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ProSupport Plus para Empresas 
 

Introdução 
 
A Dell Technologies1 fornecerá o serviço ProSupport Plus para Empresas (“Serviços” ou “Serviços de Suporte”) de acordo com 
a presente Descrição de Serviço (“Descrição de Serviço”). A sua nota de encomenda, formulário de ordem ou outra forma de 
fatura ou confirmação de ordem mutuamente acordada da Dell Technologies (“Formulário de Ordem”) irá incluir a designação dos 
Produtos2, os Serviços aplicáveis e as opções relacionadas, se aplicável. Para obter ajuda adicional ou pedir uma cópia do contrato 
regulador aplicável aos Serviços (“Contrato”), entre em contacto com o seu representante de vendas Dell Technologies. No caso 
de Clientes que façam aquisições junto da Dell ao abrigo de um Contrato separado que autorize a venda destes Serviços, também 
é aplicável o Suplemento de Termos e Condições dos Serviços Dell3 aos referidos Serviços. Para obter uma cópia do contrato 
celebrado com o revendedor aplicável da Dell Technologies, entre em contacto com o mesmo. 
 

O Âmbito do Presente Serviço 
 
Este Serviço inclui:  
 

• Acesso 24x7 (incluindo feriados)4 a um recurso de suporte técnico especializado da Dell Technologies da organização de 
Assistência e Suporte ao Cliente da Dell Technologies para assistência na deteção e resolução de problemas dos Produtos.  

O envio local de um técnico e/ou a entrega de peças de substituição no Local da Instalação ou noutra localização da empresa 
do Cliente aprovada pela Dell Technologies, em conformidade com os termos detalhados no Contrato (conforme necessário 
e de acordo com a opção de suporte contratada) para fazer face ao problema de um Produto.  

• Acesso a um Gestor de Serviços de Conta (SAM) remoto.  

Consulte a tabela abaixo para obter informações detalhadas. 

Como Contactar a Dell Technologies se Necessitar de Assistência 

Suporte Online, por Chat e E-mail: suporte disponível para produtos selecionados no site da Dell Technologies, por chat e e-mail 

disponível em https://www.dell.com/support. 
 

Pedidos de Suporte por Telefone: disponível 24x7 (incluindo feriados). A disponibilidade poderá ser diferente fora dos Estados 

Unidos da América e está limitada a esforços comercialmente razoáveis, salvo especificação em contrário no presente documento. 
Aceda a https://www.dell.com/support para consultar uma lista de números de telefone aplicáveis para a sua localização. 
 

A seguinte tabela apresenta as funcionalidades do serviço do ProSupport Plus para Empresas fornecido ao abrigo dos termos de 

manutenção e/ou garantia da Dell Technologies. O ProSupport Plus para Empresas está disponível para suporte e manutenção de: 

1. Equipamento Dell Technologies identificado na Tabela de Manutenção e Garantia de Produtos Dell Technologies e/ou no 

Formulário de Ordem do Cliente como: 

incluindo o ProSupport Plus para Empresas durante o período de garantia aplicável, ou 

sendo elegível para atualização para o ProSupport Plus para Empresas durante o período de garantia aplicável, ou 

sendo elegível para o ProSupport Plus para Empresas durante o período de manutenção subsequente. 

2. Software Dell Technologies identificado na Tabela de Manutenção e Garantia de Produtos Dell Technologies e/ou marcado como 

elegível no Formulário de Ordem do Cliente do ProSupport Plus para Empresas durante o período de manutenção. 

 
1 “Dell Technologies”, conforme referido no presente documento, refere-se à entidade de vendas aplicável da Dell (“Dell”) especificada no Formulário 
de Encomenda da Dell e à entidade de vendas aplicável da EMC (“EMC”) especificada no Formulário de Encomenda da EMC. A referência 
a “Dell Technologies” no presente documento não indica uma mudança da razão social da entidade da Dell ou da EMC com a qual estabeleceu 
a relação comercial. 
2 Conforme referido no presente documento, “Produtos da Dell Technologies”, “Produtos”, “Equipamento” e “Software” refere-se ao Equipamento 
e Software da Dell Technologies identificado na Tabela de Manutenção e Garantia de Produtos Dell Technologiesou no Formulário de Ordem do 
Cliente e o termo “Produtos de Outros Fabricantes” está definido no seu Contrato, ou, na ausência dessa definição no Contrato, nos Termos 
Comerciais de Venda da Dell Technologies, ou nos termos de venda locais da Dell Technologies, conforme aplicável. “Cliente” e sempre que se 
faça referência à segunda pessoa refere-se à entidade indicada como comprador dos presentes Serviços referidos no Contrato.  
3 Para rever o Suplemento dos Termos de Venda dos Serviços Dell, aceda a https://www.dell.com/servicecontracts/global, escolha o seu país 
e selecione o separador Serviços de Suporte na coluna de navegação à esquerda, na página local do país. 
4 A disponibilidade varia consoante o país. Contacte o seu representante de vendas para obter mais informações. 

