
Saiba mais no suporte da Quest

Guia de suporte da Quest®

A equipe de suporte da Quest® oferece mais do que respostas técnicas. Construímos relacionamentos 
para garantir o seu sucesso. Nossa equipe de suporte com mais de 600 profissionais tem ampla 
experiência em gerenciamento de tecnologia e um profundo conhecimento de nosso extenso 
portfólio de software, dispositivos e serviços de nuvem. Isso significa que sabemos a importância 
de nossos produtos para o seu negócio e vamos ajudar você a receber cada centavo do seu 
investimento.
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RESUMO
Este documento é uma visão geral 
do nosso Programa de suporte. Ele 
descreve quais são seus benefícios 
e ofertas e como esses maximizam 
o valor do suporte.

REGISTRO DO PORTAL 
DE SUPORTE
Na aquisição, o contato principal 
designado no formulário de pedido 
recebe um e-mail com um número de 
licença e o ID da conta da empresa. 
O número de licença identifica o ativo 
adquirido e o ID da conta identifica a 
organização que o adquiriu.

Depois que você receber o número de 
licença e o ID da conta, será solicitado 
que você registre seu produto para 
suporte por meio do número de licença 
ou do rótulo de serviço. Isso permite 
o gerenciamento de ativos, downloads 
de software, o acesso a informações 
de suporte e o envio de solicitações 
de serviço.

Ao entrar em contato com o suporte 
ou registrar seu produto para suporte 
no respectivo portal, você deve 
fornecer seu número de licença 
(preferencialmente) ou sua ID da conta.

Se você não souber o número da 
licença ou a ID da conta, você pode 
fazer seguinte:

• Ligue para um dos números listados 
na página Entre em contato com 
o suporte em nosso Portal de suporte.

• Preencha uma solicitação de serviço de 
atendimento ao cliente em nosso formulário 
Serviço de atendimento ao cliente.

Administrador de grupo
Um administrador de grupo registra o 
número de licença do produto no Portal 
de suporte. Um grupo pode ter mais de 
um administrador, mas é preciso pelo 
menos uma pessoa para o registro de 
licença do produto. O administrador 
pode adicionar ou remover usuários de 
suporte e usuários de licença do grupo, 
enquanto um usuário de suporte pode 
enviar solicitações de serviço, fazer 
download de novas versões de software 
e visualizar informações de ativos. Os 
usuários de licença podem obter chaves 
de licença por meio do autoatendimento 
ou entrando em contato com a nossa 
administração de assistência de licenças.

PORTAL DE SUPORTE: SERVIÇOS 
DE AUTOATENDIMENTO
O Portal de suporte facilita 
o aproveitamento máximo do valor 
dos produtos Quest® com navegação 
fácil, ferramentas de autoatendimento 
abrangentes e recursos de pesquisa 
inteligentes para que você encontre 
rapidamente respostas para suas 
dúvidas técnicas sobre produtos. 
A página inicial é o ponto de partida 
para encontrar suporte para produtos 
específicos, interagir com a organização 
de suporte da Quest, gerenciar sua 
conta de suporte e trabalhar com 
nosso amplo conjunto de ferramentas 
de autoatendimento. As seções de 
ferramentas de autoatendimento são seu 
único ponto de partida para tudo, desde 
artigos da Base de conhecimento até 
documentação técnica e tutoriais em 
vídeo mostrando como obter a melhor 
devolução sobre seu investimento em 
soluções da Quest.

Assista ao nosso vídeo de Introdução 
para ter uma visão mais ampla do Portal 
de suporte da Quest e das ferramentas 
de autoatendimento.

A melhor base de 
conhecimento do setor
Os Artigos de conhecimento são 
produzidos por nossos técnicos de 
suporte. Incentivamos você a utilizar 
a Base de conhecimento para pesquisar 
a solução do problema antes de entrar 
em contato com o suporte, é provável 
que já haja uma resposta para o seu 
problema ou pergunta.

Contribuir com a Base de conhecimento
Se você encontrou a solução para um 
problema que não conhecemos, você 
pode criar o seu próprio artigo ao 
preencher o formulário com a descrição 
do problema, a causa e a resolução. 
Assim que o seu artigo for avaliado para 
verificar a precisão técnica, ele será 
publicado na Base de conhecimento.

Documentação técnica
Mantenha-se atualizado com toda 
a documentação técnica do produto 
quando um produto for atualizado ou 
lançado. Esta documentação técnica 
é criada por profissionais especializados 
e é uma ótima ferramenta para ajudar 
você a obter o máximo de seu produto.

Fóruns de usuários (comunidades)
Você pode encontrar discussões sobre 
produtos da Quest® em vários fóruns 
de usuários em múltiplas plataformas. 
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Para simplificar, oferecemos um local 
central organizado por produto para 
ajudar você a achar com facilidade os 
tópicos exatos de que precisa.

Serviços educacionais
A seção Serviços educacionais 
oferece acesso a todos os cursos de 
treinamento disponíveis para produtos 
da Quest. Eles variam de ritmo 
individualizado, conduzido por instrutor 
virtual, a conduzido por instrutor no 
local. Você pode se registrar on-line ou 
entrando em contato conosco.

COMO ENTRAR EM CONTATO 
COM O SUPORTE
O Portal de suporte, support.quest.com, 
é sua principal fonte de informação. Para 
obter informações sobre como navegar 
no site, acesse a seção Primeiros passos 
e assista a um dos nossos vídeos de 
tutorial do Portal de suporte. Caso não 
consiga encontrar as informações ou 
executar as ações necessárias em nosso 
Portal de suporte, ligue para o Centro 
de suporte da sua região por meio dos 
números listados na página Entre em 
contato com o suporte em nosso Portal 
de suporte.

