
cobertura 
avançada  

com os  
especialistas da  

Assistência
Dar tranquilidade extra 
com o PrimeSupport 
Plus para a gama de 
produtos HDC da Sony.
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Assistência

PrimeSupport Plus  
Contratos Padrão 
Avançados para 

Sistemas de 
Câmaras HDC 

Contratos 
personalizados

Garantia

Obtenha uma tranquilidade extra 
com PrimeSupport Plus da Sony  
Sistema de Câmaras HDC.

A Assistência Sony tem o prazer de anunciar o 
lançamento de serviços opcionais que oferecem 
uma cobertura avançada para o Sistema de 
Câmaras HDC.

Quando da compra de qualquer produto Profissional da 
Sony pode ter a certeza que o mesmo fornecerá muitos 
anos de desempenho de qualidade na sua actividade.

Se, no entanto, ocorrer algum problema, é tranquilizador 
saber que nós na Assistência Sony, estamos sempre 
disponíveis, em parceria com os nossos revendedores, 
para o ajudar.

Para algumas situações comerciais a inclusão do 
Prime Support para o produto de hardware, que 
fornece Assistência 'Help desk' e 'Gestão de logística 
e reparação' durante dois anos a partir da data da 
compra, é muito mais avançada que a Garantia 
Normal dos 'melhores esforços' para responder a todas 
as suas necessidades de assistência.

No entanto, em relação às peças 'críticas' do 
equipamento que formam uma parte integrante 
das suas actividades diárias, nós na Assistência Sony 
temos orgulho em oferecer um nível de apoio em 
PrimeSupport Plus, personalizado através de uma 
selecção de opções mencionadas nesta brochura, 
para ir ao encontro das suas exigências tanto ao nível 
da 'tranquilidade extra' e, mais importante ainda, 
garantindo que o seu produto ficará a funcionar de 
uma forma optimizada com a maior brevidade possível.



O cliente possui 
recursos técnicos 
internos reduzidos ou 
apenas problemas de 
capacidade quando 
as novas câmaras 
foram fornecidas, mas 
pretende que os seus 
novos equipamentos 
sejam configurados 
com a maior brevidade 
possível.

Instalação e  
Configuração Inicial

Necessidades do cliente

Como a Sony pode ajudar

A Sony tem possibilidade de oferecer 1 dia de 
visita de um técnico especializado da Sony 
HDC, que se deslocará ao local e executará  
a configuração / ajustamento inicial da 
câmara no local e fará uma apresentação  
no ambiente de trabalho do cliente. 

O que está incluído, Características

Acordos: 1 dia de visita ao local abrangendo 
até 5 cabeças de câmara e as séries 
associadas (apenas HDCU e RCP) no mesmo 
local, inclui despesas de deslocação.

Horário de Atendimento: 09h00 – 18h00  
2ª - 6ª Feira (CET), exclui feriados locais.

Resolução: Visita ao local de um técnico 
especializado da Sony HDC.

Processo: Sony entrará em contacto com o 
cliente para encontrar uma data conveniente 
para ambos.

Próximos Passos

Adicionar ao seu pedido: 

Código do produto PS.INSTALLATIONHDC

Para mais informação ou 
para responder a quaisquer 
perguntas deve contactar 
Contract Design @: 
PSEContractDesign@eu.sony.com



O cliente necessita 
de contactar com a 
assistência técnica 
especializada ao mais 
alto nível da Sony, com 
garantia de resposta 
ao seu contacto para a 
sua câmara HDC e série 
associada, durante os 
dias úteis, com horário 
alargado.

Suporte Técnico 

Necessidades do cliente

Como a Sony pode ajudar

O cliente obtém acesso exclusivo a um conjunto 
de técnicos especializados da Sony HDC que 
são especialistas na sua área, que entrarão em 
contacto com o cliente dentro do período de 1 
hora a partir do momento do contacto inicial. 

