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A Dell Premier é o seu próprio site de suporte e compras seguro e personalizado, que permite um processo 
de compra fácil, eficiente e econômico. Examine este Guia de Compras e Pedidos Dell Premier para ver 
como você pode aproveitar ao máximo esta ferramenta personalizada de compras. 
 

Fazendo Login na sua Página Premier 

Quando você foi convidado inicialmente para acessar a Premier, 
você recebeu uma senha pessoal temporária. Esta senha dá a você 
acesso à sua loja Premier personalizada. 

Recebeu um e-mail "Bem-vindo ao site Dell Premier"? 

1. Vá para www.dell.com.br/premier 

2. Insira o seu endereço de e-mail e a senha pessoal temporária. 

3. Clique em "Fazer login" para obter o acesso. 

4. Se você não se lembrar da sua senha pessoal, clique no link 
"Esqueceu a senha?”, insira o seu endereço de e-mail e clique 
em "Enviar a minha senha por correio eletrônico". Enviaremos 
a você, por e-mail, um link para uma página onde você poderá 
criar facilmente uma nova senha. 

 

Três formas de comprar 

* A disponibilidade das configurações padrão ou catálogo é definida 
pelo gerente interno de contas.  

1. Configurações padrão  

A Premier permite que a sua organização defina configurações 
padrão de sistema e opções de configuração selecionáveis pelo 
usuário, como upgrades e downgrades para cada equipamento. 
Essas configurações podem ser agrupadas de acordo com rótulos 
de categorias que você especifica com a sua Equipe de Contas Dell 
para orientar os usuários para os sistemas concebidos para a sua 
função. 
Para acessar as suas Configurações Padrão, clique na categoria 
"Comprar" e clique no link "Configuração Padrão" (Standard 
Configurations) dentro da navegação secundária abaixo ou 
selecione "Configuração padrão" disponível na seção “Minhas 
ferramentas”. 
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2. Catálogo de Equipamentos 

O seu Catálogo de Equipamentos oferece a você acesso à linha 
completa de produtos com a marca Dell. Você pode configurar as 
opções disponíveis para qualquer produto de acordo com as suas 
necessidades. 

Para acessar o seu Catálogo de Sistemas, clique na categoria 
"Comprar" e clique no link "Notebooks e tablets", "Desktops e 
workstations", "Servidores, soluçoes de armazenamento e 
rede", dentro da navegação secundária abaixo. Se preferir, 
selecione os produtos diretamente na página inicial do Premier. 

 

3. Catálogo de Softwares e Periféricos  

Uma ampla seleção de periféricos está disponível dentro da sua 
Página Premier. 

Insira o seu item dentro da caixa de pesquisa para restringir a sua 
seleção ou clique sobre a imagem da categoria para ver uma vasta 
gama de produtos semelhantes dentro dessa categoria específica. 

Para acessar o seu Catálogo de Softwares e Periféricos, clique na 
categoria "Comprar" e clique no link "Software“ o „Acessórios e 
Periféricos" dentro da navegação secundária abaixo. 

 

Adicionar ao Carrinho, comparar ou 
configurar 

4. Ao comprar itens de Configurações Padrão, Equipamentos ou 
Softwares e Periféricos, basta clicar em "Adicionar ao 
carrinho" para cada item que você gostaria de comprar ou 
salvar como um orçamento eletrônico (eQuote). 

5. Selecione facilmente vários produtos, compare os 
propostos configurações e visualizar especificações 
detalhadas. Basta verificar o caixa correspondente aos 
produtos de interesse e selecione "Adicionar a comparar" 
para habilitar a compare fly-out. Clique em 'Comparar' 
Produtos" para ver a comparação lado a lado do produto 
especificações. 

6. Se um item for configurável, clique em "Configurar" para 
começar a personalizar. 
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Configuração de um Sistema 

Opções da página de configuração 

1. Ao configurar um produto a página de configuração mostra um 
equipamento com quaisquer opções selecionáveis pelo usuário 
que estiverem disponíveis para a sua organização. Para 
expandir ou recolher a visualização dos upgrades ou 
downgrades, clique na seta localizada no canto superior direito 
de cada caixa de opções de configuração. 