Mídia social e comunidades 
Fornecemos assistência em tempo 
real em canais sociais e fóruns de 
comunidade. Temos técnicos de 
suporte dedicados que participam 
de discussões da comunidade 
para fornecer uma abordagem 
proativa que ajude você a encontrar 
rapidamente as respostas necessárias. 
Incentivamos você a participar da nossa 
Comunidade Quest® compartilhando 
seu conhecimento e promovendo 
o conteúdo que achar útil.

Cobertura global e idiomas com suporte
O Suporte da Quest oferece cobertura 
global, com engenheiros de suporte 
localizados em quatro regiões: América 
do Norte, Europa, América Latina e 
Ásia-Pacífico. Esses centros oferecem 
suporte em inglês, os idiomas locais são 
atendidos quando possível.

Funções de suporte definidas
Existem vários tipos de profissionais de 
suporte trabalhando na organização de 
suporte da Quest. 

Representante de serviço de 
atendimento ao cliente
O representante de serviço de 
atendimento ao cliente (CSR) ajuda 

você a enviar uma solicitação de suporte 
por telefone. 

As responsabilidades dele são, 
por exemplo: 

• Registrar suas solicitações de suporte 
de maneira precisa e completa 
em nosso sistema de controle 

• Fornecer a você o número de 
rastreamento usado para identificar 
sua solicitação de suporte 

• Definir expectativas apropriadas em 
relação aos tempos de resposta iniciais, 
com base no seu contrato de suporte 
e na gravidade do seu problema 

• Resolver problemas de 
licenciamento de produtos

Técnico de suporte 
Suas solicitações de suporte são 
atribuídas a um técnico de suporte (TSE). 
O TSE é o seu principal contato para 
fornecer suporte técnico e orientação. 

As responsabilidades dele são, 
por exemplo: 

• Responder a solicitações de suporte 
por envio pelo site ou por telefone 

• Recriar seu ambiente técnico para 
replicar e solucionar o problema 

• Pesquisar, identificar e solucionar 
o incidente e problemas subsequentes 

• Gerenciar o processo de 
encaminhamento para o departamento 
de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) para resolver os problemas

Gerente de sucesso dos 
clientes Premier
O gerente de sucesso dos clientes (CSM) 
é um recurso designado para clientes 
que compraram o suporte Premier da 
Quest®. O CSM gerencia sua sessão de 
integração, fornecendo uma visão geral 
do produto e do suporte. Além disso, ele 
ajuda você a começar a usar seu produto 
para obter o máximo valor o mais rápido 
possível. Seu CSM realiza regularmente 
chamadas de análise programadas 
e fornece relatórios de status para ajudar 
a identificar e evitar problemas antes 
mesmo que eles ocorram. Ele analisa 
a atividade de suporte, incluindo análises 
de tendências, relatórios de ativos 
e atualizações sobre defeitos e produtos. 
O CSM Premier está disponível durante 
o horário comercial local.
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PROCESSO DE GERENCIAMENTO 
DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
Abertura de uma solicitação de serviço
Antes de criar uma solicitação de serviço, 
é recomendável avaliar estas dicas úteis:

• Consulte a ajuda on-line 
incluída no produto.

• Verifique a documentação do produto.

• Consulte as notas da versão e os 
artigos da Base de conhecimento 
para autoatendimento em 
nosso Portal de suporte.

• Consulte o fórum da comunidade do 
produto, se disponível (que pode ser 
acessado em nosso Portal de suporte).

• Tente verificar se o problema 
pode ser reproduzido.

• Verifique se o problema ocorre 
isoladamente em uma ou mais máquinas.

• Observe mudanças recentes em 
seu sistema e em seu ambiente.

• Verifique a versão do software e os 
detalhes do ambiente, como sistema 
operacional e banco de dados.

• Verifique o rótulo de serviço 
do equipamento ou da solução 
(quando aplicável).

• Verifique o número da licença do seu 
produto, pois, para determinados produtos, 
nós pedimos o número da sua licença.

• Verifique a descrição do problema, 
inclusive a frequência com que ele 
ocorre, as mensagens de erro e quaisquer 
atividades de solução de problemas.

• Reúna todas as capturas de tela 
relevantes, relatórios de serviço técnico, 
arquivos de registro e registros de 
rastreamento (quando aplicáveis).

Entre em contato com a Quest para 
abrir uma solicitação de serviço
Você pode abrir uma solicitação 
de serviço por meio da ferramenta 
Solicitação de serviço em nosso Portal 
de suporte. Você também pode ligar 
para a Central de suporte da sua região 
por meio dos números listados na página 
Entre em contato com o suporte em 
nosso Portal de suporte.

Níveis de gravidade e tempos de 
resposta de solicitações de serviço
Um nível de gravidade de 1 a 4 é 
atribuído a todas as solicitações de 
serviço com base no impacto sobre seus 

negócios. Você determina o nível de 
gravidade inicial ao abrir uma solicitação 
de assistência. Os níveis de gravidade 
podem ser alterados após o contato 
inicial e a avaliação do problema pelo 
nosso engenheiro de suporte, desde 
que você esteja de acordo.

A tabela 1 define os níveis de gravidade 
e o tempo de resposta inicial esperado 
para nossas ofertas de suporte. É útil 
que você explique claramente o impacto 
do seu problema nos negócios ao entrar 
em contato conosco.

Aumento/Rebaixamento 
do nível de gravidade
Se, durante o processo de solicitação de 
serviço, o problema justificar a atribuição 
de um nível de gravidade mais alto 
do que o atribuído atualmente ou não 
justificar mais o nível de gravidade 
atribuído atualmente com base em seu 
impacto atual no ambiente de produção, 
o nível de gravidade poderá ser 
aumentado ou rebaixado de acordo com 
o nível de gravidade que reflete mais 
adequadamente seu impacto atual pelo 
TSE atribuído.

