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ProSupport 
Enterprise Suite
O suporte que acelera 
a transformação de sua TI



O ambiente empresarial está mudando 
rapidamente, e nunca foi tão grande a pressão 
para introduzir novas tecnologias na organização, 
mantendo com eficiência os servidores, o 
armazenamento e a rede existentes. Inteligência 
artificial, virtualização, modernização de aplicativos, 
infraestrutura modular e computação em nuvem 
podem resultar em benefícios substanciais, mas 
exigem um nível ainda maior de conhecimento 
especializado. Um ambiente complexo significa 
processos complexos — e mais problemas 
potenciais. Quanto mais você depende da 
tecnologia, mais importante é ter o suporte certo. 

Para ter tempo de se concentrar nos objetivos dos 
negócios e manter-se competitivo, você precisa 
administrar:

•  Custos de manutenção

•  Disponibilidade da carga de trabalho

•  Vários fornecedores de hardware e software

•  Tecnologias automatizadas, proativas e preditivas.

Suporte 
abrangente 
para ambientes 
complexos 
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Percepções proativas 
A redução das complexidades e o controle dos custos de 
TI passaram a ser vistos como uma maneira de financiar 
necessidades de negócios mais estratégicas, incluindo:

•  Aumento da fidelidade e da satisfação do cliente
•  Aumento da produtividade dos funcionários
•  Redução dos tempos de desenvolvimento e time-to-market
•  Aprimoramento da tomada de decisões
•    Resposta rápida e dinâmica a oportunidades de mercado 

e desafios competitivos

Com a solução de suporte certa, podemos ajudar você 
a atingir seus objetivos.

Com o ProSupport Enterprise Suite, você pode obter 
o máximo de seu investimento, com o conhecimento 
especializado em suporte e as percepções pelas quais 
somos conhecidos em todo o mundo. O ProSupport 
Enterprise Suite não só amplia sua equipe de TI: ele permite 
que você resolva as questões e os problemas de TI em 
menos tempo.

O ProSupport Enterprise Suite oferece:
• Flexibilidade para escolher o suporte com base na 

importância de sistemas específicos e na complexidade 
do seu ambiente

• Um ponto central de responsabilidade por todos os 
problemas de hardware e software 

• Experiência entre domínios diversos que não se limite 
a uma peça de hardware 

• Ferramentas preditivas e automatizadas e tecnologia 
inovadora

• Experiência consistente, que não dependa de localidade 
nem de idioma

Os complexos 
ambientes 
atuais exigem 
um suporte que 
seja realmente 
de classe 
empresarial.
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Concentre-se em seus negócios enquanto os 
especialistas da Dell Technologies reduzem 
a complexidade da TI.
• Mais de 37.000 profissionais da Dell Technologies Services

• Mais de 80 centros de suporte técnico e mais de 750 centros de distribuição de 
peças localizados em todo o mundo 

• Doze centros de excelência e centros de soluções conjuntas permitem 
a colaboração no local aproveitando as nossas alianças com os principais 
fornecedores de aplicativos

• Seis Centros de Comando Globais para monitorar proativamente as ocorrências 
de manutenção de campo

Melhore o desempenho e a estabilidade com percepção 
aprofundada e dados inteligentes.

• Monitoramento automatizado e análise preditiva para prevenção de problemas, 
bem como ações recomendadas para otimização

• Relação personalizada com um gerente de contas de serviços (SAM) com sólido 
conhecimento de sua empresa e seu ambiente

Aumente a proatividade com um suporte sob medida 
e sempre disponível. 

• Suporte oferecido em 170 países 

• Suporte 24x7 por telefone, chat, e-mail e mídia social 

• Suporte consistente de fonte única para hardware e software 

• Mais de 94% de satisfação do cliente com os Deployment Services e o suporte 
empresarial da Dell Technologies

Suporte de nível empresarial realizado.
Construído sobre uma base de especialistas, percepções e facilidade 
para o cliente, nosso ProSupport Enterprise Suite tem o suporte 
de classe empresarial de que sua organização precisa. Selecione 
o serviço que se alinha com a relevância dos seus sistemas, 
a complexidade do seu ambiente e a maneira como você aloca 
seus recursos de TI.

Facilidade.

Insights.

Especia-
listas. 

Mais de 40 Prêmios 
STAR da TSIA por 

serviço de atendimento 
ao cliente

Por que a Dell Technologies?
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ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Plus 
for Enterprise

Aprimora proativamente o 
desempenho e a estabilidade de 
seus sistemas essenciais por meio 
de suporte automatizado, lógica 
analítica e o conhecimento 
especializado adequado à sua 
organização.

O ProSupport Plus não só retoma 
as operações rapidamente, mas 
também ajuda você a se antecipar 
aos problemas antes que eles 
ocorram. Você terá a liberdade 
de adotar tecnologias complexas 
com total confiança, sabendo 
que a Dell Technologies tem 
o conhecimento especializado 
e as percepções para ajudar 
você a ter mais produtividade  
e se concentrar em seus 
objetivos. 

ProSupport for 
Enterprise

Mantenha seu hardware 
e software funcionando sem 
problemas com acesso 24x7 
a engenheiros de tecnologia  
e a tecnologias preditivas e 
preventivas para ajudar você 
a se antecipar aos problemas. 

Suporte básico de 
hardware

Suporte de hardware reativo 
durante o horário comercial 
normal.

Estratégias mais inteligentes para um suporte mais inteligente.
Uma estratégia que permite adotar novas tecnologias sem medo dá liberdade para você se 
concentrar nos negócios. Ter o mesmo suporte de classe empresarial da Dell Technologies 
para todas as plataformas, marcas e soluções, em toda sua infraestrutura, garante essa 
liberdade a você. 