Trabalharão em conjunto com o cliente para 
encontrar remotamente uma solução ou para 
contornar o problema.

O que está incluído, Características

Acordos: 3 ou 5 anos cobrindo uma cabeça 
da câmara e a série associada (apenas HDCU 
e RCP).

Horário de Atendimento: 09h00 – 21h00  
2ª - 6ª Feira (CET), exclui feriados locais.

Contacto de resposta: Dentro de 1 hora.

Resolução: A solução fica disponível para  
futura resolução de problemas.

Processo: Todos os contactos/incidentes são 
registados e seguidos em relação à identificação 
do contrato exclusivo do cliente.

Próximos Passos

Adicionar ao seu pedido para uma só câmara: 

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.TECHSUPP1HDC3 PS.TECHSUPP1HDC5

Para até 6 câmaras, adicionar ao seu pedido  
o seguinte “por câmara” para receber um 
desconto de quantidade:

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.TECHSUPP6HDC3 PS.TECHSUPP6HDC5
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Para mais informação ou 
para responder a quaisquer 
perguntas, deve contactar 
Contract Design @: 
PSEContractDesign@eu.sony.com



Necessidades do cliente

O cliente necessita 
de contactar com a 
assistência técnica 
especializada ao mais 
alto nível da Sony, com 
garantia de resposta 
ao seu contacto para 
a sua câmara HDC e 
série associada 365 dias 
por ano, com horário 
alargado.

Assistência Técnica 
Alargada 

Como a Sony pode ajudar

O cliente obtém acesso exclusivo a um conjunto 
de técnicos especializados da Sony HDC que 
são especialistas na sua área, que entrarão em 
contacto com o cliente dentro do período de 1 
hora a partir do momento do contacto inicial.

Trabalharão em conjunto com o cliente para 
encontrar remotamente uma solução ou para 
contornar o problema.

O que está incluído, Características

Acordos: 3 ou 5 anos cobrindo uma cabeça da 
câmara e a série associada (apenas HDCU e RCP).

Horário de Atendimento: 09h00 – 21h00  
2ª - Domingo (CET).

Contacto de resposta: Dentro de 1 hora.

Resolução: A solução fica disponível  
para futura resolução de problemas.

Processo: Todos os contactos/incidentes são 
registados e seguidos em relação à identificação 
do contrato exclusivo do cliente.

Próximos Passos

Adicionar ao seu pedido para uma só câmara: 

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.EXTECHSUPP1HDC3PS.EXTECHSUPP1HDC5

Para até 6 câmaras, adicionar ao seu pedido o 
seguinte “por câmara” para receber um 
desconto de quantidade:

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.EXTECHSUPP6HDC3PS.EXTECHSUPP6HDC5



Para mais informação ou 
para responder a quaisquer 
perguntas, deve contactar 
Contract Design @: 
PSEContractDesign@eu.sony.com

Necessidades do cliente

O cliente pretende 
manter as suas câmaras 
com a especificação 
de software mais 
actualizada assegurando 
uma funcionalidade 
máxima enquanto  
as mantém em  
óptimas condições  
de funcionamento.

Software e Manutenção  
Preventiva

Como a Sony pode ajudar

Numa base anual os técnicos especializados da 
Sony HDC deslocar-se-ão ao local e executarão  
o seguinte:

Verificação do software do cliente e instalação das 
actualizações ou desenvolvimentos mais recentes, 
(Firmware, FPGA e PLD), necessárias para garantir 
que o cliente está a utilizar a versão correcta. 

Realização de manutenção preventiva no 
equipamento, incluindo a verificação dos 
consumíveis, a limpeza das aberturas de  
ventilação (Peças não incluídas).

Qualquer ajustamento da câmara conforme  
seja necessário.

O que está incluído, Características

Acordos: 1 dia por ano durante 3 ou 5 anos 
abrangendo até 5 cabeças de câmara e as 
séries associadas (apenas HDCU e RCP) no 
mesmo local, inclui despesas de deslocação.