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://www.emc.com/support/emc-product-warranty-maintenance-use-rights.htm
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/servicecontracts/global
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FUNCIONALIDADE 

DO SERVIÇO 

DESCRIÇÃO PROSUPPORT PLUS—DETALHES DA COBERTURA 

SUPORTE 

TÉCNICO GLOBAL  

O Cliente contacta 
a Dell Technologies por telefone ou 
pela interface web num período de 
24x7, para comunicar um problema 
no Software ou Equipamento 
e fornece indicações para 
a avaliação inicial do Nível de 
Gravidade*.  
 

A Dell Technologies responde 
(i) por meios remotos através de um 
recurso de suporte técnico de alto 
nível da Dell Technologies para 
assistência na deteção e resolução 
de problemas com base no Nível 
de Gravidade do problema ou 
(ii) quando considerado necessário 
pela Dell Technologies, através 
da Resposta no Local, conforme 
descrita abaixo.  

Incluído. 

 

  

RESPOSTA NO 

LOCAL  

 

A Dell Technologies envia 
pessoal autorizado para 
o Local da Instalação para 
resolver o problema após 
a Dell Technologies ter identificado 
o problema e considerado que 
a Resposta no Local é necessária. 
 
 

Incluído apenas para o Equipamento. 
  

O objetivo da Resposta no Local inicial baseia-se na opção contratada 
pelo Cliente. As opções disponíveis para o Cliente são as seguintes: 
1) uma resposta de serviço de quatro horas no próprio dia útil, ou 
2) uma resposta de serviço no próximo dia útil, durante o horário de 
expediente normal, após a Dell Technologies considerar que o Suporte 
no Local é necessário.  
 

Resposta no Local em 4 Horas para Objetivos Críticos  
 

Costuma chegar ao local num prazo de 4 horas depois de concluída 
a deteção e resolução do problema por telefone.  
 

• Disponível sete (7) dias por semana, vinte e quatro (24) horas por dia, 
incluindo feriados.  
• Disponível nas localizações com uma resposta de quatro (4) horas 
definida.  
• Armazéns de peças para o serviço de 4 horas para componentes 
operacionais essenciais, como determinado pela Dell Technologies. 
As peças não essenciais podem ser enviadas através do serviço de 
entrega noturno. 
• Capacidade de definir se o problema tem um nível de Gravidade 
1 após o diagnóstico inicial do suporte remoto.  
• Procedimentos de situação crítica – os problemas com um nível de 
Gravidade 1 são elegíveis para um Gestor de Escalamento/Resolução 
rápida e uma cobertura de incidente “CritSit”. 
• Envio de emergência – técnico de serviço no local enviado em 
simultâneo com uma deteção e resolução de problemas por telefone 
imediata para problemas com um nível de Gravidade 1. 
 

Resposta no Local no Dia Útil Seguinte  
 

Depois da deteção, da resolução e do diagnóstico do problema por 
telefone, normalmente pode ser enviado um técnico para chegar ao 
local no dia útil seguinte.  
 

• As chamadas recebidas pela Dell Technologies durante o período de 
inatividade nos serviços de entrega locais podem exigir um dia útil 
adicional até à chegada do técnico de serviço à localização do Cliente.  
• Disponível somente em modelos selecionados de Produtos. 
 

A Resposta no Local não se aplica ao Software e pode ser adquirida 
em separado. 
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*DEFINIÇÕES DO NÍVEL DE GRAVIDADE 
GRAVIDADE 1 Crítica – perda da capacidade de desempenhar funções comerciais críticas que requerem resposta imediata 

GRAVIDADE 2 Alta – é possível desempenhar funções comerciais, mas estas apresentam um desempenho e/ou 
capacidades degradados ou gravemente limitados. 

GRAVIDADE 3 Média/Baixa – impacto comercial reduzido ou inexistente. 

ENTREGA DE 

PEÇAS DE 

SUBSTITUIÇÃO 

A Dell Technologies fornece peças 
de substituição quando tal for 
considerado necessário pela 
Dell Technologies.  
 
 
 
 
 
 

Incluído. O objetivo da entrega de peças de substituição baseia-se na 
opção contratada pelo Cliente. As opções disponíveis para o Cliente 
são as seguintes: 1) uma resposta de serviço de quatro horas no 
próprio dia útil, ou 2) uma resposta de serviço no próximo dia útil, 
durante o horário de expediente normal, após a Dell Technologies 
considerar que a entrega da peça de substituição é necessária. 
Uma peça no próprio dia útil é aquela que, após a falha, pode impedir 
o Produto Suportado, que causa a perda de capacidade, de 
desempenhar funções essenciais à empresa e requer uma resposta 
imediata. As peças consideradas não essenciais incluem, entre outras: 
molduras, chassis mecânicos, discos rígidos em branco, kits de calhas, 
acessórios de gestão de cabos. As peças que podem ser consideradas 
essenciais são: motherboards, CPUs, módulos de memória 
selecionados e discos rígidos. 
 
A existência de períodos de inatividade nos serviços de entrega locais 
poderá afetar a entrega das peças de substituição no próximo dia útil. 
 
