
Microsoft ServicesPremier Support

Otimize a eficiência de TI com um suporte personalizado, feito sob 
medida para as suas necessidades

Quais serviços de suporte poderiam adicionar o maior valor 
ao gerenciamento de sua infra-estrutura de TI? Gerentes 
de contas técnicos designados, que estão à sua disposição 
para facilitar as suas necessidades de suporte? Acesso 
prioritário direto a especialistas técnicos da Microsoft, dia 
e noite? Resolução de problemas com respostas rápidas 
com cobertura 24x7 dos seus sistemas? Suporte proativo 
extensivo para ajudar a minimizar o tempo de inatividade e 
maximizar o ROI de sua tecnologia? Treinamento, workshops 
e serviços online para manter a sua equipe de TI atualizada 
sobre as mais recentes tecnologias? 

O Microsoft® Services Premier Support oferece todos esses  
serviços e muitos outros. Personalizável de acordo com as 
suas necessidades, o Premier Support lhe dá a flexibilidade 
de escolher as opções de suporte mais adequadas para 
a sua organização. Três níveis de serviço — Premier 
Foundation, Premier Standard e Premier Plus — permitem 
selecionar o volume certo de suporte de acordo com 
as suas necessidades e o seu orçamento. O resultado? 
Riscos minimizados para sua infra-estrutura de TI, maior 
produtividade e eficiência e maximização dos benefícios 
obtidos com seus investimentos de TI existentes.

Uma visão breve do Microsoft  
Premier Support

•  Três ofertas do suporte premium  
do Microsoft Services que podem 
ser adaptadas de acordo com as 
suas necessidades 

•  Uma seleção abrangente de  
recursos de suporte, incluindo  
serviços proativos, assistência 
de suporte para infra-estrutura, 
serviços de resolução de 
problemas e recursos de 
transferência de conhecimento 

•  Um relacionamento de suporte  
personalizado e orientado por 
um Gerente de conta técnico  
que fala o seu idioma, 
compreende a sua empresa  
e atua como seu advogado  
dentro da Microsoft

•  Acesso direto e preferencial  
aos melhores especialistas 
técnicos da Microsoft pelo 
telefone e pessoalmente

•  Cobertura total de ambiente 
24x7 para suas tecnologias  
da Microsoft



Resolução rápida e especializada de questões  
técnicas por prioridade 
Na eventualidade de uma questão técnica, sua equipe do  
Premier Support pode garantir que você receba o suporte 
prioritário de que necessita para uma rápida recuperação. Nosso 
serviço de resolução de problemas pode ajudar a assegurar que 
suas questões críticas recebam nossa atenção até que sejam 
resolvidas — e que sua empresa continue em plena atividade. 
Isso significa que sua equipe de TI pode gastar menos tempo 
apagando incêndios e mais tempo ajudando a maximizar o uso 
produtivo de sua tecnologia.  

•  Registre solicitações de resolução de problemas a qualquer 
momento, online ou pelo telefone, o que for mais conveniente 
para você

•  Os tempos de resposta são priorizados com base na gravidade 
do problema e no impacto sobre a sua empresa, que são 
definidos por você

•  A resposta a problemas críticos é fornecida em uma hora ou 
menos, com o máximo de recursos de suporte aplicados 24x7 
para manter um esforço contínuo, e recursos de suporte onsite 
rápido fornecidos quando necessário

•  Escalação rápida de questões de suporte críticas até o ponto 
mais alto necessário das organizações técnica, executiva e de 
desenvolvimento da Microsoft a fim de resolver os problemas 
mais graves

•  Resolução de questões relacionadas a vários fornecedores por 
meio do TSANet, uma rede de fornecedores que compartilham 
recursos a fim de facilitar a resolução de seu problema, 
independentemente de sua origem

Serviços de transferência de conhecimento para  
ajudar a aumentar a eficiência de TI
O Premier Support oferece serviços extensivos de transferência  
de conhecimento para ajudar sua equipe de TI a desenvolver as  
habilidades e os recursos para minimizar os problemas potenciais 
de TI antes que eles ocorram. Dentre esses serviços, estão 
inúmeros recursos online, um portal de suporte personalizado, 
materiais exclusivos de referência técnica e os valiosos 
treinamentos práticos e práticas recomendadas para as  
tecnologias da Microsoft.