À medida que o gerenciamento de tecnologia fica mais difícil, nosso suporte fica mais inteligente.
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Quando escolhe o ProSupport Plus, 
você passa a contar com:

• Um gerente de contas de serviços que conhece 
sua empresa e seu ambiente 

• Solução de problemas avançada e imediata por 
parte de um engenheiro que entende sobre as 
soluções de infraestrutura da Dell Technologies

• Suporte para qualquer software elegível de terceiros 
que esteja instalado em seu sistema ProSupport 
Plus, quer você tenha adquirido o software conosco 
ou não. Não só vamos diagnosticar o problema, 
mas também nos apropriaremos dele até obter 
uma resolução

• Recomendações personalizadas e preventivas 
baseadas nas análises de tendências de suporte 
e nas melhores práticas existentes em toda a nossa 
base de clientes para reduzir os problemas de 
suporte e melhorar o desempenho

• Análise preditiva para a prevenção de problemas 
e otimização

• Monitoramento proativo, detecção de problemas, 
notificações e geração automatizada de casos, tudo 
habilitado por nosso Gateway de conexão segura

Service Account Manager:
Seu defensor designado para suporte

•  Um especialista altamente qualificado que entende as 
necessidades e os objetivos específicos de TI da sua empresa

• Um ponto de contato central para facilitar o gerenciamento 
de serviços e a resolução de escaladas 

• Recomendações personalizadas com base em seu 
ambiente, nas melhores práticas e nas tendências de 
suporte de todos os nossos clientes para ajudar a melhorar 
a produtividade e a estabilidade

Cargas de trabalho e aplicativos essenciais exigem disponibilidade constante, e os sistemas nos quais eles 
são executados precisam de mais do que suporte do tipo falha/conserto. Eles precisam de medidas proativas 
e preditivas para que você se adiante aos problemas antes que eles ocorram. 

O ProSupport Plus melhora proativamente o desempenho e a estabilidade dos seus sistemas essenciais, 
com suporte automatizado, lógica analítica e o conhecimento especializado certo para sua organização. 
O ProSupport Plus não só retoma as operações rapidamente, mas também ajuda você a se adiantar aos 
problemas antes que eles ocorram. Você terá a liberdade de adotar tecnologias complexas com confiança, 
sabendo que temos o conhecimento especializado e as percepções para ajudar você a ter mais produtividade 
e a se concentrar em seus objetivos.

ProSupport Plus
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Você precisa de suporte sistemático para hardware e software e de uma forma inteligente de gerenciar 
a combinação de fornecedores em seu ambiente. A Dell Technologies oferece uma fonte única com 
o conhecimento especializado, o know-how e os recursos necessários para facilitar o suporte à TI.
 
Quando você escolhe o ProSupport, especialistas altamente treinados estão disponíveis de forma 
ininterrupta e em todo o mundo para atender às suas necessidades de TI. O ProSupport ajuda 
a minimizar as disrupções e a manter um alto nível de produtividade.

ProSupport

Quando você escolhe 
o ProSupport, você tem:

• Acesso 24x7x365 a especialistas 
certificados em hardware e software 

• Suporte colaborativo com 
fornecedores terceirizados 

• Suporte a hypervisor, software de 
ambiente operacional e OS

• Nível consistente de suporte 
disponível para hardware, software 
e soluções

• Opções de resposta de mão de obra 
e peças no local, inclusive no próximo 
dia útil e suporte essencial em 4 horas
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Serviços de suporte empresarial

Comparação de recursos

Basic ProSupport ProSupport Plus

Suporte técnico remoto 9x5 24x7 24x7

Produtos cobertos Hardware Hardware Software Hardware Software

Suporte de hardware no local
Próximo  
dia útil

Próximo dia útil ou  
4 horas de missão crítica

Próximo dia útil ou  
4 horas de missão crítica

Assistência colaborativa de terceiros  

Início e gerenciamento de casos de autoatendimento  

Acesso a atualizações do software  

Monitoramento proativo da integridade do 
armazenamento, análise preditiva e detecção de 
anomalias com o CloudIQ e o aplicativo móvel do CloudIQ

 

Acesso prioritário a especialistas de suporte qualificados 

Detecção preditiva de falhas de hardware 

Suporte de software de terceiros 

Um gerente de contas de serviços designado 

Avaliações e recomendações proativas e personalizadas 

Manutenção proativa de sistemas 

O suporte certo para você
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Visite Dell.com para obter mais informações ou entre em contato com o representante de vendas  
da Dell Technologies.

A disponibilidade e os termos dos Dell Technologies Services variam por região e por produto. Para obter mais informações, consulte nossas 
descrições de serviço. 

Copyright © 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais 
pertencem à Dell Inc. ou às suas subsidiárias. Outras marcas mencionadas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. 
A disponibilidade e os termos de serviço podem variar por região e por produto. Maio de 2022 | Folheto do ProSupport Enterprise Suite

Globalmente, empresas de classe mundial confiam em nós para dar suporte eficiente aos 
sistemas empresariais da Dell Technologies e mantê-los funcionando o dia todo, todos os 
dias. Essa é uma responsabilidade que temos orgulho de ter — e orgulho de fazer bem. 

Melhore o desempenho e a estabilidade dos sistemas críticos, aumente a produtividade 
e reduza o tempo de inatividade. Com os especialistas, as percepções e a facilidade 
que o ProSupport Enterprise Suite oferece, você estará sempre preparado para o que 
vier — seja o que for.

O diferencial da 
Dell Technologies

https://www.Dell.com

