
Maximize a produtividade, 
acessibilidade e 
confiabilidade de sua 
experiência do Office 365

Suporte Premier 

para Office 365 Agora que a sua empresa está na nuvem, o 

suporte precisa se atualizar

Benefícios 

• Orientação especializada 

permitindo que sua equipe 

realize o gerenciamento 

em um ambiente baseado 

na nuvem

• Serviços de proatividade

para aprimorar a saúde do 

ambiente do Office 365

• TAM ou SDM designado, 

especialista em nuvem 

treinado no Office 365

• Preço fixo com acesso 

ilimitado a serviços de 

resolução de problemas

• Planejamento de 

proatividade em relação a 

novas atualizações e 

lançamentos

• Fila de suporte priorizada

O Office 365 permite que você trabalhe de maneira nova e mais produtiva. No entanto, 

conforme sua empresa evolui para utilizar o poder da nuvem, seus sistemas, processos e 

habilidades da equipe também devem evoluir. Desafios no meio do caminho podem evitar a 

operação bem-sucedida e a percepção de valor dos investimentos com base na nuvem.

Como parte de sua equipe de sucesso do Office 365, a Microsoft pode ajudá-lo a superar os 

principais desafios com uma abordagem holística comprovada sobre o suporte com base na 

nuvem.

O Suporte Premier para o Office 365 ajuda a gerenciar sua assinatura, atualizações e incidentes e 

oferece revisões regulares de gerenciamento de serviços Um Gerente Técnico de Conta (TAM) ou 

um Gerente de Prestação de Serviço (SDM) designado com formação especializada no Office 365 

pode orientá-lo sobre as implicações de um incidente de serviço e fornece planos de mitigação 

para diminuir o impacto sobre seus negócios. 

O Suporte Premier para o Office 365 maximiza a 

produtividade e o tempo de atividade através de 

gerenciamento de serviços adaptado e de 

serviços de proatividade

Gerenciamento 

de Serviços

Personalizado

Serviços de 
Proatividade

Serviços de 
Resolução de 
Problemas

Serviços de proatividade avaliam sua prontidão na nuvem e maximizam a acessibilidade e a 

confiabilidade do Office 365 e sua infraestrutura com base na nuvem através de pessoas, 

processos e tecnologia. Uma abordagem de proatividade identifica possíveis problemas e 

riscos, de modo que você possa corrigir problemas que afetam a saúde e o desempenho.



Para obter mais informações sobre consultoria e soluções de suporte da Microsoft, entre em 
contato com seu representante de serviços da Microsoft ou visite o site www.microsoft.com/services

O gerenciamento de entrega de serviços oferece suporte a seus negócios do 

dia a dia — não só a sua tecnologia. Uma abordagem de proatividade de 

gerenciamento de serviços aproveita seus investimentos ao máximo e permite 

mudanças.

Um TAM/SDM designado a seu serviço do Office 365 oferece uma experiência 

de suporte gerenciado consistente e fornece planejamento e entrega de 

serviços de proatividade. Com o conhecimento e a compreensão de seus 

negócios ou suas iniciativas de TI, seu TAM/SDM ajuda a direcioná-lo a serviços 

de suporte que podem melhoram a confiabilidade, o desempenho e 

disponibilidade gerais. 

Benefícios

• Gerenciamento de 

assinaturas para ajudar 

com provisionamento, 

licenciamento e 

faturamento

• Orientação e assistência 

especializadas com 

atualizações do Office 

365

• Orientação para 

gerenciamento de 

mudança

• Planejamento 

personalizado sobre 

como gerenciar seus 

negócios durante um 

incidente de serviços

• Revisões periódicas de 

desempenho de serviços 

para garantir que 

abordamos o que você 

realmente precisa

Gerenciamento de Serviços 
Personalizado

Gerenciamento de Incidente de Serviços

Gerenciamento de Atualização de Serviços

Revisões de Gerenciamento de Serviços

Gerenciamento de Assinatura de Serviços

Seu TAM/SDM funciona como seu ponto de contato principal durante 

paralisações ou incidentes de serviço e fornece notificação, atualizações 

contínuas sobre resolução e revisões pós incidentes. Revisões consistentes de 

todos os casos de serviço abertos e assistência com encaminhamento facilitam 

a resolução rápida e completa de problemas com alto impacto sobre os 

negócios.

Notificação de proatividade e orientação especializada ajudam a planejar 

mudanças associadas a atualizações de recursos ou versões para o serviço do 

Office 365.

Seu TAM/SDM gerencia a resolução de problemas relacionados à assinatura do 

Office 365 e fornece acesso fácil e respostas às perguntas com faturamento, 

provisionamento de conta, créditos de SLA e mais.