•  Workshops locais e globais para ajudar a fornecer à sua equipe 
de TI o conhecimento aprofundado e as habilidades para que 
ela possa solucionar problemas com mais eficiência, proteger  
de maneira proativa a sua infra-estrutura da Microsoft e criar 
um roteiro para aprimoramentos operacionais

•  O Microsoft Premier Online fornece recursos valiosos, como  
a Base de Dados de Conhecimento Microsoft Premium com  
artigos de nível de parceiro, não disponíveis para o público  
em geral, boletins de segurança, notícias sobre produtos,  
alertas de problemas críticos, webcasts de suporte e o  
Web Response

•  O Microsoft TechNet, com 12 edições mensais em CD ou DVD, 
coloca em suas mãos uma grande variedade de informações 
técnicas abrangentes sobre os produtos da Microsoft 

Planejamento proativo para ajudar a evitar 
interrupções críticas e perdas de dados
Com o Premier Support, você tem um Gerente de conta  
técnico que será seus olhos, seus ouvidos e sua voz dentro da 
Microsoft. Seu Gerente de conta técnico tem uma parceria com 
você para ajudá-lo a identificar e resolver problemas potenciais 
antes mesmo que eles ocorram, o que pode reduzir o risco de 
tempo de inatividade e interrupção em seus negócios. Você 
se beneficia de uma maior disponibilidade do sistema, o que 
pode manter seus usuários finais produtivos, e permite que seus 
recursos de TI se tornem os ativos que você deseja que eles sejam.

•  Aconselhamento e recomendações estratégicas sobre a 
operação de soluções de tecnologia com base na experiência 
da própria Microsoft

•  Acesso a especialistas em produtos e tecnologias da Microsoft  
para auxiliá-lo na implantação de novas soluções com rapidez  
e precisão, ajudando a reduzir gastos futuros com suporte e 
manutenção

•  Colaboração com fornecedores de software de terceiros para 
ajudar a garantir que toda a sua solução funcione corretamente 
e se integre totalmente ao seu ambiente

•  Laboratórios de disponibilidade e diagnóstico para permitir  
que sua equipe de TI melhore a disponibilidade do sistema e 
reduza o risco de tempos de inatividade prolongados

•  Análises de capacidade de suporte para examinar sua 
implantação Microsoft e identificar oportunidades de aumento 
da disponibilidade e da capacidade de suporte do sistema

Um advogado bem-informado para garantir o 
atendimento de todas as suas necessidades  
de suporte
Seu Gerente de conta técnico é o seu recurso direto para  
quaisquer questões de suporte. Como seu advogado interno 
designado na Microsoft, esse profissional altamente qualificado 
ajudará a assegurar que as suas necessidades de suporte sejam 
atendidas. Trabalhando com você, seu Gerente de conta técnico: 

•  Desenvolverá uma compreensão da sua empresa e dos seus 
requisitos tecnológicos a fim de criar um plano de serviço 
personalizado e, depois, revisará regularmente o fornecimento 
dos serviços para ajudar a garantir que eles continuem eficazes 
e relevantes para a sua empresa

•  Facilitará de maneira proativa os serviços e recursos de suporte  
para ajudar a reduzir o risco operacional dentro de sua infra-
estrutura exclusiva de TI e aplicativos comerciais

•  Atuará como uma via de comunicação para fornecer 
informações técnicas pertinentes à sua equipe de TI, bem  
como para compartilhar seus comentários com as equipes  
de produto da Microsoft de forma a gerar futuros 
aprimoramentos de produtos

•  Se encarregará de fornecer, em seu idioma local, a transferência  
de conhecimento e os recursos de treinamento apropriados 
para ajudar a ampliar as habilidades de sua equipe de TI e 
auxiliá-la a gerenciar e monitorar melhor a sua infra-estrutura 
de TI

•  Gerenciará e fornecerá relatórios sobre a escalação de 
solicitações de resolução de problemas para ajudar a  
garantir o fornecimento oportuno da solução necessária

Levando o suporte e os serviços de TI a um 
Premier Support



Dando suporte a uma abordagem proativa de TI — Perguntas e respostas com os  
Gerentes de contas técnicos da Microsoft

O que são os serviços proativos e como eles complementam o suporte para resolução de problemas?

