
Suporte Premier

Resolução de Problemas
Como um cliente de suporte Premier, você receberá o suporte 

prioritário 24/7 que você precisa para uma rápida recuperação do 

seu sistema. Nossos serviços reativos ajudam a garantir que seus 

problemas recebam nossa máxima atenção até que sejam resolvidos 

— e seus sistemas estejam operando com eficiência.  

Com os serviços reativos, sua equipe de TI terá resolvido problemas 

no ambiente Microsoft de forma mais rápida, reduzindo assim o 

tempo gasto no combate a "incêndios" e permitindo que seus 

funcionários se concentrem em questões e projetos estratégicos. 

O tempos de resposta é priorizados com base na severidade de 

cada problema e o impacto nos seus negócios. Você define o nível 

de severidade do problema, para problemas críticos esse tempo é de 

uma hora ou menos, ou seja, trabalharemos em regime 24/7 até a 

solução do incidente.

Escalamos automaticamente um processo de gerenciamento de 

situações críticas para todos os problemas que você designar como 

tal, gerando um impacto significativo ou críticos nos negócios. Sob 

este processo, os recursos podem ser implantados localmente, e a 

visibilidade de gestão é mantida.

Através de seu gerente técnico de conta, você pode solicitar que a 

equipe de desenvolvimento de produtos da Microsoft crie um hotfix

para produtos de software disponíveis comercialmente em resposta 

às suas necessidades de suporte.

Benefícios.

• Registro de solicitações em 

qualquer momento, pelo 

Premier Portal na web ou 

pelo telefone.

• Tempo de resposta para 

problemas críticos de uma 

hora ou menos, trabalho 

contínuo até a solução.

• Você pode solicitar uma 

investigação profunda sobre 

a causa raiz de seu 

problema para prevenir sua 

recorrência.

• Acesso aos especialistas 

Microsoft em todo o mundo.

Tenha melhores 

resultados sobre seus 

investimentos em TI.

Informações Confidenciais e Proprietárias da Microsoft. Para mais informações entre em 

contato com seu gerente ou acesso www.microsoft.com.br/premier