Atualizações regulares revisam a entrega de seu suporte Premier para o Office 

365 e iniciam discussão de planos para seguir em frente.



Para obter mais informações sobre consultoria e soluções de suporte da Microsoft, entre em 
contato com seu representante de serviços da Microsoft ou visite o site www.microsoft.com/services

O Suporte Premier para o Office 365 oferece uma abordagem de proatividade para 

diminuir riscos, acelerar a adoção da equipe de TI e otimizar processos operacionais. 

Serviços de proatividade fornecidos pelos engenheiros certificados da Microsoft usam 

um modelo colaborativo transferindo o conhecimento de grupo de produto para sua 

equipe de TI.

Uma série de workshops educativos proporcionam orientação em áreas como 

configuração e solução de problemas — equipando sua equipe para realizar 

gerenciamento em um ambiente com base na nuvem. Os engenheiros da Microsoft 

podem orientar a definição das funções operacionais e responsabilidades e equipar os 

administradores para configurar e gerenciar de modo eficaz o ambiente do Office 365. 

O Suporte Premier para o Office 365 também identifica possíveis riscos e problemas de 

tecnologia com sua configuração e infra-estrutura e fornece uma recomendação de 

mudança priorizada.

Serviços de Proatividade

Benefícios

• Sessões de orientação 

para sua equipe de TI 

para ajudá-los a serem 

mais eficazes na 

administração do serviço

• Mapeamento de 

dependência de serviços 

para identificar sistemas 

que impactam ou são 

impactados pelo Office 

365 para acelerar a 

solução de problemas

• Avaliações para nível de 

risco de operação e 

prontidão na nuvem 

para detectar e resolver 

possíveis problemas 

antes de surgirem

• Serviços de melhoria de 

processos que otimizam 

seus processos 

operacionais nas 

instalações para 

utilização do Office 365

• Serviços preparatórios 

para garantir que você 

esteja pronto para as 

novas atualizações do 

Office 365

Avaliação da Preparação 
para Migração

Programa de Avaliação de 
Riscos do Active Directory

Mapeamento de 
Dependência de Serviços 

na Nuvem (3 dias)

Tecnologia

Workshop de 
Configuração e 

Administração do Lync 

Workshop de 
Configuração e 

Administração do 
SharePoint

Workshop de 
Configuração e

Administração do 
Exchange

Equipe

Funções e 
Responsabilidades da 
Equipe de Operações

Gerenciamento de 
Conhecimento 

Operacional

Mapeamento de Processo 
de Incidentes no Helpdesk

na Nuvem

Gerenciamento de 
Mudanças e de 
Configuração

Otimização do Helpdesk
na Nuvem

Processo

Revisão Estratégica de 
Operações



Para obter mais informações sobre consultoria e soluções de suporte da Microsoft, entre em 
contato com seu representante de serviços da Microsoft ou visite o site www.microsoft.com/services

O Suporte Premier para o Office 365 inclui o melhor suporte reativo da área. 

A Microsoft fornece o gerenciamento de problemas técnicos e comerciais que 

afetam seu serviço do Office 365 e a infraestrutura que habilita a nuvem. 

Benefícios

• Suporte prioritário de 

roteamento e 

escalonamento para 

colocar você em contato 

com os especialistas que 

podem resolver os seus 

problemas

• TAM ou SDM designado 

com conhecimento 

especializado em Office 

365 que funciona como 

um ponto único de 

contato para suporte e 

questões operacionais

• Suporte responsivo tanto 

na nuvem quanto para 

instalações locais para 

ambientes de negócios 

híbridos

• Acesso a uma rede 

global de especialistas 

do Office 365

Serviços de Resolução de 
Problemas

Suporte Técnico de nível Premier

Gerenciamento de Encaminhamento e Resposta a Crises

Acesso Priorizado

Para questões de alto impacto sobre os negócios, um processo de 

encaminhamento especial de situação crítica ajuda a garantir que as pessoas 

certas gerenciem a resolução de problemas e também recebam visibilidade 

adequada dentro da Microsoft. Seu TAM/SDM revisa todos os casos de serviço 

abertos para você e ajuda a encaminhar e facilitar o suporte em tempo 

oportuno.

Receba serviços de resolução de problemas da fila de suporte Premier 

priorizada do Office 365, com roteamento para engenheiros de suporte de 

camada 2 designados para trabalhar com organizações e empresas de grandes 

porte.

Em caso de tempo de inatividade de solução ou eventos não planejados, você 

pode acessar uma rede global de especialistas da Microsoft. O Suporte técnico 

de alto nível fornece a melhor assistência reativa da área para problemas na 

nuvem ou nas instalações locais. 