Scotty Gresham
Gerente de conta 
técnico

Os serviços proativos oferecem orientação prescritiva em uma grande variedade de questões,  
incluindo respostas para suas perguntas básicas de procedimentos, além de discussões 
das práticas recomendadas e aconselhamento relacionado a implantações, migrações e à 
administração de seu ambiente complexo. Os serviços proativos podem realmente ajudar a 
reduzir o risco de questões de suporte ao identificar antecipadamente as questões potenciais. 
O suporte para resolução de problemas, por outro lado, é o serviço reativo que ajuda a resolver 
questões já ocorridas. Na eventualidade de uma questão de suporte, serão fornecidos os 
recursos necessários, inclusive recursos onsite, se aplicável, para resolver a questão rapidamente. 
Seja para lidar com questões emergentes ou resolver problemas atuais, o Premier Support 
fornece um pacote de suporte abrangente.

Quais são os benefícios de se ter um Gerente de conta técnico?

Deepak Shenoy
Gerente de conta  
técnico

Minha função como seu Gerente de conta técnico é ajudá-lo a determinar exatamente qual 
nível de suporte e quais recursos melhor se adaptam às suas necessidades — e, depois, ajudar a 
garantir que você receba esse suporte. Eu trago para a sua conta um alto nível de planejamento 
e facilitação de recursos proativos. Pense em mim como sua conexão interna na Microsoft, que 
representa os seus interesses em outras unidades de negócios da Microsoft para ajudá-las a 
compreender as suas necessidades comerciais e os seus desafios individuais. Enfim, eu estou 
lá para coordenar os recursos de suporte e aplicá-los aos seus problemas de TI específicos, 
garantindo que a Microsoft esteja empenhada no nível mais apropriado.

Que tipos de transferência de conhecimento/habilidades um Gerente de conta técnico pode facilitar?

João Brazão 
Gerente de conta  
técnico

Como seu Gerente de conta técnico, sou o advogado da sua empresa dentro da Microsoft e 
frente a sua rede global de parceiros, encarregado de identificar e fornecer as habilidades e o  
conhecimento necessários para atender aos seus requisitos de suporte. Se você estiver 
planejando ampliar o conhecimento de suporte da sua equipe, posso ajudá-lo com 
workshops de transferência de conhecimento sobre tópicos de consultoria de suporte, como a 
proteção de ambientes empresariais, o monitoramento de redes e a solução de problemas/o 
suporte específicos de produto. Se você estiver interessado em se familiarizar mais com o 
Microsoft Operations Framework, posso ajudá-lo a agendar os workshops, as avaliações e as 
implementações apropriados. Como seu Gerente de conta técnico, sou o principal recurso 
disponível para ajudá-lo a ampliar seu conhecimento e aumentar sua satisfação com os 
produtos e as tecnologias da Microsoft.

Como o Premier Support pode ajudar a manter/dar suporte a um ambiente de TI mais estável?

Brett Williams 
Gerente de conta  
técnico

Uma das maiores vantagens de um cliente com o Premier Support é ter um Gerente de conta técnico, 
um recurso gerenciado que procurará, de forma agressiva, por oportunidades de ajudá-lo a criar e 
manter uma infra-estrutura de TI mais estável. Como seu Gerente de conta técnico, trabalharei de 
forma proativa para compreender as suas necessidades comerciais e o seu ambiente de TI. 

Com esse conhecimento, posso ajudá-lo a identificar os riscos operacionais e as questões 
emergentes antes que eles se tornem problemas maiores. Além disso, posso usar especialistas em 
assuntos técnicos de toda a Microsoft para ajudar conforme necessário e fornecer notificações 
de questões com impacto sobre os negócios, como alertas de vírus e avisos de segurança. 
Finalmente, por ter um profundo conhecimento de como você implementou os produtos e a 
tecnologia da Microsoft, na eventualidade de uma questão de suporte, estarei aqui para ajudar a 
garantir que as pessoas certas estejam lidando com a questão — com o nível correto de escalação 
para uma resolução oportuna.

