
Alinhe seus resultados de TI 

com os objetivos da 

empresa.

Suporte Premier

Benefícios:

• Ajuda as empresas a 

identificam e qualificarem 

projetos de melhoria de 

serviços que irão contribuir 

para o valor de negócios.

• Ajuda empresas selecionar 

e priorizar melhorias 

justificáveis.

• Fornece orientação 

específica para melhoria 

desejada com os desafios 

específicos do seu 

ambiente.

Serviços Proativos do Premier
Os Serviços Proativos do Premier foram criados com um resultado 

específico em mente e são os blocos de construção para ajudar você a 

alcançar suas metas de negócios e TI.

Os serviços de avaliação foram criados para identificar problemas atuais 

e futuros e os riscos que poderiam ocorrer em um determinado 

ambiente. Com base no conhecimento coletivo e nas lições aprendidas, 

avaliações técnicas e operacionais minimizam a ocorrência de 

incidentes críticos de suporte no futuro. Os serviços de avaliação 

ajudam a otimizar a disponibilidade, aumentar a estabilidade e 

maximizar o desempenho de suas cargas de trabalho. O produto de 

uma avaliação é um conjunto de recomendações que permitem a você 

criar remediações e evitar futuras falhas no serviço. Na maioria das 

avaliações, a severidade dos problemas descobertos é apresentada, 

permitindo a você priorizar seu trabalho imediato e planejar o restante 

das tarefas.  

As avaliações do Premier também podem fornecer um serviço de 

planejamento de remediação. Com base nas descobertas da avaliação, 

os recursos do Premier irão colaborar com você para desenvolver um 

plano que, para cada mudança necessária, define como e quando ela 

será feita.

Uma vez implementada as remediações, você poderá reavaliar o 

ambiente para garantir que o desempenho da carga de trabalho atenda 

às expectativas. 

Avaliação

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

contato com seu gerente ou acesso www.microsoft.com.br/premier
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Os serviços de estabilização concentram-se em atividades para corrigir 

problemas específicos dentro do ambiente de TI do cliente. Estes 

serviços são adaptados para suas necessidades únicas de TI. Os 

serviços de estabilização podem incluir o acesso a um laboratório para 

ajudar sua equipe em benchmarking, testes, prototipagem e atividades 

de migração em produtos da Microsoft.

A assistência na estabilização ajuda ativamente o cliente a corrigir 

problemas. O Premier supervisiona o cliente nas melhorias do ambiente, 

ensinando a equipe de TI como gerenciar o ambiente por conta própria.

Os serviços de educação visam ensinar os detalhes sobre como usar, 

solucionar problemas e operar a tecnologia Microsoft para minimizar 

riscos e problemas, evitando-se proativamente riscos e problemas no 

futuro. Esta formação técnica avançada está disponível exclusivamente 

para clientes Premier, com cursos destinados a melhorar a capacidade 

da sua equipe de TI proativamente, evitar problemas e desenvolver 

habilidades de gestão de crises. 

Os treinamentos fornecem à sua organização o conhecimento para a 

equipe ser produtiva na implantação de atualizações de versões e novas 

tecnologias Microsoft. Conforme a capacidade da equipe aumenta, a 

sua produtividade também aumentará. Você pode escolher serviços 

Premier específicos na área de educação, de acordo com suas 

necessidades e seu ambiente.

As soluções de melhoria de processos permitem que os clientes 

realizem operações de alto nível em sua organização de TI e previnam 

problemas através da implementação de práticas recomendadas da 

Microsoft em pessoas, processos e tecnologia. 

Possuir processos robustos de TI é a fundação de qualquer negócio 

bem-sucedido. Processos implementados de forma apropriada permitem 

o gerenciamento do ciclo de vida e de patches, duas das muitas áreas 

que contribuem para a continuidade do alto desempenho. A melhoria de 

processos garante que as práticas fundamentais de uma organização de 

TI possam gerenciar mudanças e conduzir operações com sucesso. 

A melhoria do processo começa com uma avaliação dos processos 

atuais e é implementada através de aconselhamento, orientação e 

treinamento sobre as melhores práticas. 

Treinamentos

Melhoria de Processos

Estabilização


