
  

Informativo de descontinuidade n.º 003
30 de Junho de 2010.

Comunicado sobre a descontinuidade de Produto

De acordo com a política de manter o cliente informado sobre Ciclo de Vida dos
Produtos,  a  Dígitro  anuncia  que,  tendo  em  vista  o  atual  desenvolvimento
tecnológico,  não  há  condições  para  a  continuidade  da  comercialização  e
atualização dos produtos abaixo relacionados:

Produto 
Descontinuado

Data de Encerramento
Venda de
Produtos

Venda de
Ampliações Atualizações Manutenção e

Suporte

Memory Report 01/12/2006 01/12/2006 01/12/2006 30/06/2011

A Dígitro  comunica,  ainda,  que os materiais  promocionais  (folders,  lâminas,
anúncios  publicitários,  etc.)  são  válidos  apenas  durante  os  trinta  dias  que
antecedem a data de encerramento de venda do produto descontinuado. Os
serviços  de  manutenção  e  suporte  técnico  serão  mantidos,  respeitadas  as
condições dos respectivos contratos, pelo período de 12 meses contados da
data deste comunicado. 

Definições:

• Venda  de  novos  produtos:  Considera-se  a  data  para  recebimento  da
última proposta comercial formalizada, assinada pelo cliente e entregue ao
departamento comercial da Dígitro. Após esta data, o produto não estará
mais disponível para comercialização.

• Venda de ampliações:  Considera-se a data para recebimento da última
proposta  comercial  formalizada,  assinada  pelo  cliente  e  entregue  ao
departamento comercial da Dígitro. Após esta data, ampliações para este
produto não estarão mais disponíveis para comercialização.

• Atualizações:  Considera-se a data para liberação da última versão com
atualizações  (novas  características  e  inclusão  de  facilidades)  a  ser
disponibilizada pela Dígitro para este produto. Após esta data, não estarão
mais sendo desenvolvidas novas atualizações.

• Manutenção  e  Suporte:  Considera-se  a  data  para  realização  do último
serviço e suporte ao cliente, seja ele para configuração, apoio operacional e
manutenções. Após esta data, não estarão mais sendo prestados suporte e
qualquer outro tipo de reparo.

INFORMAÇÃO
PÚBLICA

Rua Prof.ª Sofia Quint de Souza, 167
CEP: 88085-040 - Florianópolis - SC
Fone: (48) 3281-7000 - Fax: (48) 3281-7299
www.digitro.com

Filiais: CE (85) 3216-6700 • DF (61) 3424-0888 • PE (81) 2125-6600
PR (41) 3219-6900 • RJ (21) 2104-0850 • RS (51) 3284-1400
SP (11) 3346-5000 / (11) 2172-5000 • SP (interior) (16) 3602-8800
Exportação: +55 (48) 3281-7082