Quais são os benefícios de suporte para resolução de problemas que terei com o Premier Support?

Reham Abdelshahid
Gerente de conta 
técnico

O Premier Support pode fornecer suporte para questões técnicas encontradas durante o uso de 
um produto da Microsoft, com equipes e profissionais de suporte dedicados e disponíveis para 
fornecer soluções precisas para problemas operacionais a qualquer momento. 

Os profissionais de suporte da Microsoft podem fornecer assistência especializada pelo telefone 
e onsite para problemas técnicos que ocorrerem durante o uso de um produto da Microsoft. 
Os tempos de resposta baseiam-se na gravidade do problema, segundo a sua definição, e 
nós trabalhamos para resolver as questões críticas 24 horas por dia, 7 dias por semana. O 
processo uniformizado de gerenciamento de situações críticas da Microsoft significa que os seus 
problemas críticos serão escalados até o nível mais alto necessário dentro da organização da 
Microsoft para resolver a sua situação. Além disso, nosso ROSS (Rapid Onsite Support Service) 
pode ajudar a garantir que profissionais de suporte sênior sejam enviados para o seu local para 
resolver eventos críticos.
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Tipo de oferta
Premier  

Foundation
Premier  
Standard

Premier  
Plus

Principais benefícios Principais recursos

Serviços proativos

Assistência de suporte Valor fixo Flexível Personalizado

Serviços de suporte personalizados Não disponível Não disponível Personalizado

Profissional de suporte dedicado Não disponível Não disponível Disponível

Equipe de suporte dedicada Não disponível Não disponível Disponível

Workshop de verificação da  
integridade e infra-estrutura Incluído Disponível Disponível

Workshops globais e regionais Incluído Disponível Incluído

Suporte para resolução 
de problemas

Suporte para resolução  
de problemas Valor fixo Flexível Personalizado

Cobertura 24x7 Incluído Incluído Incluído

Gerenciamento da escalação de 
situações críticas 24x7 Incluído Incluído Incluído

Suporte onsite rápido Incluído Incluído Incluído

Transferência de  
conhecimento

Distribuição proativa  
de informações Incluído Incluído Incluído

Microsoft Premier Online Incluído Incluído Incluído

TechNet with Online Concierge Disponível Incluído Incluído

Relacionamento direto

Representante da conta*
Compartilhado, 

contato  
designado

Compartilhado, 
contato  

designado

Contato  
designado

Recurso remoto versus onsite Principalmente 
remoto

Parcialmente no 
local

Principalmente 
no local

Criação de perfis e relatórios  
de conta Mensal Mensal Personalizado

Monitoramento de casos e  
gerenciamento de escalação 24x7 24x7 24x7

Pacotes do Premier Support

O Microsoft Services Premier Support fornece um conjunto completo de 
suporte técnico flexível e personalizado para a sua organização. Três ofertas 
do Premier Support lhe dão a flexibilidade de escolher o nível de serviço 
mais apropriado para as suas necessidades e o seu orçamento de TI. 
Esta tabela fornece uma visão geral dos pacotes de serviços disponíveis para você com o Premier Support.

Para obter mais informações ou adquirir o Essential Support, visite o 
site do Premier Support em www.microsoft.com/premiersupport ou 
contate um representante local do Microsoft Services.

*No idioma local

Maximize o valor de seus investimentos em TI
Garantir que você obtenha o máximo de seus investimentos em TI é a missão do Microsoft 
Services. Esteja você procurando melhorar seus resultados, aumentar a produtividade ou 
usar a tecnologia para concretizar novas oportunidades de negócios, a Microsoft está pronta 
para ajudá-lo. Do suporte à empresa à consultoria estratégica, nós oferecemos um conjunto 
completo de serviços do Premier Support para qualquer fase de seu ciclo de vida de TI.