A instalação de todas as peças de substituição é efetuada pela 
Dell Technologies como parte da Resposta no local. No entanto, 
o Cliente pode, se assim o entender, efetuar a instalação das Unidades 
que Podem ser Substituídas pelo Cliente (CRU). Consulte a Tabela de 
Manutenção e Garantia de Produtos Dell Technologies para consultar 
a lista das peças designadas como CRUs para o Equipamento em 
questão ou contacte a Dell Technologies para obter informações 
detalhadas.  
 
Se a Dell Technologies instalar a peça de substituição, 
a Dell Technologies providenciará também a devolução da peça 
usada às instalações da Dell Technologies. Se o Cliente instalar 
a CRU, o Cliente será responsável pela devolução da CRU 
substituída para uma instalação designada pela Dell Technologies.  
 
Se um técnico da Dell determinar que o Produto Suportado deve ser 
substituído na íntegra, a Dell Technologies reserva-se o direito de 
enviar ao Cliente uma unidade de substituição completa. É possível 
que não haja stock para substituições de unidades completas para 
tempos de resposta no próprio dia e pode haver prazos de entrega 
prolongados para a chegada de uma substituição de unidade completa 
na sua localização, dependendo de onde está localizado e do tipo de 
Produto a ser substituído.  
 

  

http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
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SUBSTITUIÇÃO 

DA UNIDADE DE 

ESTADO SÓLIDO 

PROATIVA 

Incluída para Produtos de 
Armazenamento e Convergentes. 
Conforme determinado pela 
Dell Technologies, se o Nível 
de Resistência de uma unidade 
de estado sólido atingir uma 
percentagem baixa antes de 
o dispositivo atingir a capacidade 
plena ou inferior, o Cliente é elegível 
para receber uma unidade de estado 
sólido de substituição. O Nível de 
Resistência indica a percentagem 
média de vida útil que resta na SSD 
elegível. 

Incluído. 
 

O objetivo da resposta tem por base as características do serviço de 

Resposta no Local e a Entrega de Peças de Substituição detalhadas 

acima. O Cliente tem de ativar e manter as versões do software 

SupportAssist e/ou Secure Remote Support suportadas à data durante 

a vigência aplicável do suporte. A ativação do SupportAssist e/ou do 

Secure Remote Support, conforme aplicável, é um pré-requisito para 

as funcionalidades de serviço de renovação adicionais. 

DIREITO 

A NOVAS 

VERSÕES DE 

SOFTWARE  

A Dell Technologies fornece os 
direitos para as novas Versões 
de Software, conforme sejam 
geralmente disponibilizadas pela 
Dell Technologies. 

Incluído.  
 
 

INSTALAÇÃO 

DE NOVAS 

VERSÕES DE 

SOFTWARE 

A Dell Technologies efetua 
a instalação das novas Versões 
de Software.  
 

Software do Ambiente Operativo (AO) do Equipamento 

Incluído apenas quando o Equipamento associado no qual o Software do 
ambiente operativo está a ser instalado estiver abrangido pela garantia da 
Dell EMC ou por um contrato de manutenção da Dell Technologies em 
vigor. O software do ambiente operativo do equipamento é definido como 
programação de software e/ou firmware de microcódigo necessário para 
ativar o Equipamento para desempenhar as suas funções básicas, sem 
o qual o equipamento não funciona. 

 

Outro Software (não AO) 

O cliente realiza a instalação de novas versões do Software, a menos 
que a Dell Technologies considere necessário de outra forma. 
 

REPARAÇÃO E 

MONITORIZAÇÃ

O REMOTA 24X7  

Alguns Produtos contactarão 
a Dell Technologies de forma 
automática e independente 
para ajudar a Dell Technologies 
a determinar o problema.  
 
A Dell Technologies acede 
remotamente aos Produtos se 
for necessário proceder a um 
diagnóstico adicional e fornecer 
suporte remoto. 

Incluído para Produtos que possuem ferramentas e tecnologia de 
monitorização remota disponibilizadas pela Dell Technologies.  
 

Assim que a Dell Technologies é notificada para a ocorrência de um 
problema, irão ser aplicados os mesmos objetivos de resposta para 
o Suporte Técnico Global e para a Resposta no Local, conforme 
descrito anteriormente.  

ACESSO 24X7 A 

FERRAMENTAS 

DE SUPORTE 

ONLINE  

Os clientes que se registaram 
corretamente possuem acesso 
24x7 a ferramentas de suporte 
de autoajuda do Cliente 
e a conhecimentos disponíveis na 
web da Dell Technologies, através 
do site de Suporte Online da 
Dell Technologies. 

Incluído.  

 

(CONTINUA ABAIXO) 
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GESTOR DE 

SERVIÇOS DE 

CONTA (“SAM”) 

O SAM dedicado para o ProSupport Plus para 
Empresas é um recurso remoto que disponibiliza 
uma vasta gama de funcionalidades 
e capacidades de gestão de contas, ambientes 
e sistemas, as quais visam reduzir os tempos de 
interrupção e melhorar a experiência de suporte 
geral fornecida pela Dell Technologies.  
 
Incluído no Serviço: 

Assistência na integração: garantir que 
o cliente está totalmente preparado para 
receber o serviço ProSupport Plus através 
do seguinte: 

➢ Verificação da precisão das informações 
de suporte ao Cliente relevantes, como 
o nome da conta, o endereço, etc. 