2. O preço para uma configuração será atualizado 
automaticamente a cada vez que você alterar uma opção, de 
forma que o preço total do sistema exibido sempre inclua as 
suas seleções atuais. 

 

 

3. Clique no link "Imprimir Resumo" para revisar rapidamente as 
opções de configuração selecionadas atualmente, ou para 
formatar as informações para impressão. Isso exibe um resumo 
da configuração especificada com SKUs associados, 
descrições e preço atualizado. 

Armazenamento da sua configuração 

4. Quando você tiver concluído a configuração de um 
equipamento, você pode selecionar "Revisar e continuar" ou 
"Adicionar ao carrinho". 

5. “Adicionar aos favoritos” permite criar listas e salvar os 
produtos comprados com frequência. 

6. Selecionar "Adicionar ao carrinho" possibilita a você continuar 
as compras, salvar a configuração como uma eQuote, ou 
atualizar a quantidade conforme necessário e concluir a 
compra.. 

 

Trabalhando com cotações eletrônicos 
(eQuotes) 

Salvando uma eQuote 

As eQuotes possibilitam aos usuários preparar um pedido e salvá-
lo para uma compra futura, ou para análise por um comprador 
autorizado. 

1. Assim que você tiver adicionado todos os produtos desejados 
ao seu carrinho, visualize o carrinho e clique em "Salvar 
cotaçao electrônica". 

2. Finalize a eQuote, preenchendo todos os campos obrigatórios 
(marcados com um *asterisco). 

3. Para enviar a eQuote ao seu agente de compras e/ou 
quaisquer outros destinatários por e-mail, complete os campos 
apropriados. 

 



Br.premier.dell.com          Guia de Compras e Pedidos     4          

 

 

 

Recuperando uma eQuote 

Uma eQuote pode ser recuperada pelo usuário individual que a 
salvou ou por um consumidor ou comprador eQuote autorizado. 

4. Para recuperar uma eQuote, clique no link "Cotações" 
localizado na parte superior da sua tela. 

5. Algumas funções de usuário oferecem a capacidade de 
acessar as informações de eQuote de outro usuário utilizando o 
mesmo link "eQuotes". 

6. As listas eQuote podem ser classificadas e exibidas por vários 
campos (Nº da eQuote, Nome, Salvo em, Vencimento em, 
Comprador, Salvo por e Preço). 

7. Para visualizar detalhes ou deletar uma eQuote, localize e 
clique no número da eQuote desejada e selecione a opção 
"Compra selectionada" ou "Excluir selectionada" de dentro 
do menu suspenso. 

 

Edição de uma eQuote 

Para editar uma eQuote salva: 

8. De dentro da lista de eQuotes, clique no número da eQuote e 
selecione "Compra selecionada". 

9. Para realizar alterações na quantidade, insira o novo número 
de quantidade e clique em "Atualizar". 

10. Para realizar alterações no produto, clique em "Editar" para 
abrir a página de configuração, selecione as suas novas 
opções e clique em "Voltar para cotaçao electrônica ". 

11. Clique em "Salvar como nova cotaçao eletrônica" para salvar 
suas modificações. A configuração atualizada será salva como 
uma nova eQuote referenciando um novo número de eQuote. A 
cotaçao original não será alterada e permanecerá na sua lista 
de eQuotes até que vença ou você escolha deletá-la. 

 

 

Efetuando um pedido 

Depois de ter adicionado todos os produtos ao carrinho, ou 
recuperado uma eQuote, clique em "Concluir a compra" e complete 
o processo de pagamento em três etapas: 

1. Envio: 

• Digite as principais informações de contato (os campos 
obrigatórios estão marcados com um *asterisco). 

• Digite os seus dados de entrega (digite um endereço de 
entrega ou selecione a partir de uma lista de endereços 
fornecidos. Se o endereço não estiver listado, selecione o link 
"Enviar para um endereço diferente" para ver uma lista 
completa de todos os endereços disponíveis para a sua loja). 

