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Nosso mundo está 
mudando

Caso você também tenha essas dúvidas, saiba 
que não está sozinho. 62% dos líderes de TI 
afirmam que suas equipes não têm as habilidades 
necessárias para aproveitar todo o potencial das 
compras de tecnologia, e 65% afirmam que não 
conseguem maximizar o valor da nova tecnologia.1

E o que acontece se sua equipe não tiver os 
recursos ou as habilidades necessárias para 
oferecer suporte à sua infraestrutura de TI? 
A empresa pode acabar nos noticiários pelos 
motivos errados. Os líderes de TI relatam uma 
média de 727 horas de tempo de inatividade na 
infraestrutura de data center, o que custa às 
empresas mais de US$ 960.000 por ano.2

O tipo de suporte recebido do parceiro de 
tecnologia é muito importante, e vamos mostrar 
o por quê. Quando questionados “A qualidade da 
área de suporte é um fator que orienta a escolha de 
fornecedores de hardware para a sua empresa?”, 
85% dos líderes de TI responderam “Sim”.3 

Houve um tempo em que comandar um data center era bastante simples.  
O objetivo era manter os sistemas disponíveis para as empresas. Mas isso é 
passado. No mundo em constante mudança de hoje, sua equipe tem mais trabalho 
do que nunca, e isso pode trazer algumas dúvidas.

“E se a minha 
equipe não tiver as 
habilidades certas?” 

“O que aconteceria 
com a minha empresa 
caso houvesse uma 
falha nos sistemas 
essenciais?”

“Como posso ter 
certeza que estou 
aproveitando ao 
máximo as nossas 
compras de 
tecnologia?”



Uma líder em 
experiência do 

cliente que você já 
conhece

Você conhece a Dell. Na verdade, é possível que você esteja 
lendo isso em um de nossos notebooks, desktops ou workstations 
premiados. Mas você sabia que fornecemos produtos e serviços 
excepcionais para nossos clientes de infraestrutura de TI há mais 
de 25 anos?

Neste exato momento, estamos conectados a mais de 
70 milhões de dispositivos, e esse número continua aumentando. 
Nossas tecnologias de conectividade com inteligência artificial 
preveem mais de 3,5 milhões de problemas a cada ano e 
prescrevem otimizações de hardware e software com mais de 
650 bilhões de regras de lógica analítica executadas diariamente 
para nos ajudar a responder a perguntas relevantes sobre o que 
nossos clientes precisam e o desempenho de suas tecnologias.4
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Inteligência arti	cial

Lógica analítica inteligente

Telemetria de dispositivo

Desktops 

Workstations

Notebooks 

Servidores

Proteção 
de dados

Rede 

Armazen-
amento

Convergente



Não importa se está adquirindo sua primeira solução da Dell EMC ou 
se conta com milhares delas no mundo inteiro, os Serviços de suporte 
empresarial da Dell Technologies existem para garantir que você 
aproveite ao máximo seu investimento.

Caso procure uma solução de problemas imediata 24x7 de um 
especialista em suporte, orientação proativa de alguém que conheça 
sua empresa ou uma experiência de suporte totalmente personalizada 
que abranja suas operações globais, os Serviços de suporte empresarial 
são a solução ideal.

Com mais de 25 anos de experiência em orientação estratégica 
e recomendações de especialistas para nossos clientes, juntamente 
com a inteligência artificial criada a partir de milhões de dispositivos 
conectados, a Dell Technologies tem a combinação ideal de recursos 
proativos, preditivos e reativos para ajudar você a enfrentar os desafios 
atuais e futuros.

O suporte que você deseja 
hoje e no futuro

ProSupport  
Enterprise Suite

Serviços de suporte 
opcionais para empresas



Quanto mais você 
depende da tecnologia, 

mais importante é ter  
o suporte adequado

O ProSupport Enterprise Suite foi criado para ajudar você a aproveitar 
ao máximo seu investimento, com as tecnologias de suporte 
e o conhecimento especializado pelos quais a Dell Technologies 
é reconhecida em todo o mundo. O ProSupport Enterprise Suite não 
apenas amplia a sua organização de TI, ele permite que você preveja  
e resolva os problemas proativamente em menos tempo.

O ProSupport Enterprise Suite tem o suporte de classe empresarial 
de que sua organização precisa. Com serviços que se alinham com  
a relevância dos seus sistemas, a complexidade do seu ambiente  
e a maneira como você aloca os recursos de TI.

Suporte proativo e preditivo para sistemas que cuidam de seus 
aplicativos e cargas de trabalho essenciais para os negócios

Suporte abrangente 24x7 para hardware e software

Suporte para hardware durante horário comercial

ProSupport Plus for 
Enterprise

ProSupport for 
Enterprise

Suporte básico de 
hardware

ProSupport Enterprise Suite



Nem todas as 
organizações de TI são 
criadas da mesma forma
Você pode estar apenas começando sua jornada de TI ou ter vários data centers em todo 
o mundo. De qualquer forma isso requer um parceiro de serviços com recursos no mundo 
inteiro e conhecimento especializado local. 

Os Serviços de suporte opcionais para empresas complementam o ProSupport Enterprise Suite 
fornecendo proficiência de suporte essencial para operações de data center modernas. Seja 
segurança e conformidade, orientação técnica proativa, solução de problemas no local para 
locais remotos, um inventário de peças sobressalentes localizadas em seu data center ou até 
mesmo o Multivendor Support. Temos os serviços de suporte que você procura. 

Serviços de suporte opcionais para empresas

Além da correção de falhas; ajuda você a atingir 
resultados ideais no mundo inteiro com custos previsíveis

Um especialista com foco em uma tecnologia 
específica que fornece orientação e suporte proativos

Análise contínua e orientação personalizada para 
soluções de infraestrutura qualificadas

Garanta segurança de dados durante toda a vida útil 
de suas soluções de infraestrutura

Solução de problemas no local em seu nome por um 
técnico especializado em qualquer localidade

Gerencie, monitore e reabasteça automaticamente um 
inventário de peças armazenado no seu local

Especialistas que ajudam você a gerenciar e oferecer 
suporte a hardware de várias tecnologias e plataformas

ProSupport One for Data Center

Gerente técnico de contas

Otimização para infraestrutura

Serviços de segurança de dados

Serviço de diagnóstico no local

Logistics Online Inventory Solution

Multivendor Support



O diferencial da 
Dell Technologies

Empresas de classe mundial em todo o mundo 
confiam em nós para prestar suporte às suas 
soluções de infraestrutura da Dell Technologies  
e mantê-las funcionando o dia inteiro, todos os dias. 
Temos orgulho dessa nossa responsabilidade e de 
sermos eficientes ao cumpri-la.

Melhore o desempenho e a estabilidade dos sistemas 
essenciais, aumente a produtividade e reduza 
o tempo de inatividade. Com os especialistas, os 
insights e a facilidade que os Serviços de suporte 
empresarial oferecem, você estará sempre preparado 
para o que vier, seja lá o que for.



Para saber mais, entre em contato com o representante de vendas 
da Dell Technologies ou acesse delltechnologies.com
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