Fechamento de uma 
solicitação de serviço
As solicitações de serviço permanecem 
em aberto até que você esteja satisfeito 
com a resolução do problema. Exceções 
a essa política se aplicam a solicitações 
de serviço para aprimoramentose 
defeitos do produto.

Você pode fechar solicitações de serviço 
por meio da seção Minhas solicitações 
de serviço em nosso Portal de suporte.

Reabertura de uma 
solicitação de serviço
Agora é possível reabrir solicitações de 
serviço que estavam fechadas dentro 
de 30 dias desde a data de fechamento. 
Se você tentar reabrir uma solicitação 
de serviço fechada após 30 dias, uma 
nova solicitação de serviço será criada 
com um link para o caso original. Você 
pode reabrir sua solicitação de serviço 
fechada na seção Minhas solicitações de 
serviço em nosso Portal de suporte.

Diretrizes de atendimento 
de segundo nível
Nosso objetivo é solucionar todas as 
solicitações de serviço de maneira 
satisfatória e em tempo hábil, entretanto, 
compreendemos que algumas situações 
podem exigir mais atenção e foco da 
equipe de suporte. Você pode indicar 

Os níveis de gravidade 
fornecem um insight do 
impacto do problema 
relatado nos negócios. 
Um nível de gravidade 
mais baixo não significa 
que dedicaremos menos 
tempo ou energia para 
resolver seu problema 
de maneira rápida 
e eficiente.
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Nível de 
gravidade

Descrição Resposta 
inicial no 
Suporte 
padrão

Resposta 
inicial no 
Suporte 
24x7

Resposta 
inicial no 
Suporte 
Premier

Nível 1

Impacto crítico sobre os negócios
O uso de produção dos nossos produtos pelo cliente em um serviço de negócios 
principal, uma aplicação importante ou um sistema crítico é interrompido ou 
severamente impactado, de modo que o cliente não pode prosseguir o trabalho de 
forma razoável.
Para problemas de nível de gravidade 1, começaremos a trabalhar no problema 
em até uma hora após a notificação e trataremos dele com a mais alta prioridade 
até que o cliente tenha uma solução ou alternativa. Os recursos do cliente devem 
ser disponibilizados em situações de nível de gravidade 1 e ele deve cooperar 
razoavelmente para ajudar a resolver o problema.
Problemas de nível de gravidade 1 podem apresentar as seguintes características:
• Interrupções do sistema ou situações de falha
• Perda ou corrupção de dados
• Funcionalidade crítica indisponível
• O equipamento Quest® não funciona (o cliente deve 

estar no local para solucionar o problema)
Os problemas de nível de gravidade 1 devem ser relatados por telefone.

Dentro de 
1 hora

Dentro de 
1 hora

Dentro de 
30 minutos

Observação: solicitações de serviço de nível de gravidade 1 não podem ser registradas pelo nosso Portal de suporte. Entre em contato conosco 
por telefone para registrar um caso de nível de gravidade 1.

Nível 2

Impacto significativo sobre os negócios
Recursos importantes do produto estão indisponíveis e não há soluções alternativas 
aceitáveis. A implementação ou o uso de produção dos nossos produtos pelo 
cliente em serviço de negócios importante, aplicações principais ou sistemas 
críticos funciona com recursos limitados ou encontra-se instável, com interrupções 
periódicas. O software pode estar em operação, mas com severas restrições.
Problemas de nível de gravidade 2 podem apresentar as seguintes características:
• Erro ou falha do produto, o que força uma reinicialização ou recuperação
• Desempenho severamente comprometido
• A funcionalidade está indisponível, mas o sistema 

é capaz de funcionar com restrições

Dentro de 
2 horas

Dentro de 
2 horas

Dentro de 
1 hora

Nível 3

Impacto mínimo sobre os negócios
Os recursos do produto estão indisponíveis, mas há uma solução alternativa 
e a maioria das funções do software ainda está utilizável. Pequena falha em função 
ou recurso que é fácil para o cliente contornar ou evitar. O trabalho do cliente sofre 
perdas mínimas ou perde pouca funcionalidade das operações.
Problemas de nível de gravidade 3 podem apresentar as seguintes características:
• Mensagem de erro que apresenta uma solução alternativa
• Redução mínima do desempenho
• Comportamento incorreto do produto com impacto reduzido
• Perguntas sobre funcionalidade ou configuração 

do produto durante a implementação

Dentro de 
4 horas

Dentro de 
4 horas

Dentro de 
2 horas

O Nível 3 é a configuração de nível de gravidade padrão.

Nível 4

Impacto nominal sobre os negócios
Um problema ou questão de menor relevância, que não afeta a função do software. 
Por exemplo, uma solicitação de informações sobre como usar um determinado 
recurso, uma pergunta geral ou solicitações de documentação ou aprimoramento.
Problemas de nível de gravidade 4 podem apresentar as seguintes características:
• Solicitações gerais de orientação sobre o uso do produto
• Esclarecimentos sobre documentação do produto ou notas de versão
• Aprimoramentos de produtos

Dentro de um 
dia útil

Dentro de um 
dia útil

Dentro de 
4 horas

Tabela 1: níveis de gravidade definidos para a oferta de suporte
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a gravidade de uma solicitação de 
serviço por meio da ferramenta Service 
Request (Solicitação de serviço) on-line 
em nosso Portal de suporte ou entrar em 
contato conosco por telefone e falar com 
um gerente de suporte.

Com base na sua solicitação, o gerente 
de suporte avalia o caso e cria um plano 
de ação. Se não estiver satisfeito com 
o plano ou com o progresso do caso 
após a implementação do plano, você 
poderá entrar em contato com o diretor 
de suporte técnico, que analisará 
a solicitação de serviço junto ao gerente 
de suporte e determinará se ações 
diferentes ou adicionais são necessárias. 
No final, se você ainda estiver insatisfeito, 
a situação deve ser encaminhada ao 
líder de suporte global.

