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ESPECIALIZAÇÃO QUANDO VOCÊ 
PRECISAR
Créditos de serviços da HPE Pointnext Services



Check if the document is available 
in the language of your choice.

SERVIÇOS TÉCNICOS FLEXÍVEIS E 
ECONÔMICOS
Entrega de serviço flexível para necessidades de 
negócios planejadas ou não.

O HPE Pointnext Services podem fornecer conhecimento 
técnico para ajudar os clientes em cada etapa da 
jornada tecnológica. Desde a consultoria e design, até a 
retirada e higienização, e todas as fases intermediárias. 
Os créditos de serviço do HPE Pointnext Services 
oferecem flexibilidade e poder para direcionar recursos 
quando e onde você precisar deles.
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Destaques da solução
• Superar as restrições orçamentárias

• Solucionar problemas técnicos 
complexos rapidamente

• Adaptar-se rapidamente quando os 
requisitos mudam

• Complementar as habilidades de TI 
internas 

• Manter o ambiente atualizado

• Obter acesso com eficiência de custos 
a especialistas de serviço experientes

• Aproveite ao máximo seus servidores, 
blades, tecnologia de virtualização, 
SANs e muito mais

PROJETADO PARA A ECONOMIA DIGITAL DE HOJE

Obtenha serviços quando e onde precisar, sem interrupção do orçamento. 

Todos os dias, as empresas estão aprendendo da maneira mais difícil que a TI é uma 
contribuição crítica para o crescimento, estabilidade, lucratividade e até mesmo reputação 
de sua organização. No ambiente competitivo de hoje, um ambiente de TI estável e confiável 
ainda é necessário, mas não é mais suficiente para responder rapidamente às tendências do 
mercado e manter o custo-benefício durante as mudanças nas decisões de negócios ou nas 
necessidades da empresa. 

Os recursos de TI agora não só precisam estar disponíveis, mas também precisam ser flexíveis 
para responder aos requisitos em constante evolução. Essa necessidade de flexibilidade 
geralmente não vem com mais financiamento ou mais funcionários. É aqui que os Créditos 
de serviço da HPE Pointnext Services podem oferecer suporte e complementar seus 
próprios especialistas em TI com especialistas encarregados de dar suporte a necessidades 
dos negócios específicas. Os Créditos de Serviço fornecem serviços flexíveis e habilidades 
técnicas para atender às suas demandas de TI conforme seus negócios evoluem. Com 
um menu de serviços que você pode personalizar para atender às suas necessidades, 
você pode atender aos requisitos do projeto, acompanhar as iniciativas atrasadas ou até 
mesmo repassar tarefas operacionais como gerenciamento de firmware ou auditorias de 
desempenho para manter o desempenho máximo de sua infraestrutura existente.

O método de aquisição de Créditos de Serviço é o que permite a implantação flexível 
de recursos. Ao adquirir o pacote de Crédito de Serviço, você pode planejar melhor os 
orçamentos anuais, mas tem a liberdade de obter serviços quando e onde precisar. 

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/4AA6-5016ENW
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Os créditos estão disponíveis imediatamente e ao longo da duração do seu contrato 
de serviço
Em uma tentativa de fornecer mais valor e flexibilidade, o programa de crédito de serviço 
HPE agora torna os créditos adquiridos imediatamente disponíveis e permanecem disponíveis 
durante a duração do seu contrato de serviço com a HPE. Se precisar de mais créditos, você pode 
adicionar créditos adicionais para dar suporte a necessidades contínuas ou não planejadas.

Consultor de crédito remoto para ajudá-lo a compreender e utilizar melhor os créditos 
de serviço mais adequados
Todos OS pacotes de crédito de serviços vêm com acesso a um Consultor de crédito remoto 
para ajudá-lo a entender e selecionar os serviços de nosso menu. Isso lhe dá acesso mais rápido 
a recursos técnicos capazes de ajudá-lo com conselhos sobre uso de crédito e opções de serviço. 