➢ Fornecimento de transferência de 
conhecimentos, do tipo de como contactar 
a Dell Technologies para abrir pedidos de 
serviço e de utilização de ferramentas 
e tecnologias de suporte da 
Dell Technologies. 

➢ Indicação do calendário para as 
entregas do SAM, como relatórios 
e análises de serviço.  

Relatórios Mensais: relatórios 
e recomendações sobre sistemas 
qualificados, incluindo:  

➢ Resumo dos pedidos de serviço 
abertos e fechados por mês; 

➢ Verificação das versões de software 
do sistema instaladas à data em 
comparação com as recomendações 
do código alvo; e  

➢ Estado do contrato, incluindo datas de 
início/fim e outros detalhes básicos do 
contrato.  

Para ativar plenamente os relatórios 
mensais, as tecnologias de conectividade 
da Dell Technologies como o SupportAssist 
e/ou o Secure Remote Support têm de estar 
instaladas com as opções de recolha de 
registos adequadas ativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluídos nos Produtos abrangidos pelo serviço ProSupport 
Plus para Empresas ou no contrato de manutenção vigente 
nesse momento durante o horário de expediente normal 
da Dell Technologies, que poderá variar em função da 
região e do país, excluindo os feriados locais e da 
Dell Technologies. Consulte Detalhes de Cobertura 
adicionais abaixo. 

 
A Dell Technologies apenas é responsável pelo desempenho 
das atividades do SAM e tarefas expressamente indicadas 
no presente documento. As restantes tarefas, atividades 
e serviços não estão abrangidos.  
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GESTOR DE 

SERVIÇOS DE 

CONTA (“SAM”) - 

CONTINUAÇÃO 

Revisão de Serviço: o SAM disponibiliza uma 
revisão de serviço dos detalhes no Relatório 
de Serviço. O calendário, os prazos e outros 
tópicos a analisar serão acordados entre 
o SAM e Cliente durante a Integração. 

Manutenção do Sistema: Para ativos 
qualificados, o SAM vai ajudar o Cliente 
a coordenar a entrega de eventos de 
Manutenção do Sistema durante o período 
de manutenção do Cliente. Consulte abaixo 
para obter informações adicionais.  

Suporte de Escalamento da Dell Technologies: 
Agir como ponto de ligação dos Serviços 
com vista a coordenar todos os recursos 
necessários para resolver problemas 
individuais de Gravidade 1 ou problemas 
mais sistémicos. 

 

 

DETALHES ADICIONAIS DO SUPPORTASSIST 

 

FUNCIONALIDADE DO 
SERVIÇO 

DESCRIÇÃO DETALHES DA COBERTURA  

DETEÇÃO PREDITIVA 
DO SUPPORTASSIST 
ENTERPRISE DE 
FALHAS DE HARDWARE 

Para sistemas elegíveis que são monitorizados 
através do SupportAssist Enterprise, é recolhida 
uma análise inteligente da telemetria do 
dispositivo e utilizada para prever falhas de 
hardware que possam ocorrer no futuro.  

Incluído.  
Tenha em atenção: A deteção 
preditiva de falhas de hardware 
é aplicável apenas a baterias, 
discos rígidos, backplanes 
e expansores da 12.ª geração 
e posteriores de servidores 
PowerEdge com Controladores 
RAID PowerEdge (PERC) Séries 
5 a 10. A deteção preditiva de falhas 
de hardware apenas está disponível 
quando a recolha e o carregamento 
periódicos automatizados de 
informações do sistema estiverem 
ativados no SupportAssist 
Enterprise. 

 

SUPORTE ADICIONAL COM O CLOUDIQ 

FUNCIONALIDADE DO 
SERVIÇO 

DESCRIÇÃO DETALHES DA COBERTURA 

CLOUDIQ Os clientes que conectaram devidamente 
o respetivo sistema à Dell Technologies através de 
Secure Remote Services ou do SupportAssist têm 
acesso ao CloudIQ, que fornece classificações 
proativas do estado de funcionamento, análise de 
impacto de desempenho e deteção de anomalias 
e análise de contenção da carga de trabalho. 

Incluído para as seguintes 
plataformas da Dell Technologies: 
PowerMax, PowerStore, 
PowerScale, PowerVAlut, Dell EMC 
Unity XT, XtremIO, SC Series, 
VxBlock e Connectrix switches. 
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Responsabilidades do Cliente para a Característica do Serviço do SAM 
A Dell Technologies disponibiliza a característica do serviço do SAM detalhado acima mediante o cumprimento das seguintes 
responsabilidades por parte do Cliente:  

  

• Disponibilizar períodos de manutenção do sistema adequados ao SAM, conforme considerado necessário pela Dell Technologies.  

• Garantir que todos os requisitos de ambiente, técnicos e operacionais são cumpridos.  

• Fornecer ao SAM acesso atempado a: (a) pelo menos um contacto técnico com responsabilidades de administração do sistema 
e privilégios de acesso ao sistema/à informação adequados e (b) peritos no tema em questão, sistemas e redes (incluindo, sem 
limitação, sistemas remotos/acesso à rede), conforme considerado necessário pela Dell Technologies.  