No caso de clientes Premier, o CSM 
trabalhará com gerenciamento de 
suporte, assim como gerenciamento de 
produtos, desenvolvimento e controle de 
qualidade, se necessário. 

SERVIÇOS DO SUPORTE DA QUEST
O suporte da Quest acomoda soluções 
conectadas fornecendo um plano 
de suporte abrangente e adequado 
a qualquer organização comercial. 
Se houver um problema com software, 
com peça de hardware de uma solução 
de equipamento ou com uma de 
nossas tecnologias de nuvem, nossos 
engenheiros de suporte trabalharão 
em conjunto para resolver o problema. 
Reconhecemos a importância dos 
nossos produtos para o seu ambiente 
de negócios e buscamos ajudá-lo 
a ampliar seu investimento em software 
ao fornecer vários serviços de suporte 
global para acomodar as diversas 
necessidades da sua organização.

Com todos os níveis de oferta de 
suporte, você terá acesso a técnicos 
treinados de suporte da Quest®, assim 
como ao nosso abrangente Portal 
de suporte de autoatendimento. As 
solicitações de assistência podem ser 
registradas em nossa página Solicitação 
de serviço no portal ou por telefone.

Suporte padrão
O Suporte padrão está disponível 
durante o horário comercial normal para 
uma única região geográfica, conforme 
definido pela região do suporte 
(Américas, EMEA ou Ásia-Pacífico) na 
página Entre em contato com o suporte 
técnico do nosso Portal de suporte.

Ao adquirir o Suporte padrão, você 
receberá os seguintes elementos 
de serviço:

• Acesso ilimitado 24x7 ao 
nosso Portal de suporte

• Recursos de suporte técnico disponíveis 
durante o horário comercial local

• Acesso a fóruns on-line, documentos, 
vídeos e Base de conhecimento

• Gerenciamento de solicitação 
de serviço on-line

• Guia básico sobre solução de problemas

• As atualizações mais recentes 
de software/firmware

• Suporte ilimitado por telefone e chat

• Peças entregues no próximo dia útil 
(NBD) (para soluções aplicáveis)

• O suporte é fornecido em 
inglês, e os idiomas locais são 
atendidos quando possível

Suporte 24x7
O suporte 24x7 é a melhor opção caso 
você precise de cobertura de suporte 
a todo momento ou em múltiplos 
fusos horários. Esse serviço fornece 
suporte 24x7 para problemas de nível 
de gravidade 1, inclusive em fins de 
semana e feriados nacionais. Todos os 
problemas de outros níveis de gravidade 
serão atendidos durante o horário 
comercial local.

O Suporte 24x7 é essencial se 
você executar operações críticas 
de TI, como monitoramento de 
desempenho, proteção de dados, 
segurança ou gerenciamento de 
identidade. O Suporte 24x7 está 
disponível para a maioria dos nossos 
produtos e é obrigatório para produtos 
selecionados. Entre em contato com 
seu representante de vendas para obter 
mais detalhes.

Você receberá o seguinte:

• Todos os recursos incluídos 
no Suporte padrão

• Recursos do suporte técnico 24x7 para 
problemas de nível de gravidade 1

• As chamadas de suporte serão 
atendidas por equipes de suporte 
regionais durante o horário comercial 
local e gerenciadas pela fila do 
suporte global fora desse horário
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• Peças e mão de obra NBD 
(para soluções aplicáveis)

Suporte Premier
Nossa oferta de mais alto nível de 
suporte no local foi projetada para 
clientes em ambientes complexos, que 
exigem um relacionamento de serviço 
mais próximo e uma abordagem mais 
proativa de fornecimento de serviços 
de suporte.

Um dos principais recursos do suporte 
Premier é a provisão de um CSM. Seu 
CSM se dedica ao ambiente de TI e aos 
objetivos de negócios específicos, a fim 
de estabelecer um relacionamento 
duradouro com a sua organização 
e garantir, assim, o sucesso dos seus 
produtos da Quest® no longo prazo. Esse 
nível de suporte altamente personalizado 
e proativo inclui os seguintes serviços:

Recursos de suporte Padrão 24x7 Premier1

Tempo máximo de resposta para problemas com 
nível de gravidade 1 1 hora 1 hora 30 minutos

Suporte técnico Horário 
local2 24x72 24x72

Fóruns on-line, documentos, vídeos e base de 
conhecimento ✓ ✓ ✓

Gerenciamento de solicitação de serviço on-line ✓ ✓ ✓
Atualizações mais recentes de software ✓ ✓ ✓
Suporte por telefone ✓ ✓ ✓
Suporte por e-mail ✓ ✓ ✓
Suporte por chat3 ✓ ✓ ✓
Assistência cooperativa de terceiros ✓ ✓ ✓
Suporte nos feriados e finais de semana para 
problemas de nível de gravidade 1 ✓ ✓

Tempos de resposta mais rápidos ✓
Gerente de sucesso dos clientes (CSM) indicado: 
seu assistente na Quest/OI ✓

Integração de suporte ✓
Chamadas de análise e relatórios de 
status mensais ✓

Atualizações de produtos e compartilhamento 
de conhecimento proativos ✓

Sessão de revisão anual do roteiro do produto ✓
Atendimentos de segundo nível dos 
monitores CSM ✓

Tabela 2: descrição rápida dos programas de suporte 

O suporte é fornecido em inglês, e os idiomas locais são atendidos quando possível.
Alguns produtos exigem suporte 24x7. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais detalhes.

1 Não disponível para todos os produtos. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais detalhes. A Cobertura 
de suporte da Quest é determinada pelo contrato de manutenção do produto. 

