
Simplifique o aprovisiona-
mento. Transforme 
sua empresa.

Dell.com/Premier

ENCONTRE A SOLUÇÃO CERTA PARA O SEU NEGÓCIO

Modernize a compra de tecnologia e libere a TI para focar 
em perspectivas mais amplas.

Economize tempo e dinheiro comprando nosso catálogo 
em um site personalizado que simplifica a compra e 
oferece maior controle sobre todo o ecossistema de 
aprovisionamento. Tudo gratuitamente. Tudo com 
o suporte da equipe da contas da Dell Technologies.

DELL PREMIER

SIMPLIFIQUE AS 
COMPRAS

Reduza custos, erros 
do usuário e prazos de 

entrega com um único site 
personalizável.

• Otimize o processo de compra

•  Elimine a redundância 
e o desperdício

•  Padronize os pedidos entre 
funções

• Elimine a adivinhação na escolha 
dos produtos certos

• Automatize processos de rotina

• Reduza os riscos de segurança

APROVEITE A GERAÇÃO 
DE RELATÓRIOS

Obtenha mais controle com recursos 
integrados de gerenciamento 

e relatórios.

•  Consulte preços e estoque 
antecipadamente

•  Faça orçamentos e previsõesde 
forma precisa

• Acompanhe o pedido em tempo real

•  Obtenha insights com relatórios 
eficientes

• Simplifique e acelere a recompra

• Monitore gastos desonestos

CONTE 
CONOSCO

Deixe nossa equipe de especialistas 
ajudar você a reformular 
e revolucionar o processo 

de compras.

•  Obtenha o Dell Premier 
GRATUITAMENTE

• Acesse nosso extenso e abrangente 
catálogo on-line

•  Economize com preços especiais 
do Dell Premier

•  Aproveite nossas décadas 
de experiência

•  Junte-se à vanguarda das 
compras de TI

• Descubra a facilidade de trabalhar 
com a Dell Technologies

https://Dell.com/Premier


Aposte no Dell Premier
TEMOS SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA AS NECESSIDADES COMPLEXAS DOS 

NEGÓCIOS

APROVISIONA-
MENTO GLOBAL

INTEGRAÇÃO DE 
APROVISIONA-

MENTO

INTEGRAÇÃO
COM O GEREN-
CIAMENTO DE 

SERVIÇO 
DE TI

Compras globais Navegue pelo catálogo 
completo em um portal on-line único 
e consistente que adapta opções de produtos, 
moedas e cotações com base na seleção 
do país.

Modernize e economize Gerencie pedidos 
globais com otimização de alto nível. 
Economize tempo e dinheiro ao simplificar 
as atualizações de tecnologia em todo o seu 
ecossistema de TI.

Defina o padrão Padronize preços, 
equipamentos, configurações e serviços em 
toda a organização, apoiado pelo compromisso 
da Dell Technologies com qualidade e suporte 
de classe mundial.

Conecte e expanda Integre 
perfeitamente seu sistema ERP 
existente ao Dell Premier, desde 
o catálogo até a finalização da 
compra e a entrega, eliminando 
erros e redundâncias, com nenhum 
tempo de inatividade!

Abandone a papelada Aproveite 
os recursos de otimização de 
negócios, como pagamentos 
e faturamento eletrônicos*, para 
minimizar os custos de operação 
e a pegada ambiental.

Assuma a liderança Acelere 
a transformação digital, permitindo 
que os usuários finais controlem 
o pedido de seus próprios 
dispositivos e recebam alertas 
de status do pedido.

Automatize tudo Vincule 
o aprovisionamento ao fluxo de 
trabalho, às datas de atualização 
e à integração com uma solução 
unificada, adaptada às suas 
necessidades específicas pelos 
especialistas líderes do setor 
da Dell Technologies.

* Somente na região dos EUA
** O aprovisionamento global está disponível apenas para clientes inscritos no Global Customer Program. 

VOCÊ É UM 
CLIENTE GLOBAL**? 

Transforme o Dell Premier 
na solução única em todas 
as operações globais

VOCÊ ESTÁ 
USANDO UM 
SISTEMA ERP? 

Configure uma 
integração com 
o Dell Premier

JÁ USA O 
SOFTWARE ITSM?

Invista em compras 
descentralizadas

QUER SABER MAIS SOBRE COMO MODERNIZAR O APROVISIONAMENTO DE TI?
Acesse Dell.com/Premier

http://Dell.com/Premier

