
COM O PROSUPPORT PLUS PARA PCS

#GoBeyond

MODERNIZE SEUS SERVIÇOS DE SUPORTE PARA 
MANTER OS FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS

Regras personalizadas 
para definir fluxos de 
trabalho de correção 

Criação e implementação 
automática de catálogos 
personalizados de BIOS, driver, 
firmware e aplicativos Dell

Detecção 
antecipada e 
resolução remota 
de problemas

Serviço no local 
no próximo dia 
útil 2

Gerente de contas 
de serviços 3

Medições de utilização 
orientadas por IA revelam 

tendências de desempenho

Suporte 24x7 
prioritário na região

Pontuações práticas 
de integridade, 
experiência em 

aplicativos e 
segurança em um só 

painel de indicadores

Capacidade de medir a integridade de todo 
o seu parque Dell ou de um só dispositivo 

SAIBA MAIS

TRÊS DIFERENCIAIS REVOLUCIONÁRIOS

Liderando o caminho 
para PCs com 
autocorreção

e muito mais

Suporte inteligente 
e correção avançada 

adicionados ao  
ProSupport Suite

Gerenciamento de todo 
o parque adicionado ao 

ProSupport Suite

Dell ProSupport Plus

• Gerenciamento, suporte 
e capacidade de resolver 
problemas remotamente em  
um só painel de indicadores

• Personalização da experiência 
de TI usando regras 
personalizadas e catálogos 
atualizados

• Detecção de tendências por 
meio de medições de utilização

• Adição do gerenciamento de 
todo o parque e resolução 
remota de determinados 
problemas

• Transição acelerada para um 
ambiente de trabalho em 
qualquer lugar

• Suporte proativo e preditivo
• Capacidade de detectar e 

resolver problemas à medida 
que surgem, e não depois de 
se agravarem.

• O primeiro do setor a 
desenvolver recursos 
proativos e preditivos 1

A EVOLUÇÃO DO SUPORTE MODERNO

1. Com base no relatório da IDC “Proactive, Predictive, Prescriptive Deskside and Mobile Worker Support”, de Rob Brothers, 17 de março de 2015.
2. O serviço no local está disponível após diagnóstico remoto.
3. Para clientes com mais de 500 dispositivos ProSupport Plus.
4. Com base em uma análise da Dell, agosto de 2021
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2020 levou as empresas muito além da maioria 

das visões de transformação digital,  

e a Dell estava pronta para ajudar.

O único serviço de suporte que fornece 
pontuações práticas de integridade, experiência 
em aplicativos e segurança em um só painel 
de indicadores, proporcionando uma visão 
abrangente de seu parque 4

O único serviço de suporte que fornece 
e inclui implementação e gerenciamento 
automatizados do catálogo de atualizações 
personalizadas 4

O único serviço de suporte que fornece e 
inclui correção remota automatizada 4

Sobre o Dell ProSupport Plus for PCs
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http://www.DellTechnologies.com/ProSupportSuiteforPCs
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/CSG-EN-XX-ALL-IDC-Article-on-ProSupport-Plus-for-PCs-and-tablets.pdf