2 Horas locais e números de telefone estão listados em https://support.quest.com/essentials/phone-number-listing. O suporte 
24x7 aumenta as horas locais com cobertura estendida para problemas de severidade 1 durante o sábado, domingo e feriados. 
As chamadas de suporte serão atendidas por equipes de suporte regionais durante o horário local publicado e gerenciadas pela 
equipe de suporte global fora desse horário.

3 Não disponível para todos os produtos e regiões.
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• Recursos do suporte Premier incluídos 
no suporte Padrão ou no suporte 24x7

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

• Um CSM indicado

• Atualizações de produtos 
e compartilhamento de 
conhecimento proativos

• Chamadas de análise e relatórios 
de status mensais

• Um ponto único de responsabilidade 
para engajar os recursos da Quest

• Integração de suporte para habilitar 
informações de suporte e do 
produto no Portal de suporte

• Prevenção proativa de problemas 
e redução de riscos

COMPROMETIMENTO COM A 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
As informações coletadas nas pesquisas 
têm impacto direto em nossos 
programas de suporte e nos serviços 
que fornecemos. Essas informações 
são usadas para fazer mudanças 
que aperfeiçoam diretamente nossa 
capacidade de continuar oferecendo um 
suporte de nível mundial.

Pesquisa transacional 
baseada em e-mail
Buscamos aprimorar continuamente 
nosso serviço, portanto, toda vez que 
uma solicitação de serviço é encerrada, 
fornecemos a você a oportunidade de 
oferecer feedback sobre a qualidade da 
assistência recebida. A pesquisa solicita 
que você avalie o desempenho do 
engenheiro, assim como a sua satisfação 
geral sobre a forma como sua solicitação 
de serviço foi gerenciada. A equipe 
de Gerenciamento de suporte analisa 
sua resposta para garantir que todo 
o feedback seja ouvido e encaminhado 
conforme necessário.

Feedback da solução
Fornecemos uma pesquisa em nossa 
seção Base de conhecimento do Portal 
de suporte para nos ajudar a entender 
se as informações fornecidas foram 
úteis para sua situação. Monitoramos 
continuamente esse feedback e fazemos 
ajustes e atualizações nas soluções 
conforme necessário.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO
Para as soluções que incluem um 
equipamento, se determinarmos que 
uma peça do hardware precisa ser 
substituída, a peça de substituição será 
enviada ao seu local, com base nos 
termos do contrato. Independentemente 
do nível de resposta do serviço 
adquirido, algumas peças de 
componentes foram desenvolvidas 
especificamente para fácil remoção 
e substituição, e são chamadas de 
Substituível pelo Cliente ("CR"). Se 
durante o diagnóstico for determinado 
que uma solicitação de serviço pode 
ser resolvida com uma peça CR, ela 
será enviada a você. Se a peça não 
for designada como CR, forneceremos 
a substituição de peças no local durante 
o próximo dia útil ou dentro de quatro 
horas comerciais, com base no nível de 
serviço adquirido.

Saiba mais sobre os Serviços de 
suporte da Quest.

POLÍTICA DE CICLO DE VIDA ÚTIL 
DE SUPORTE AO PRODUTO
A Política de ciclo de vida útil de suporte 
ao produto descreve as fases em que 
nossos produtos estão qualificados 
para patches (correções), suporte 
e downloads em nosso Portal de suporte. 

Faz parte da nossa política fornecer 
suporte e correções em versões atuais 
dos nossos produtos se você tiver um 
contrato de suporte atual. Correções 
para versões antigas são fornecidas 
a nosso critério. Buscamos concentrar 
nossos recursos nas versões mais 
recentes de produtos, de maneira 
a aprimorar continuamente e agregar 
valor aos nossos produtos. 

Tentaremos responder perguntas 
sobre versões mais antigas de nossos 
produtos, desde que existam recursos 
disponíveis. Contudo, se você usar uma 
versão descontinuada, sugerimos que 
atualize para a versão com suporte atual 
do produto. Nossa política de suporte 
é fornecer suporte para as versões 
atuais (n) e anteriores (n-1) de nossos 
produtos. Consulte a tabela do ciclo 
de vida útil do produto na sua página 
de Suporte do produto ou na Base de 
conhecimento para versões específicas 
com suporte de seu produto. 
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Suporte completo
• O produto tem suporte completo 

e é o lançamento ou a versão 
disponível para o público em geral.

• A versão mais recente de um 
produto e um ou mais lançamentos 
anteriores estão incluídos.

• Solicitações de aprimoramento para 
essa versão são aceitas e podem ser 
consideradas para lançamentos futuros.

• Lançamentos de manutenção 
ou hotfixes são disponibilizados 
periodicamente para essa versão.

• O lançamento ou a versão contam com 
o apoio total de suporte e desenvolvimento.

• O lançamento ou a versão estão 
disponíveis para download em 
nosso Portal de suporte.*

Suporte limitado
• O suporte está disponível para 

o lançamento ou a versão e fazemos 
o possível para fornecer correções 
ou soluções conhecidas.

• Não serão geradas novas correções 
de código, exceto em circunstâncias 
extremas e a nosso critério.

• Não serão aceitas solicitações 
de aprimoramento.

• Recomendamos que você atualize 
para um lançamento ou uma 
versão com suporte completo.

• O lançamento ou a versão estão 
disponíveis para download em 
nosso Portal de suporte.*

Descontinuado
• Isso inclui lançamento ou versões que 

foram desativadas ou descontinuadas.

• Não serão criados novos patches 
ou correções para essa versão.

• O lançamento não estará disponível para 
download em nosso Portal de suporte.

• O suporte oferece auxílio na atualização 
para uma versão com suporte.

• O suporte não é obrigado a fornecer 
assistência para essa versão do produto. 