• Assumir todas as responsabilidades para conectividade, desempenho e problemas de configuração da rede.  

• Confirmar que as localizações do Equipamento estão preparadas antes do início do ProSupport Plus para Empresas.  

 

Informação adicional importante sobre a Funcionalidade do Serviço do SAM 

• O serviço do SAM está disponível durante o horário de expediente normal. O horário de expediente é definido pela localização do 
SAM e pode variar consoante a região e o país. Os serviços do SAM podem ser efetuados no local a critério da Dell Technologies 
e quando considerado necessário pela mesma.  

• O suporte fora do horário de expediente pode ser fornecido por outros recursos da Dell Technologies a critério da mesma. 

• A localização do SAM será estabelecida durante a contratação, com base na área de serviço preferida do Cliente 

e na disponibilidade do pessoal. 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROSUPPORT PLUS PARA EMPRESAS  

A Manutenção do Sistema ProSupport Plus disponibiliza aos clientes da Dell Technologies os eventos de manutenção remota 

necessários que ocorrem ao longo da vigência do contrato de serviço nos dispositivos abrangidos pelo ProSupport Plus para 

Empresas e monitorizados pela tecnologia de conectividade aplicável da Dell Technologies, como o SupportAssist e/ou o Secure 

Remote Services, conforme aplicável. A manutenção do sistema ajuda a manter o desempenho e pode reduzir a possibilidade de 

futuros incidentes causados por hardware, software, BIOS, e versões de firmware incompatíveis. Os eventos de Manutenção do 

Sistema são coordenados entre os clientes, o SAM e o pessoal de suporte da Dell Technologies. A realização da Manutenção do 

Sistema está normalmente disponível 24x7, 365 dias por ano, mas pode estar sujeita à disponibilidade simultânea dos recursos do 

Cliente e da Dell Technologies. A Dell Technologies recomenda que a Manutenção do Sistema seja efetuada duas vezes por ano. 

Determinados Produtos podem ter limitações relativas ao número de vezes que a Manutenção do Sistema pode ser efetuada por ano. 

Consulte o representante de vendas ou o SAM dedicado para obter uma lista de Produtos suportados e das limitações aplicáveis.  

Não incluído na Manutenção de Sistemas ProSupport Plus para Empresas  

• Atualizações de dispositivos interligados não abrangidos por um contrato de suporte ProSupport Plus para Empresas atual.  

• Atualizações de qualquer software sem o direito correspondente a essas atualizações ao abrigo de um contrato de suporte 

ao software adequado, seja da Dell Technologies ou de terceiros para Produtos de Outros Fabricantes selecionados. 

• Atualizações do sistema operativo e criação de uma correção para o hypervisor, ou outro suporte relacionado em termos de 

engenharia ou desenvolvimento de software. 

• Criação de correções para aplicações.  

• Manutenção no local.  

• Desinstalação ou instalação de hardware adicional, ou tarefas de configuração.  

• Instalação ou configuração de software não listado especificamente nesta Descrição do Serviço.  

• Afinação do desempenho da aplicação.  

• Identificação ou remoção de vírus, spyware ou malware.  

• Quaisquer outras atualizações ou atividades não documentadas especificamente nesta Descrição do Serviço.  
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Informações Importantes Adicionais sobre a Manutenção do Sistema ProSupport Plus para Empresas  

• Durante o evento de manutenção, as atualizações poderão causar uma perda temporária da conectividade a outros dispositivos 

ligados.  

• Após a aplicação da atualização, poderá ser necessário reiniciar os dispositivos ligados e verificar a conectividade.  

• Os sistemas a serem atualizados têm de ser disponibilizados à Dell Technologies ou a agentes autorizados da mesma durante 

o período de manutenção acordado.  

• Dependendo dos sistemas a serem atualizados, poderá ser necessário disponibilizar um sistema ou recurso de gestão de 

sistemas adicional.  

• Dependendo dos sistemas a serem atualizados, poderá ser necessário fornecer à Dell Technologies ou aos agentes autorizados 

da Dell Technologies direitos administrativos ao dispositivo.  

• O Cliente é responsável por ter e conservar todos os requisitos de licenciamento relativos às atualizações do Equipamento 

e Software.  

• Caso a atualização de Software de um Produto qualificado cause uma redução do desempenho de outro Produto não qualificado, 

a Dell Technologies, após consulta com o Cliente, pode optar por não continuar a atividade de Manutenção do Sistema até que 

essa situação esteja resolvida.  

• Para ativar plenamente a Manutenção do Sistema ProSupport Plus para Empresas, tem de ser instalada a tecnologia de 

conectividade aplicável, como o SupportAssist da Dell Technologies, e/ou o Secure Remote Support, com as respetivas opções 

de recolha de registos ativas.  