Horário de Atendimento: 09h00 – 18h00  
2ª - 6ª Feira (CET), exclui feriados locais.

Resolução: Visita ao local de um técnico 
especializado da Sony HDC.

Processo: Numa base anual a Sony contactará 
o cliente para encontrar uma data conveniente 
para ambos.

Próximos Passos

Adicionar ao seu pedido

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.SWPREVENTMAHDC3PS.SWPREVENTMAHDC5



O cliente necessita 
que as peças críticas 
das suas câmaras 
HDC e série associada 
sejam entregues o 
mais rapidamente 
possível para reduzir o 
tempo de "paragem" 
da câmara.

Ter um custo 
de propriedade 
conhecido para a 
duração do contrato.

Peças Express

Necessidades do cliente

Como a Sony pode ajudar

Um técnico especializado da Sony HDC receberá o pedido 
e realizará uma análise remotamente para decidir quais 
peças são necessárias e providenciará o envio e a recolha 
da cabeça da câmara e da série associada (apenas 
HDCU e RCP).

O cliente tem acesso exclusivo às peças críticas que 
mantêm o equipamento totalmente operacional.

As peças são enviadas no dia útil seguinte*.

O que está incluído, Características

Acordos: 3 ou 5 anos cobrindo uma cabeça da câmara e a 
série associada (apenas HDCU e RCP). As despesas de envio 
das peças necessárias estão incluídas.

Horário de Atendimento para Peças: Horas normais de 
expediente são 09h00 – 17h30 CET 2ª a 6ª Feira (excepto no 
Dia de Natal e de Ano Novo). 

Contacto de resposta: Dentro de 1 hora.

Resolução: Peças enviadas no dia útil seguinte para contactos 
recebidos antes das 15h00 CET*.

Processo: O cliente contacta a Assistência Técnica para 
suporte.

Condições: *Disponível na UE, Noruega e Suíça com envio 
das peças no dia útil seguinte.  Para todos os países não 
mencionados, o envio de peças realizar-se-á nos 5 dias úteis 
seguintes. 

Pode apenas ser adquirido com uma das opções de 
Assistência Técnica.

Próximos Passos

Adicionar ao seu pedido para uma só câmara: 

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.EXPRESPART1HDC3 PS.EXPRESPART1HDC5

Para até 6 câmaras, adicionar ao seu pedido o seguinte 
“por câmara” para receber um desconto de quantidade:

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.EXPRESPART6HDC3 PS.EXPRESPART6HDC5
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O cliente não possui 
um equipamento de 
substituição para uma 
câmara empresarial 
crítica e portanto 
necessita de uma 
substituição rápida da 
câmara com avaria.

Equipamento de 
substituição

Necessidades do cliente

Como a Sony pode ajudar

Para o período de reparação a Sony fornecerá 
uma câmara da série HDC com configuração 
semelhante até que a reparação esteja 
concluída.

O que está incluído, Características

Acordos: 3 ou 5 anos cobrindo uma cabeça 
da câmara e a série associada (apenas HDCU 
e RCP). O custo do envio e devolução do 
equipamento de substituição está incluído.

Horário de Atendimento: 2ª - 6ª Feira  
10h00 – 18h00 (CET), exclui feriados locais. 

Resolução: O cliente receberá um produto 
adequado no Dia Útil Seguinte para chamadas 
recebidas antes das 15h00 CET*.

Processo: O cliente contacta o Técnico 
especializado que irá efectuar a análise da 
câmara do cliente.

Condições: *Disponível na UE, Noruega e  
Suíça, com envio no dia útil seguinte. Para  
todos os países não mencionados, os envios 
realizar-se-ão dentro de 5 dias úteis.

Próximos Passos

Adicionar ao seu pedido 

Duração 3 anos 5 anos

Código PS.LOANUNITHDC3 PS.LOANUNITHDC5