SUPORTE AO PRODUTO 
ADQUIRIDO
Reconhecemos que determinadas 
ofertas e políticas de suporte podem 
precisar ser alteradas depois que 

* Alguns softwares lançados antes de 1º de novembro de 2016 podem não estar disponíveis para download. A recomendação da 
Quest é manter uma cópia local de todo o software no local para propósitos de backup e recuperação de desastres.

a empresa adquirida estiver totalmente 
integrada à organização do Suporte da 
Quest®. Nosso objetivo é garantir que 
a continuidade dos serviços permaneça 
tão sinergética quanto possível durante 
a fase de integração. Para ajudá-lo 
durante a transição, nós fornecemos 
informações e links sobre aquisições 
recentes em nosso Portal de suporte.

Para perguntas ou suporte para um 
produto que adquirimos recentemente, 
entre em contato com o Serviço de 
atendimento ao cliente nos números 
listados na página Entre em contato com 
o suporte em nosso Portal de suporte.

APRIMORAMENTOS DE PRODUTOS
Se você tiver interesse em enviar uma 
solicitação de aprimoramento de 
produto, poderá fazê-lo por meio do 
portal da comunidade ou com a criação 
de uma solicitação de serviço. 

Para aprimoramentos enviados com 
a criação de uma solicitação de 
serviço no suporte da Quest®, após 
a documentação, a solicitação será 
enviada ao sistema de análise de 
aprimoramentos e será fornecido 
a você um número de identificação. Sua 
solicitação de serviço permanecerá em 
aberto até que uma decisão tenha sido 
tomada com relação a ela. 

O gerenciamento de produtos analisará 
as solicitações de aprimoramento 
em aberto periodicamente e as 
considerará para inclusão em versões 
futuras do produto. Aprimoramentos 
de produto não serão considerados 
ou implementados na versão atual ou 
em versões anteriores do produto. Não 
há garantia de que uma solicitação 
de aprimoramento específica será 
implementada em uma versão futura 
de nossos produtos. A nosso critério, 
podemos determinar que certos 
aprimoramentos na funcionalidade do 
produto sejam oferecidos por um custo 
adicional ou como uma opção paga. 
Todos os aprimoramentos sugeridos se 
tornarão propriedade única e exclusiva 
da Quest e poderão ser usados pela 
Quest de qualquer maneira, sem 
restrição ou obrigação para com você.

DEFEITOS DO PRODUTO
Caso tenha sido determinado que seu 
problema é um defeito no software, ele 
será registrado em nosso sistema de 
controle de defeitos e um ID de defeito 
exclusivo será fornecido. Sua solicitação 
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de serviço permanecerá em aberto até 
que uma decisão tenha sido tomada 
com relação ao defeito. Notificações 
de novas versões de produtos serão 
enviadas a você por e-mail caso tenha 
configurado seu perfil em nosso Portal 
de suporte para receber notificações de 
produto. As notas de novas versões de 
produtos conterão a lista de Problemas 
resolvidos que foram atendidos na 
versão. Não garantimos que todos os 
defeitos identificados serão corrigidos 
em uma versão posterior do produto.

LICENCIAMENTO DO PRODUTO
Nossos produtos têm chaves de licença 
geradas para uso. Alguns produtos 
exigem uma nova chave de licença 
ao atualizar para uma nova versão ou 
patch do software. Recomendamos que 
confirme se as novas licenças funcionam 
adequadamente antes de fazer qualquer 
migração ou atualização de produtos, 
pois algumas chaves de licença são 
específicas para a máquina e para 
o seu nome.

Se você tiver perguntas sobre 
o licenciamento de um produto, 
preencha o formulário disponível em 
nosso Portal de suporte, na página 
Licensing Assistance (Assistência para 
licenciamento). Um representante de 
licenciamento responderá sua consulta 
dentro de 24 horas. 

SUPORTE PARA USUÁRIOS 
DA AVALIAÇÃO
Oferecemos avaliações de software 
em produtos selecionados para fins de 
avaliação. O suporte para o software de 
avaliação é limitado a 30 dias, a contar 
da data de registro. As solicitações 
de serviço do produto de avaliação 
só podem ser enviadas durante os 
primeiros 30 dias do período de teste.

SERVIÇOS ADICIONAIS
Algumas vezes, recursos adicionais 
podem ser necessários para a solução 
do caso. Podemos trabalhar com 
os Serviços da Quest para garantir 
que seu problema será delegado de 
maneira confiável.

Serviços da Quest para nossas soluções
Os serviços de adoção da Quest® 
garantem que sua equipe de TI use 
todo o potencial da solução de forma 
eficiente. Os serviços de implementação 
da Quest ajudam você a instalar 
e configurar rapidamente seu produto 
de forma adequada.

Os serviços ativados por software 
da Quest combinam os pontos fortes 
de nosso software proprietário 
e experiência de ferramentas e domínio 
para reduzir a complexidade, as 
demandas da sua equipe de TI e os 
custos. Os serviços da Quest o ajudam a

• Obter time-to-value mais rapidamente

• Obter uma solução personalizada 
para atender às suas necessidades 
únicas de negócios

• Implementar sua solução de 
forma rápida e adequada

• Reduzir o risco e a incerteza

• Superar as limitações de recursos internos

Sobre Serviços profissionais da Quest.

Serviços educacionais 
para nossas soluções
Nossos Serviços educacionais fornecem 
a experiência necessária para que você 
aproveite ao máximo sua aquisição de 
software, equipamento ou serviço de 
nuvem. Nossos instrutores certificados 
contam com anos de experiência no 
setor e conhecimento profundo do 
produto para cada lição ensinada. Quem 
melhor para ensinar seus funcionários 
sobre nossos produtos do que os 
especialistas que melhor conhecem 
as aplicações e a tecnologia por trás 
deles? Não importa se você precisa de 
ajuda para conduzir um treinamento de 
grupo particular no local ou on-line ou se 
deseja fazer um curso do setor público 
fornecido nas instalações de treinamento 
da Quest ou pela sala de aula virtual 
da Quest, nós temos o programa para 
atender às suas necessidades. Ao 
final da aula, sua equipe conhecerá 
as melhores práticas, dicas e truques 
e saberá como otimizar a funcionalidade, 
assim como será capaz de compreender 
como o produto afeta os seus negócios.

