
Introdução a 
Conecte e gerencie

com o TechDirect 

O desempenho do PC é muito importante quando você trabalha 
em casa. Caso sua equipe enfrente desafios, ela precisa que os PCs 
sejam rápidos, inclusive na resolução de problemas. No entanto, 
com pouca noção sobre o desempenho do PC em tempo real, você 
pode estar reagindo aos problemas depois que seus funcionários já 
foram afetados por frustração e tempo de inatividade.

Conquiste a proatividade. Conecte-se ao TechDirect 
implementando o SupportAssist para PCs empresariais e tenha 
acesso a informações e ferramentas que oferecem o melhor 
desempenho aos PCs de sua equipe, para que ela possa 
trabalhar a qualquer hora e em qualquer lugar sem  
o estresse dos contratempos tecnológicos.

Conecte-se ao 
TechDirect para ter o 
suporte mais inteligente 
quando mais precisar

Gerencie e monitore seus PCs centralmente — 
a qualquer hora e em qualquer lugar —  

para obter desempenho ininterrupto dos PCs

Inscreva-se para ter 
uma conta gratuita 

no TechDirect, 
nosso portal do 
cliente on-line

Implemente 
remotamente o 

SupportAssist em sua 
frota de PCs 

Gerencie e monitore 
PCs centralmente, 

desbloqueando recursos 
adicionais com o 

ProSupport Suite for PCs

Assim que tiver a conexão, libere esse potencial para:

• Garantir a produtividade com drivers, BIOS e firmware atualizados

• Otimizar a experiência de PC de sua equipe

• Proteger seu ambiente com remoção automatizada de vírus
e malware

Oferecer uma 
experiência 
descomplicada 
a qualquer hora  
e em qualquer lugar

• Poupar tempo e esforço com um monitoramento em tempo real
que identifica e soluciona problemas proativamente, até 84%
mais rápido que a concorrência2

• Praticamente eliminar o tempo de inatividade não planejado
prevendo problemas antes que aconteçam3

Obter suporte mais 
inteligente com a 
inteligência artificial 
que prevê problemas

• Antecipar-se às disrupções com a percepção de problemas que
afetam o desempenho

• Tomar decisões melhores, orientadas por dados, monitorando
o uso e a atualização

Prever as 
necessidades 
da equipe com 
percepções 
orientadas por dados

Use as seguintes etapas para se conectar

Coletar com segurança apenas as informações 
necessárias para resolver problemas

Com a segurança e a privacidade integradas, você tem o controle para autorizar 
a coleta de informações de diagnóstico. Os diagnósticos são mantidos em 

segurança durante o transporte e o armazenamento com criptografia de 256 bits 
e uma comunicação unidirecional protegida por firewall de seus locais para a Dell.

Saiba mais sobre como o SupportAssist monitora seus PCs Dell com segurança. 

Antes de começar, analise o Guia de implementação.

• Ative a atualização automática durante a configuração para ter sempre a versão
mais recente em execução no ambiente

• É possível configurar grupos para implementar várias configurações com base nos
requisitos de localização, departamentos, personas ou grupos de teste

• Por padrão, o agente do SupportAssist é executado em segundo plano e não
interrompe os funcionários. Se você quiser conceder permissão para os usuários
interagirem independentemente com o TechDirect, poderá ativar a interface do
usuário final durante a configuração

• Encaminhe alertas para suas ferramentas existentes, como o ServiceNow

• O Google® Chrome fornece a melhor experiência com o TechDirect

Dicas e 
sugestões

Como acessar os recursos do 
TechDirect?

Autoatendimento no gerenciamento de casos e no despacho de peças • • • •
Detecção de problemas, notificação e criação de casos — tudo 
automatizado e proativo • • •
Visibilidade da base de ativos para facilitar o gerenciamento e os alertas • • •
Detecção antecipada de problemas de desempenho com utilização de 
hardware e software • • •
Otimização de PCs por meio de resolução remota (incluindo BIOS 
e drivers) • •
Detecção automatizada e preditiva de problemas para prevenção de falhas • •

