
Com o Suporte Premier da Quest 
Software, você pode simplificar a 
TI, diminuir os riscos e melhorar a 
produtividade com mais rapidez e 
facilidade. Nosso suporte e serviço de 
nível mais elevado, o Suporte Premier 
foi desenvolvido para organizações 
com ambientes complexos que exigem 
um relacionamento diário mais próximo 
com nossa equipe de suporte e uma 
abordagem de suporte mais proativa. 
Ao ajudá-lo a gastar menos tempo 
prestando suporte às suas soluções de 
software, o Suporte Premier oferece a 
você a vantagem de gastar mais tempo 
no que é realmente importante para 
você e seus negócios. 

COMO O SUPORTE PREMIER 
FUNCIONA 

Os clientes que escolhem o Suporte 
Premier recebem suporte ininterrupto, 
respostas mais rápidas, acesso a 
engenheiros seniores e um Gerente 
Técnico de Contas (TAM) designado. Seu 

TAM é seu conselheiro de confiança. 
Ele atua como um assessor voltado para 
questões de suporte aos produtos da 
Quest Software. 

O DIFERENCIAL DO GERENTE 
TÉCNICO DE CONTAS 

Alguns fornecedores de software 
adotam a abordagem do "tamanho 
único" para os serviços de suporte. 
Com o Suporte Premier, seu TAM se 
dedica ao seu ambiente de TI e aos seus 
objetivos de negócios específicos, a 
fim de estabelecer um relacionamento 
duradouro com sua organização e garantir, 
assim, o sucesso de seus produtos da 
Quest Software em longo prazo.

Seu TAM começará com uma sessão 
de integração com um Especialista em 
produtos para fornecer a você uma 
visão geral do suporte e do produto 
em si, assim como ajudá-lo a começar a 
usar o produto de forma a obter o maior 
valor o mais rápido possível. Seu TAM 

Suporte Premier 
da Quest Software
Maximize o valor das soluções da Quest Software com suporte proativo

RECURSOS E BENEFÍCIOS DO 
SUPORTE PREMIER:

• Suporte ininterrupto em vários 
fusos horários, incluindo finais de 
semana e feriados

• Gerente Técnico de Contas 
dedicado

• Tempo de resposta, atendimento 
de segundo nível e resolução mais 
rápidos

• Acesso direto a engenheiros de 
suporte sênior

• Atualizações de produtos 
e compartilhamento de 
conhecimento proativos

• Chamadas de análise e relatórios 
de status mensais

• Ponto único de responsabilidade 
para engajar os recursos da Quest 
em seu lugar

• Assistência à integração, ativação 
e adoção de produtos

• Prevenção proativa de problemas 
e mitigação de riscos
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" Nossa TAM foi a 
melhor gerente de 
suporte com quem 
eu já trabalhei. 
Ela acompanha 
constantemente 
todos os casos 
abertos que eu 
tenha. Esse nível de 
acompanhamento é 
algo que eu nunca 
tinha vivenciado 
com nenhum outro 
fornecedor."

Gerente de TI em uma grande 
empresa de assistência médica 
nos EUA

também realizará chamadas de análise 
programadas regulares e fornecerá 
relatórios de status, para ajudar a 
identificar e evitar problemas antes 
mesmo que eles ocorram. Ele analisará 
a atividade de suporte, incluindo análises 
de tendências, relatórios de ativos e 
atualizações sobre defeitos e produtos. 
Ele se torna, basicamente, uma extensão 
da sua equipe de TI. 

Queremos que você aproveite ao 
máximo seus produtos e o suporte da 
Quest Software. Após estabelecer um 
relacionamento com sua organização e 
entender seu ambiente de TI, seu TAM 
fará recomendações a suas equipes 
sobre o uso e a adoção do produto, 
para que você tenha um retorno total 
sobre seu investimento. Seu TAM será 
um defensor do produto por meio da 
influência de outros especialistas da 
Quest, para que você aproveite seus 
produtos ao máximo. Ele realizará 
diferentes atividades de ativação, 
como recomendar oportunidades de 
treinamento, analisar artigos da Base de 
conhecimento, ajudá-lo a navegar pelo 
portal do Suporte da Quest Software 
e convidá-lo para webcasts sobre 
melhores práticas e dicas de produtos. 

Seu TAM também atua como seu 
ponto único de contato, e interage 
proativamente em seu nome na Quest 
para eliminar qualquer impedimento 
ao sucesso dos seus negócios. O TAM 

utiliza vários recursos da Quest para 
atender aos seus requisitos. Quando 
você enviar uma solicitação de serviço 
ao Suporte da Quest Software, seu 
TAM garantirá que ela seja atendida 
devidamente e trabalhará para agilizar a 
resolução, interagindo com as equipes 
de Suporte, Gerenciamento de produtos, 
ou Pesquisa e desenvolvimento da 
Quest. Seu TAM ficará a cargo de 
eventuais atendimentos de segundo 
nível ou situações críticas e coordenará 
as atividades necessárias para solucionar 
completamente essas questões. 

Procure seu representante de vendas 
para mais informações.

SOBRE A QUEST

A Quest ajuda os clientes a reduzir 
as tarefas administrativas enfadonhas 
para que eles possam se dedicar à 
inovação necessária para ampliar 
os negócios. As soluções Quest® 
são escaláveis, acessíveis e simples 
de usar, proporcionando eficiência 
e produtividade sem comparação. 
Juntamente com o convite da Quest à 
comunidade global para fazer parte de 
sua inovação, assim como nosso firme 
compromisso em garantir a satisfação 
dos clientes, a Quest continuará 
acelerando o fornecimento das soluções 
mais abrangentes para gerenciamento de 
cloud Azure, SaaS, segurança, mobilidade 
da força de trabalho e insights conduzidos 
por dados.
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