• Selecione o Perfil do cliente e os dados de Conformidade 
industrial 

• Clique em Continuar 
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2. Pagamento: 

• Selecione uma das opções de forma de pagamento 

• Digite a sua Ordem de Compra, os Dados do Cartão ou as 
Informações do Financiamento (se aplicável). 

• Digite os seus Dados de Fatura (digite um endereço de 
cobrança ou selecione a partir de uma lista de endereços 
fornecidos. Se o endereço não estiver listado, selecione a 
partir de uma lista de endereços de cobrança fornecidos). 

• Informe o CNPJ e a inscrição estadual de fatura (se 
aplicável). 

• Clique em Continuar 

 
 

3. Verificar e enviar o pedido: 

• Revisar os detalhes do seu pedido e editá-lo, se for 
necessário. 

• Clique em "Enviar Pedido" para concluir o processo de 
pedido online. Uma tela de Confirmação do Pedido aparecerá 
e referenciará o seu Número de Identificação de Compra Dell 
(DPID – Dell Purchase ID) para rastreamento. 

• Antes de realizar o seu pedido online, há o recurso para 
"Imprimir resumo do pedido” e/ou “Imprimir detalhes do 
pedido". 

 

Situação do pedido 

1. E-mails de confirmação - Depois de você enviar o seu pedido, 
receberá três e-mails separados da Dell de acordo com o 
pedido online: 

• Um e-mail de agradecimento pelo pedido, notificando você 
que o seu pedido foi recebido pela Dell. 

• Um e-mail subsequente de confirmação do pedido, que 
inclui as informações do seu pedido, como o número do 
pedido da Dell, o número DPID e a data estimada de envio. 

• Um e-mail de notificação de envio, com informações 
detalhadas de envio, que informa a você quando o seu 
pedido foi enviado. 

 

2. Link de situação do pedido: 

• Utilize o link "Status do Pedido" para verificar rapidamente 
a situação de um ou mais pedidos em aberto. 
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Catálogo de endereços 

Com o Dell Premier, você pode gerenciar os seus endereços sem 
precisar entrar em contato com a Dell. 

O catálogo de endereços permite acessar uma lista de endereços 
salvos, visualizar os endereços ativos e inativos e verificar a 
prioridade atribuída a cada endereço, se o endereço é de envio ou 
cobrança e a data da última modificação. A guia Inativos contém os 
endereços que você utilizou uma vez, mas que não são mais 
necessários.  

Para acessar e personalizar o seu catálogo de endereços: Vá até 

“Conta” na parte superior da página Premier”. Na seção “Gerenciar 

site”, selecione o link “Catálogo de endereços”. 

 

Gerenciamento de Acesso do Usuário 

Através da Dell Premier, você pode distribuir Funções e Grupos de Acesso. Isso permite a você gerenciar o que um usuário pode 
ver e fazer na Premier, dependendo das funções e responsabilidades do cargo.  

 
Nível Individual 

Nível de Grupo de 
Acesso 

Nível do Site Premier 
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Visualizar as próprias eQuotes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visualizar todas as eQuotes para Grupo de Acesso 
   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visualizar todas as eQuotes para Página Premier      
✓ ✓ ✓ 

Compra a partir da Página Premier 
  

✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 

Adicionar/Editar/Remover Usuários em Grupo de 
Acesso 

    
✓ 

  
✓ 

Adicionar/Editar/Remover Usuários para Página 
Premier 

       
✓ 

Criar e Gerenciar Grupos de Acesso 
       

✓ 

 

Informações do Helpdesk Premier 
Clique aqui para a Equipe de Suporte Online a Empresas. Os especialistas Premier estão disponíveis para auxiliar em qualquer 
esclarecimento técnico relativo à Premier e à integração B2B existente. 

https://www.premierhelpdesk.dell.com/phd/Global_Forms/AMER-Portuguese/Form.aspx