Manutenção 
básica de 
hardware

ProSupport
ProSupport 

Plus
ProSupport 

Flex4

• Portal on-line do TechDirect

• Documentação técnica

• White paper: Como o TechDirect monitora os PCs Dell com segurança

• Participe de um webinar

• Entre em contato com a equipe de vendas ou com seu Gerente de contas
de serviços para saber mais sobre o ProSupport Suite for PCs

Recursos

1. Recursos do TechDirect que exigem conectividade do SupportAssist não estão disponíveis para Linux, Windows RT, Android, Ubuntu nem para alguns produtos baseados no Chrome.
O TechDirect, quando conectado pelo SupportAssist, detecta automaticamente e alerta proativamente a Dell sobre: problemas do sistema operacional, upgrades de software, atualizações 
e patches de driver, malware, arquivos infectados por vírus, falhas em discos rígidos, baterias, memória, cabos internos, sensores térmicos, dissipadores de calor, ventiladores, unidades de estado 
sólido e placas de vídeo. O TechDirect, quando conectado por meio do SupportAssist, permite a detecção de falha de análise preditiva para discos rígidos, unidades de estado sólido, baterias 
e ventiladores.

2. Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, "Dell ProSupport Plus warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime", abril de 2019.
Testes encomendados pela Dell e conduzidos nos Estados Unidos. Os resultados reais podem variar. Relatório completo em: http://facts.pt/0xvze8.

3. Com base em um relatório de testes da Principled Technologies de abril de 2020, "Diagnose and resolve a hard drive issue in less time with Dell ProSupport Plus". Testes encomendados pela 
Dell e conduzidos nos Estados Unidos. Os resultados reais podem variar. Relatório completo em: http://facts.pt/ddv0ne9.

4. Os clientes devem se comprometer a adquirir 1.000 ativos client Dell com o ProSupport Flex no prazo de 12 meses. 
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Você tem tudo o que é 
necessário para implementar? 

Atender aos requisitos mínimos do 
sistema

Uma conta do TechDirect com 
acesso de administrador 

Detalhes de seu proxy 

Uma ferramenta de implementação 
(por exemplo, SCCM)

Os recursos variam conforme o nível de serviço. 
Você pode desfrutar do conjunto completo de recursos com o ProSupport Plus.

6
Comece a usar o TechDirect para gerenciar facilmente seus PCs e os alertas 
da Dell, começar a atualizar e otimizar sistemas e obter informações sobre 
o desempenho de sua frota.

5
Use sua ferramenta preferida de implementação para instalar o SupportAssist 
em sua frota. 

4
Faça download do pacote personalizado, inicie o gerenciador de pacotes de 
implementação e salve o pacote em seu PC.

Alguma dúvida? Participe de um webinar para entrar em contato com um especialista ou visualizar 
uma gravação.

3
Configure o pacote de download definindo como você vai monitorar e gerenciar 
PCs em todo o seu ambiente.

2
Configure sua empresa para se conectar e gerenciar no TechDirect.

• Se você estiver começando, deve associar a conta à sua empresa e se inscrever
como administrador da empresa.

• Registre-se no serviço lendo e aceitando os Termos e condições.

• Adicione usuários técnicos e designe funções de administração.

1 Faça login no TechDirect com suas atuais credenciais ou configure uma nova conta em 
minutos, se for um usuário que está acessando pela primeira vez.

https://tdm.dell.com/portal/
https://www.delltechnologies.com/pt-br/services/support-services/prosupport-client-suite.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/services/support-deployment-technologies/support-assist-for-PCs.htm#accordion0
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/supportassist-business-pcs/docs
TechDirect.Dell.com
https://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/supportassist-business-pcs/docs
https://www.dell.com/support/home/en-tt/product-support/product/supportassist-business-pcs/docs
https://www.delltechnologies.com/webinars
https://www.delltechnologies.com/pt-br/services/support-services/prosupport-client-suite.htm
http://facts.pt/0xvze8
https://dl.dell.com/content/manual27365606-supportassist-for-business-pcs-with-windows-os-deployment-guide.pdf?language=en-us&ps=true
https://www.dell.com/support/manuals/en-tt/supportassist-business-pcs/sab_winos_ag/minimum-system-requirements?guid=guid-c5df1cd5-8a6d-4fd9-b0b1-66adaf0d2fe4&lang=en-us
https://www.delltechnologies.com/webinars