Acesse os Serviços 
educacionais da Quest.

POLÍTICA DE SUPORTE A 
PERSONALIZAÇÕES
Uma personalização indica a adição 
de funcionalidades e configurações 
a um produto da Quest® que não 
foram fornecidas como parte da 
versão do produto principal e, dessa 
forma, estariam fora do escopo de 
suporte e manutenção normais. As 
personalizações podem incluir scripts 
novos ou modificados, usados nos 
produtos ou juntamente com eles, assim 
como funcionalidades adicionais, como 

Recomendamos 
que você obtenha 
o treinamento adequado 
sobre o produto 
antes de tentar 
projetar, desenvolver 
e implementar qualquer 
personalização em 
nossos produtos.
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relatórios personalizados, painéis, regras, 
ações automatizadas, desenvolvidas 
por você, seus parceiros ou nossa 
organização de serviços.

Suporte e personalizações
O suporte técnico não executa ou 
faz manutenção de personalizações. 
O design e o desenvolvimento 
das personalizações para nossos 
produtos são de sua responsabilidade. 
A assistência do suporte técnico estará 
limitada a ajudá-lo a garantir que 
a funcionalidade do produto que permite 
a adição de personalizações funcione 
conforme o esperado. Como alternativa, 
você pode obter orientações em sites 
de suporte específicos do produto ou 
na Base de conhecimento do portal 
de suporte.

Assistência avançada
Se você precisar de assistência mais 
completa e detalhada para projetar 
e desenvolver personalizações, 
recomendamos que acione 
a organização de Serviços da Quest 
ou os parceiros totalmente certificados 
para obter ajuda. A experiência 
desses profissionais em criar soluções 
personalizadas garantirá que você 
obtenha o máximo valor e adoção do 
produto. Além de fornecer serviços 
especializados de pós-implementação, 
os Serviços da Quest também oferecem 
diversos pacotes de personalização para 
produtos que podem atender às suas 
necessidades específicas.

Serviços educacionais
Recomendamos que você obtenha 
o treinamento adequado sobre o produto 
antes de tentar projetar, desenvolver 
e implementar qualquer personalização 
em nossos produtos. Nossos cursos 
de treinamento oferecerão a você 
o conhecimento e a capacidade 
necessários para projetar e implementar 
mudanças eficazes em nossos 
produtos. Para obter mais detalhes 
sobre os serviços de treinamento 
disponíveis, consulte a seção Serviços 
educacionais da Quest.

Manutenção de personalizações
É preciso considerar cuidadosamente 
todas as personalizações durante 
uma futura migração ou exercícios de 
atualização para uma nova versão do 
produto ou plataforma. Personalizações 
podem impedir a atualização em si 
e podem exigir algum retrabalho para que 
continuem funcionando corretamente. 
O suporte técnico não se responsabiliza 
por quaisquer personalizações. 

Recomendamos fortemente que você 
documente e mantenha registros 
de todo trabalho de personalização 
implementado. Esses registros podem 
ser úteis para determinar se os problemas 
são causados pela personalização ou se 
são um defeito no produto principal.

POLÍTICA DE SUPORTE 
À VIRTUALIZAÇÃO
Nossos produtos utilizam 
a compatibilidade binária oferecida 
por meio das tecnologias de 
virtualização, que fornecem total 
transparência aos sistemas operacionais 
e as aplicações implantadas. Assim, 
para todas as solicitações de serviço 
recebidas em que o produto estiver 
sendo usado em um ambiente virtual, 
entenderemos que o problema é comum 
tanto ao ambiente operacional nativo 
quanto ao virtual e pediremos que você 
recrie o problema em um ambiente 
nativo se e quando houver razões para 
crer que o problema é exclusivamente 
do próprio ambiente virtual. 

De uma perspectiva puramente 
funcional, nossos produtos operam 
exatamente da mesma maneira, 
entretanto, não podemos garantir 
o desempenho ou a escalabilidade 
em um ambiente de virtualização com 
múltiplas instâncias virtuais em execução. 
Aspectos de configuração, como CPU, 
disponibilidade de memória, subsistema 
de E/S e infraestrutura de rede, podem 
influenciar em tal implementação, o que 
deve ser considerado cuidadosamente 
para garantir que a camada virtual tenha 
os recursos necessários disponíveis para 
fornecer uma experiência do usuário 
satisfatória.

PRONTIDÃO DA POLÍTICA DE 
SUPORTE PARA PLATAFORMAS 
E TECNOLOGIAS DE TERCEIROS
Nós fornecemos detalhes completos 
de todos os requisitos de sistema, 
juntamente com a plataforma e versões 
de produto de terceiros com suporte 
para nossos produtos, nas notas 
de versão publicadas para cada 
produto. Elas incluem versões do 
sistema operacional, níveis de pacote 
de serviços, clientes de e-mail ou 
versões do servidor, versões do banco 
de dados, navegadores e outras 
tecnologias relacionadas a suporte, 
assim como nível da versão específica 
em que nossos produtos foram testados 
formalmente e foram certificados para 
execução. O suporte a futuras versões 
da plataforma, aos novos pacotes 
de serviços e a outras tecnologias 
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relacionadas é geralmente considerado 
e abordado durante a manutenção 
regular do produto e os ciclos de versão 
dos nossos produtos. Entre em contato 
com o suporte da Quest® caso tenha 
perguntas relacionadas ao status de 
suporte atual de qualquer produto 
e suporte específico relacionado a uma 
plataforma, patch ou produto de terceiros 
não documentados de maneira explícita 
em nossas notas de versão e nós 
forneceremos assistência cooperativa 
para o produto em questão.