• A instalação de novas Versões de Software para os sistemas de Infraestruturas Convergidas e Hiperconvergidas da 

Dell Technologies, determinadas durante a Manutenção do Sistema, incluindo, sem limitação, as versões de software publicadas 

nas matrizes de configuração de interoperabilidade aplicáveis (Matriz de Suporte Simples da Dell Technologies ou Matriz de 

Certificação da Versão) pode exigir a aquisição de um envolvimento de serviços separado junto da Dell Technologies. Contacte 

a Dell Technologies para obter mais informações. 

ASSISTÊNCIA COLABORATIVA 

Se o Cliente der início a um pedido de serviço e a Dell Technologies determinar que o problema está relacionado com produtos de outros 
fabricantes elegíveis comummente utilizados em conjunto com Produtos abrangidos por um contrato de manutenção ou garantia atual 
da Dell Technologies, esta irá empenhar-se em fornecer uma Assistência Colaborativa ao abrigo da qual a Dell Technologies: (i) é o único 
ponto de contacto até que os problemas sejam identificados; (ii) contacta o fornecedor terceiro; (iii) faculta documentação relativa ao 
problema; e (iv) continua a monitorizar o problema e a obter planos de estado e resolução por parte do fornecedor (sempre que 
razoavelmente possível).  
 

Para ser elegível para a Assistência Colaborativa, o Cliente deverá ter os contratos de suporte ativos apropriados e a titularidade direta 

junto do respetivo fornecedor de outros fabricantes e da Dell Technologies ou de um revendedor autorizado da Dell Technologies. 

Depois de identificado e reportado, o fornecedor de outros fabricantes é o único responsável por fornecer todo o suporte, seja técnico 

ou de outra natureza, para a resolução do problema do Cliente. A Dell Technologies NÃO É RESPONSÁVEL PELO DESEMPENHO 

DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DE OUTROS FORNECEDORES. Está disponível uma lista de parceiros de Assistência Colaborativa 

em Lista de Assistência Colaborativa. Tenha em atenção que os produtos de outros fabricantes suportados podem ser alterados 

a qualquer momento, sem aviso prévio dos Clientes. 

SUPORTE AO SOFTWARE DO SISTEMA DELL TECHNOLOGIES  

O suporte ao Software Dell Technologies incluído no ProSupport Plus para Empresas oferece suporte para Produtos de Outros 

Fabricantes selecionados, incluindo determinadas aplicações, sistemas operativos, hypervisors e firmware de utilizador final, quando 

estes Produtos de Outros Fabricantes forem: 1) utilizados e estiverem instalados e operacionais em Produtos no momento em que 

é solicitado o suporte; e 2) abrangidos por termos de serviço existentes de suporte e manutenção do ProSupport Plus para Empresas. 

Este nível de suporte é fornecido em Equipamento ProSupport Plus para Empresas qualificado, independentemente da forma de 

aquisição e de licenciamento do suporte elegível, mas o Cliente é responsável por garantir que o referido software elegível foi 

corretamente adquirido e licenciado pelo autor. O Cliente é exclusivamente responsável pela correção de quaisquer problemas 

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~services~en/documents~prosupport-collaborative-software-assistance-list-enterprise-and-end-user.pdf
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com licenças e aquisições de software elegível para que este seja elegível para os Serviços em qualquer altura durante o período 

de cobertura. Está disponível uma lista do software elegível em Lista Abrangente de Suporte ao Software. Tenha em atenção que os 

Produtos de Outros Fabricantes suportados podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio dos Clientes. As situações 

na origem das perguntas do Cliente têm de ser reproduzíveis num só sistema, que pode ser físico ou virtual. O Cliente compreende 

e aceita que as resoluções de determinados problemas que originam o pedido de serviço do Cliente poderão não estar disponíveis 

junto do autor do título de software relevante, incluindo a instalação de software adicional ou outras alterações aos Produtos. O Cliente 

aceita que, em tais situações em que não é possível obter a resolução do autor do produto de software relevante, a obrigação da 

Dell Technologies de fornecer suporte ao Cliente fica completamente cumprida. 

Termos e Condições Adicionais Aplicáveis aos Utilizadores Finais que Adquiram Produtos de 
um OEM  

Um “OEM” é um revendedor que vende Produtos Suportados na qualidade de fabricante de equipamento original, que adquire 

Produtos e Serviços Dell Technologies junto do grupo comercial OEM Solutions (ou do seu sucessor) para um projeto OEM. 

Tipicamente, um OEM incorpora ou inclui os referidos Produtos Dell Technologies no hardware ou software proprietário OEM, ou 

noutra propriedade intelectual do Cliente, o que resulta num sistema ou numa solução especializada, com funcionalidades da indústria 

ou de tarefas específicas (constituindo esse sistema ou solução uma “Solução OEM”) e revende essa Solução OEM ao abrigo da 

própria marca do OEM. No que respeita aos OEMs, o termo “Produtos Suportados” inclui os Produtos Suportados Dell Technologies 

que são fornecidos sem a marca Dell Technologies (ou seja, um sistema sem marca preparado para o OEM), e o termo “Utilizador 

Final” representa o Cliente ou qualquer entidade que adquire uma Solução OEM para uso pessoal e não para fins de revenda, 

distribuição ou sublicenciamento a terceiros. É da responsabilidade do OEM prestar a deteção e resolução de problemas de primeiro 

nível ao Utilizador Final. Deverá ser executado o melhor diagnóstico inicial possível pelo OEM antes de a chamada telefónica ser 

transferida para a Dell Technologies. O referido OEM mantém a responsabilidade pelo processo inicial de deteção e resolução 

de problemas, mesmo que o Utilizador Final peça serviço diretamente à Dell Technologies. Caso o Utilizador Final contacte 

a Dell Technologies (para fins de serviço) sem contactar o OEM, a Dell Technologies solicitará ao Utilizador Final que entre 

previamente em contacto com o OEM para receber assistência de resolução de problemas de primeiro nível. 

