutenção Hitachi e Brocade

• Brocade 7800 
ASS1949L003
ASS2540L006 

• Hitachi 4060/4080
M2SEKW1514548
M2SEKW1514570 

• Hitachi VSP G1000/1500
58802
58803



Contrato de Manutenção Hitachi e Brocade

• A manutenção Hitachi e Brocade assegura o acesso a novas versões de código de máquina (firmware), e/ou às aplicações de gestão 
da plataforma (software), sempre que a sua respetiva consideração seja elegível, ou requerida.

• O suporte Hitachi e Brocade é a linha de apoio técnico que serve a retaguarda do Field Support (serviços locais remotos, ou 
presenciais), nomeadamente no apoio ao diagnóstico de incidências, no desenvolvimento das medidas corretivas ao nível do código 
(ex: patches, fixes, …), no acompanhamento da implementação das corretivas e nos testes de validação funcional.

• Os serviços de Suporte Local da SIA CESCE estão alinhados com o regime de cobertura CESCE Total.
• As soluções integradas nesta proposta têm a Manutenção e o Suporte Técnico no regime 7 x 24.
• Serviços de fornecimento e instalação de novas versões de software/firmware Hitachi necessárias para correção de erros, introdução 

de novas funcionalidades e compatibilidade com novos sistemas 
• Equipa técnica local da SIA CESCE certificada pela Hitachi para a prestação dos serviços de suporte e manutenção aos equipamentos 

instalados na AT; 
• Recurso a peças sobressalentes, para reparação de avarias, novas de origem e fornecidas pela Hitachi. 
• Sistema de monitorização global da Hitachi (Hi-Track) para comunicação imediata de problemas ao centro de suporte global da 

Hitachi e em simultâneo à equipa técnica da CESCE SI 
• Assistência no regime sete (7) dias por vinte e quatro (24) horas, (2) duas ou (4) horas de tempo de resposta, desde que o local de 

intervenção se situe na região de Lisboa ou Porto.
• Acesso a peças de substituição em situações de avarias ou mal funcionamento das soluções ao abrigo deste programa.
• Technical Support Hotline, para abertura de avarias de hardware e/ou problemas de software, e obtenção de assistência técnica 

remota nas situações previstas no programa de suporte.
• Local da prestação dos serviços:

• Lisboa, na Av. Eng.º Duarte Pacheco nº28
• Porto, na Rua Diniz Jacinto nº 270



Contrato de Manutenção Hitachi e Brocade

Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS HITACHI VSP G1000/1500, HITACHI
4060/4080 E BROCADE, QUE INTEGRAM A PLATAFORMA DE
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” para 2022.
Período de Vigência:
01.01.2022 a 31.12.2022

Valor Contratual: 
238.673,03 € + IVA



Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLATAFORMA DE BACKUPS
QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO ROBÓTICA CENTRAL VIRTUAL TAPE LIBRARY DOS EQUIPAMENTOS (FUJITSU
ETERNUS CS8400, CS8200 E LT260 E SCALAR I6000)” para 2021



Contrato de Manutenção Fujitsu



Contrato de Manutenção Fujitsu

• A manutenção Fujitsu assegura os serviços de fornecimento e instalação de novas versões de código de 
máquina (firmware), e/ou às aplicações de gestão da plataforma (software), necessárias para correção de erros, 
introdução de novas funcionalidades e compatibilidade com novos sistemas, sempre que a sua respetiva 
consideração seja elegível, ou requerida.

• O suporte Fujitsu é a linha de apoio técnico que serve a retaguarda do Field Support (serviços locais remotos, ou 
presenciais), nomeadamente no apoio ao diagnóstico de incidências, no desenvolvimento das medidas corretivas 
ao nível do código (ex: patches, fixes, …), no acompanhamento da implementação das corretivas e nos testes de 
validação funcional.

• Os serviços de Suporte Local da SIA CESCE estão alinhados com o regime de cobertura CESCE Total.
• As soluções integradas nesta proposta têm a Manutenção e o Suporte Técnico no regime 7 x 24.
• Equipa técnica local da SIA CESCE certificada pela Fujitsu para a prestação dos serviços de suporte e manutenção 

aos equipamentos instalados na AT;
• Recurso a peças sobressalentes, para reparação de avarias, novas de origem e fornecidas pela Fujitsu.



Contrato de Manutenção Fujitsu

Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DA PLATAFORMA DE BACKUPS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO
ROBÓTICA CENTRAL VIRTUAL TAPE LIBRARY DOS EQUIPAMENTOS
(FUJITSU ETERNUS CS8400, CS8200 E LT260 E SCALAR I6000)” para 2022.
Período de Vigência:
26.06.2022 a 25.06.2023

Valor Contratual: 
187.281,11 € + IVA