Para obter mais informações sobre as 
plataformas de terceiros mais recentes 
e as versões com suporte, consulte 
a seção de requisitos do sistema das 
notas de versão do seu produto ou 
pesquise na Base de conhecimento em 
nosso Portal de suporte. Observe que, 
embora não ofereçamos suporte direta 
ou oficialmente a software de terceiros, 
trabalhamos junto a vários outros 
fornecedores para garantir que você 
tenha sempre o melhor serviço possível.

RENOVAÇÃO DO SEU SUPORTE
A equipe de Renovações da Quest pode 
ajudá-lo com questões relacionadas ao 
seu contrato de manutenção de suporte 
ou com a atualização para outra oferta 
de suporte.

Um representante de renovação da 
Quest enviará a você um aviso de 
renovação antes do término do seu 
contrato de suporte atual. Para evitar 
interrupções desnecessárias dos 
serviços de suporte, entre em contato 
com a equipe de renovação da Quest 
se tiver dúvidas sobre o status do 
seu contrato de suporte atual ou da 
renovação pendente.

POLÍTICA DE SUPORTE E 
MANUTENÇÃO COMPLETOS
É necessário adquirir serviços de 
manutenção e suporte para todas as 
cópias de cada produto licenciado, 
sem exceção. Você não pode cancelar 
a manutenção em um subconjunto 
de licenças para reduzir as taxas 
de manutenção.

ATUALIZAÇÃO DO SEU 
PROGRAMA DE SUPORTE
Nosso objetivo é atender às suas 
necessidades de negócios específicas. 
Conforme suas necessidades de 
negócios mudam, podemos ter 
a flexibilidade para modificar seu 
Programa de suporte para que ele se 
adapte da melhor maneira possível às 
suas necessidades. Se desejar discutir 
sobre seu contrato de suporte, entre 
em contato com seu representante de 
renovação de suporte.

SUPORTE EXPIRADO
Sem um contrato de suporte atual, 
você não pode entrar em contato com 
a Quest para obter assistência técnica 
ou acessar diversos serviços em nosso 
Portal de suporte, como a Base de 
conhecimento ou o chat. Não podemos 
fornecer assistência caso você permita 
que seu contrato de suporte expire ou 
se escolher não adquirir o suporte até 
que ocorra um problema.

RELATÓRIO DE VULNERABILIDADE
Uma vulnerabilidade de proteção 
é uma falha ou ponto fraco no design, 
na implementação, na operação ou 
no gerenciamento de um produto ou 
serviço que poderia ser explorado 
para violar a política de segurança do 
sistema. Para proteger os negócios 
e organizações em todo o mundo, 
é essencial que a ampla comunidade 
de profissionais de TI e segurança 
relate vulnerabilidades em potencial 
tão logo elas sejam reconhecidas. 
Isso permite que os especialistas do 
setor ajam da maneira apropriada para 
resolver qualquer vulnerabilidade que 
seja descoberta. 

Quando houver suspeita de uma 
instância de vulnerabilidade, envie 
uma solicitação de serviço por meio 
dos canais de suporte padrão. Para 
relatores externos: usem o formulário de 
envio de vulnerabilidade encontrado no 
link abaixo.

Analise as informações do relatório 
de vulnerabilidade.
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o mundo, mais de 130.000 empresas e 95% daquelas que aparecem no índice Fortune 500 contam com a Quest para entregar 
gerenciamento proativo e monitoramento das novas iniciativas empresariais, encontrar a próxima solução para complexos desafios 
da Microsoft e preparar-separa a próxima ameaça. Quest Software. Onde o futuro encontra o presente.
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As informações fornecidas neste documento referem-se aos produtos da Quest Software. Este documento, isoladamente ou em 
conjunto com a venda de produtos da Quest Software, não concede nenhuma licença, expressa ou implícita, por preclusão ou de 
qualquer outra forma, a qualquer direito de propriedade intelectual. SALVO CONFORME DEFINIDO NOS TERMOS E CONDIÇÕES 
ESPECIFICADOS NOS CONTRATOS DE LICENÇA PARA ESTE PRODUTO, A QUEST SOFTWARE NÃO ASSUME QUALQUER 
RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, RELACIONADA A SEUS 
PRODUTOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A DETERMINADO 
PROPÓSITO OU NÃO VIOLAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA A QUEST SOFTWARE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS 
DIRETOS, INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS, ESPECIAIS OU INCIDENTAIS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR 
PERDA DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE INFORMAÇÕES) DECORRENTES DO USO OU IMPOSSIBILIDADE 
DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO, MESMO QUE A QUEST SOFTWARE TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. 
A Quest Software não se responsabiliza por qualquer garantia ou declaração referente à exatidão ou à integridade deste documento 
e reserva-se o direito de fazer alterações em especificações e descrições de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. 
A Quest Software não se compromete a atualizar as informações contidas neste documento.

Patentes

A Quest Software tem orgulho da sua tecnologia avançada. Este produto pode possuir patentes e patentes pendentes. Para obter 
informações atualizadas sobre as patentes aplicáveis a este produto, acesse nosso site em www.quest.com/legal 

Marca comercial

A Quest e o logotipo da Quest são marcas comerciais e marcas registradas da Quest Software Inc. Para obter uma lista completa das 
marcas da Quest, acesse www.quest.com/legal/trademark-information.aspx. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus 
respectivos proprietários.

Se você tiver dúvidas sobre o possível uso deste material, entre em contato:
www.quest.com/br-pt/company/contact-us.aspx