Dell Technologies ProSupport Plus para Empresas para Peças Não Padronizadas de 
Produtos de Servidor Personalizados 
 
A reparação e a troca de peças não padronizadas ou únicas (“Serviços de Suporte para Componentes Não Padronizados”) representam 

um serviço de troca de valor acrescentado que complementa a garantia do Produto PowerEdge do Cliente e que é aplicável aos 

componentes Dell Technologies padronizados, numa configuração também ela padronizada, que têm de ser substituídos devido 

a defeitos de fabrico ou dos materiais (“Reparações da Garantia”). O software/firmware da marca Dell Technologies para “Componentes 

Não Padronizados” NÃO está disponível, tendo o Cliente de utilizar os utilitários fornecidos pelo fabricante para monitorizar e/ou atualizar 

o componente. O Cliente também colaborará diretamente com o fabricante no sentido de resolver quaisquer problemas de 

software/firmware, utilitários e hardware relacionados com a qualidade. A Dell Technologies fornecerá Serviços de Suporte Não 

Padronizado para substituir peças não padronizadas ou únicas cuja disponibilização o Cliente previu e garantiu conforme estabelecido 

acima, isto depois de o Cliente ter tomado as providências necessárias para assistir a Dell Technologies na encomenda de produtos que 

visam facilitar o processo de reparação. Desde que o Cliente tenha previsto com precisão as necessidades de stock, a Dell Technologies 

irá trocar a peça que apresenta um defeito de acordo com o tempo de resposta aplicável do Cliente para reparações de garantias 

e instalar a peça de substituição no Produto do Cliente, no entanto, o Cliente reconhece e concorda que a Dell Technologies não 

é responsável perante o Cliente pela disponibilidade da peça. A substituição de peças e as visitas ao local no próprio dia (por exemplo, 

num período de 4 horas) podem não estar disponíveis no que toca à substituição de componentes “não padronizados” e, nestes casos, 

a Dell Technologies prestará, por predefinição, o serviço de assistência no Dia Útil Seguinte. As peças de substituição podem ser novas 

ou recondicionadas, dependo da legislação local, e a realização de reparações e trocas de Serviços de Suporte para Componentes Não 

Padronizados pode obrigar a Dell Technologies a recorrer a serviços de garantia e/ou de manutenção de outros fabricantes/autores. 

O Cliente aceita colaborar com a Dell Technologies e fornecer os materiais pedidos por qualquer fabricante ou autor terceiro para facilitar 

a utilização dos respetivos serviços de garantia e/ou de manutenção.  

Os testes de engenharia da Dell Technologies relativos à configuração resultante, nos termos de uma declaração de trabalho 

independente (statement of work, SOW), depois da instalação das peças não padronizadas ou únicas e do software pedido pelo 

Cliente são uma atividade pontual, estando os Serviços de Suporte para Componentes Não Padronizados disponíveis apenas 

na configuração especificamente definida pelo Cliente e testada pela Dell Technologies. A Dell Technologies comunicará 

a configuração testada de hardware precisa e detalhada, incluindo os níveis de firmware. Depois de concluídos os testes de 

https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/services/dell-technologies-comprehensive-software-support.pdf
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engenharia, a Dell Technologies fornecerá relatórios com os respetivos resultados, onde constará a aprovação ou não aprovação dos 

testes. A Dell Technologies envidará todos os esforços comercialmente razoáveis para suportar o reconhecimento e funcionamento do 

componente não padronizado nos Produtos Dell Technologies. No entanto, a modificação dos utilitários padrão da Dell Technologies 

(incluindo BIOS, IDRAC e SupportAssist) não será suportada. O Cliente será responsável por colaborar diretamente com o fabricante 

no sentido de resolver quaisquer problemas relacionados com componentes não padronizados que surgirem durante os testes de 

engenharia (incluindo problemas de qualidade ou especificações/limitações relacionadas com software, firmware ou hardware). 

Os testes de engenharia adicionais da Dell Technologies realizados depois de o Cliente receber um relatório com a indicação de 

aprovação implicarão uma nova SOW e as respetivas taxas de engenharia não recorrentes, incluindo eventuais testes de engenharia 

pedidos a propósito da reparação ou substituição de um componente de configuração no período de garantia do Equipamento do 

Cliente. 

