
POLÍTICA DE CICLO DE VIDA DOS
PRODUTOS OGASEC



1.Introdução

Os produtos fornecidos pela Ogasec chegam ao final de seus Ciclos de Vida por uma série de 
razões. Algumas delas são:

• Demanda do mercado;
• Inovações tecnológicas ou mudanças na condução do desenvolvimento de um produto;
• Produtos tornam-se obsoletos e são substituídos por outros com novas funcionalidades e
tecnologias.

A Ogasec Security Solutions reconhece a importância dos marcos do Ciclo de Vida de seus pro-
dutos e os impactos que eles trazem aos seus clientes. Este documento define e dá orientações 
sobre o Ciclo de Vida dos produtos Ogasec, visando assim facilitar aos clientes o processo de 
migração para novas versões.

2. Definições

Os produtos desenvolvidos pela Ogasec possuem três estados:

• Lançamento;
• Comercialização finalizada;
• Ciclo de vida finalizado.

ORIENTAÇÕES SOBRE O CICLO DE VIDA

As orientações definidas abaixo valem para toda a linha atual de produtos Ogasec. São elas:

A partir do seu lançamento, um produto Ogasec pode agregar os seguintes serviços:

1. Novas funcionalidades - Através de atualizações que adicionam novos recursos ao produto;

2. Suporte:

a. Suporte Remoto - O suporte ao produto é prestado remotamente, por telefone;
b. Suporte On-site - Um analista é encaminhado ao local para prestar o suporte do
produto;

3. Correções - Atualizações que visam corrigir eventuais desvios do comportamento esperado no
produto;

4. Monitoramento:

a. Para Auditoria - Acesso Web para visualização em tempo real de eventos de
disponibilidade 1 e uso de hardware relacionado ao equipamento;
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b. Com Alertas - Envio de alertas via e-mail e SMS de acordo com os eventos de disponibilidade 
gerados pelo serviço de monitoramento;

*Eventos de disponibilidade: Eventos gerados a partir do monitoramento do ativo, informando se o mesmo está disponível ou não.
Para maiores informações, visite a página do Ogasec Monitoring Service em: http://www.ogasec.com/ogasec-monitoring-service/ 
2 Short Message Service: Serviço de Mensagens Curtas. Disponível em telefone celulares para o envio e recebimento de mensa-
gens de curto tamanho.

Após a data de fim de venda do produto, este entra em um período de amadurecimento e o lan-
çamento de novas funcionalidades é finalizado. Todavia, o suporte a ele continua ativo, incluindo 
todos os serviços listados a seguir:

1. Suporte:

a. Suporte Remoto - O suporte ao produto é prestado remotamente, por telefone;
b. Suporte On-site - Um analista é encaminhado ao local para prestar o suporte do produto;

2. Correções - Atualizações que visam corrigir eventuais desvios do comportamento esperado no
produto;

3. Monitoramento:

a. Para Auditoria - Acesso Web para visualização em tempo real de eventos de disponibilidade e 
uso de hardware relacionado ao equipamento;
b. Com Alertas - Envio de alertas via e-mail e SMS de acordo com os eventos de disponibilidade 
gerados pelo serviço de monitoramento;

O fim de vida de um produto ocorre quando a segunda versão subsequente é lançada. Exemplo:

O Ogasec Firewall versão 6.8 atingiu o seu fim de vida, devido ao lançamento da segunda ver-
são subsequente, o Ogasec Firewall versão 7.0. Ainda no exemplo, as vendas do Ogasec Firewall 
versão 6.8.1 são encerradas, mantendo somente, as vendas da versão 7.0. Quando uma versão 
atinge o seu fim de vida, o suporte é mantido por mais um mês, a partir do lançamento da segun-
da versão subsequente.
O único serviço que ainda pode ser oferecido para o produto no estado de fim de vida é o monito-
ramento de ativos.

3. Considerações gerais

Para o cliente ter direito ao suporte dos produtos, ele deve possuir um contrato de suporte vá-
lido. O tipo de suporte, bem como os serviços incluídos, varia de acordo com o tipo de contrato 
firmado com a Ogasec.
As datas de lançamento de novas versões dos produtos, assim como as datas de fim de venda e 
fim de vida, são publicadas no site da Ogasec e nas newsletters divulgadas por meio eletrônico.
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