Outros Detalhes sobre o Serviço do Cliente 
 
Os períodos de garantia e as opções de suporte (“Informações de Suporte”) presentes neste site aplicam-se: (i) apenas entre 

a Dell Technologies e as organizações que adquirem os produtos e/ou a manutenção aplicáveis ao abrigo de um contrato celebrado 

diretamente com a Dell Technologies (“Cliente da Dell Technologies”); e (ii) apenas para os produtos ou para as opções de suporte 

que o Cliente da Dell Technologies tenha encomendado, num momento em que as Informações de Suporte estejam em vigor. 

A Dell Technologies poderá alterar as Informações de Suporte a qualquer momento. Exceto no caso de alterações causadas por 

autores e fabricantes de Produtos de Outros Fabricantes, o Cliente da Dell Technologies será notificado de qualquer alteração nas 

Informações de Suporte conforme declarado na encomenda do produto e/ou no contrato de manutenção relacionado em vigor à data 

entre a Dell Technologies e o Cliente da Dell Technologies. No entanto, nenhuma alteração será aplicada às opções de suporte ou aos 

produtos encomendados pelo Cliente da Dell Technologies antes da data de tal alteração.  

A Dell Technologies não terá qualquer obrigação de prestar os Serviços de Suporte para Equipamento que esteja fora da Área de 

Serviço da Dell Technologies. “Área de Serviço da Dell Technologies” significa uma localização que se encontra: (i) a cento e sessenta 

(160) quilómetros (cem (100) milhas) por estrada de uma localização de serviço para Armazenamento e Equipamento de Proteção 

de Dados e/ou componentes da Dell Technologies; e (ii) no mesmo país da localização de serviço da Dell Technologies, exceto 

disposições em contrário no seu contrato com a Dell Technologies, caso em que prevalece a disposição do contrato em vigor. No 

caso dos clientes da região EMEA, salvo indicado em contrário nesta Descrição de Serviço ou no Contrato, o serviço no local está 

disponível numa distância de 150 quilómetros da localização de Logística da Dell Technologies mais próxima (PUDO ou localização de 

Recolha/Entrega). Contacte o seu representante de vendas para obter mais informações acerca da disponibilidade do serviço no local 

na EMEA. 

O presente Serviço não se encontra disponível em todas as regiões. Se o seu Produto não se encontrar na localização geográfica que 

consta nos registos de serviço da Dell Technologies relativos ao Produto, ou se os dados da configuração tiverem sido alterados e não 

tiverem sido comunicados à Dell Technologies, esta terá primeiro que proceder à requalificação do Produto em questão para o tipo 

de suporte adquirido, antes de poderem ser estabelecidos os tempos de resposta aplicáveis. As opções de Serviço, incluindo níveis 

de serviço, horário do suporte técnico e tempos de resposta no local, variam em função da localização geográfica e configuração, 

e determinadas opções poderão não estar disponíveis para aquisição na localização do Cliente, pelo que este deverá contactar o seu 

representante de vendas para obter essas informações detalhadas. A obrigação da Dell Technologies de fornecer Serviços a Produtos 

relocalizados está dependente de diversos fatores, incluindo, sem limitação, a disponibilidade local dos Serviços, o pagamento de 

taxas adicionais e a verificação e recertificação dos Produtos relocalizados, de acordo com as tarifas de consultoria de materiais 

praticadas pela Dell Technologies à data. Salvo acordo em contrário entre a Dell Technologies e o Cliente, em casos onde as 

peças de serviço são enviadas diretamente para o Cliente, este deve ser capaz de aceitar a entrega na localização dos Produtos 

a receberem assistência. A Dell Technologies não se responsabiliza por atrasos no suporte devido a falhas por parte do Cliente ou 

recusa de aceitação da entrega das peças. Os sistemas de armazenamento de vários componentes requerem acordos de opção de 

suporte ativo relativamente a todos os componentes de hardware e software do sistema, de modo a receberem todos os benefícios do 

acordo de suporte para toda a solução. Salvo acordo em contrário por escrito com o Cliente, a Dell Technologies reserva-se o direito 

de alterar o âmbito dos Serviços de Suporte com um aviso por escrito de sessenta (60) dias de antecedência ao Cliente. 
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Os produtos ou serviços obtidos a qualquer revendedor da Dell Technologies são regidos apenas pelo contrato realizado entre 

o comprador e o revendedor. O referido contrato poderá determinar termos iguais aos determinados pelas Informações de Suporte 

no presente site. O revendedor poderá tomar providências com a Dell Technologies para efetuar serviços de manutenção e/ou 

garantia ao comprador em nome do revendedor. Os clientes ou revendedores que efetuem serviços de garantia e/ou de manutenção 

ou serviços profissionais têm de estar devidamente formados e certificados. A prestação de quaisquer serviços por Clientes, 

revendedores ou outros fabricantes não formados/certificados pode resultar em taxas adicionais, caso seja necessário suporte da 

Dell Technologies como resposta à prestação de serviços pelos referidos outros fabricantes. Entre em contacto com o revendedor 

ou com o representante de vendas local da Dell Technologies para obter informações adicionais sobre a prestação dos serviços de 

manutenção e garantia da Dell Technologies no que diz respeito aos Produtos adquiridos a partir de um revendedor.  
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CONTACTE-NOS 

Para saber mais, contacte o seu revendedor autorizado ou 

representante local. 