Opção de adicionar um gerente de suporte de conta (ASM) por um ano para oferecer 
um serviço mais personalizado
Os pacotes de créditos de serviço HPE também oferecem a opção de adicionar um ASM 
atribuído, que se concentra em melhorias técnicas e operacionais específicas para seu 
ambiente de negócios. Um HPE ASM pode ajudá-lo com planejamento de crédito e iniciação, 
entrega e revisão.

Se você já tiver um gerente de suporte atribuído como parte de seu contrato de serviço 
HPE Proactive Care Advanced ou HPE Datacenter Care, esse ASM será responsável pelas 
atividades de gerenciamento de crédito.

Gerencie seus créditos de serviço online por meio do portal HPE Support Center
O Centro de suporte HPE oferece acesso instantâneo, centralizado, personalizado e 
seguro às informações e ferramentas de que você precisa para manter seu ambiente de TI 
otimizado. Com acesso on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, você obtém flexibilidade 
e controle para selecionar e gerenciar a competência em serviços de que precisa, quando 
precisa. O portal online do HPE Support Center fornece informações abrangentes ao seu 
alcance 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que você confirme seu saldo de 
crédito e selecione e agende serviços rapidamente.

E toda a experiência do portal do Centro de Suporte HPE está disponível como parte da 
garantia padrão da HPE, serviços em pacote da HPE ou acordo de suporte contratual com  
a Hewlett Packard Enterprise.

Por que escolher o HPE Pointnext 
Services
Aproveite especialistas certificados 
experientes para obter assistência com 
uma ampla variedade de tecnologias 
HPE e de vários fornecedores. Quer 
você precise acelerar sua transformação 
digital ou dar um salto inicial, podemos 
ajudar a transformar os negócios de 
forma mais rápida e fácil do que você 
jamais imaginou, e estarmos prontos 
para o que vem por aí.

Presença global
Aproveite uma organização de entrega 
global com capacidade de entrega 
consistente em mais de 170 países.

Personalizado ou padrão 
Escolha o máximo em flexibilidade com 
pacotes de entrega padrão ou serviços 
personalizados feitos sob medida para 
atender às suas necessidades.

https://www.hpe.com/support
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MAIS DE 100 SERVIÇOS DEFINIDOS OU SUAS PRÓPRIAS 
TAREFAS PERSONALIZADAS

Com novos serviços definidos sendo adicionados o tempo todo e a capacidade de criar 
produtos personalizados com base nas necessidades do seu negócio, os créditos de serviço 
HPE representam o método mais flexível e eficiente de implantação de recursos de TI. 
Abaixo estão apenas alguns dos mais de 100 itens de menu predefinidos disponíveis.

Servidor Armazenamento Software

Infraestrutura

• Aproveite os recursos da HPE para resolver um desafio técnico específico, atividades operacionais ou complementar as habilidades internas

• Use os créditos de serviços HPE para financiar um gerente de suporte de conta para aprimorar seu suporte contínuo

Recursos e
assistência

técnica

• Otimização, gerenciamento 
de firmware e patch

• Planejamento de capacidade

• Análise de desempenho 
e disponibilidade

• Software remoto 
HPE SimpliVity 380 
e serviço de atualização 
de firmware

• Planejamento de 
capacidade

• Análise de eficiência

• Projeto de configuração 
e análise de desempenho

• Análise de perfil de dados

• Migração de dados

• Serviço de sanitização 
de dados

Avaliações

Rede

• Firmware de rede 
e análise de software

• Pesquisas preditivas de 
sites sem fio

• Pesquisa de site sem fio 
com design de alto nível

• HPE Systems Insight 
Manager

• Análise de desempenho 
Microsoft, Linux®

• Gerenciamento de 
desempenho e 
capacidade SAP®

• Análise de tendências 
SAP

• Workshops de nuvem

• Avaliação da nuvem

• Planejamento de nuvem

• Implementação de nuvem

• Para ambientes públicos 
e privados

Nuvem

• Avaliações de ITSM, com foco em pessoas, processos e tecnologia, para fornecer serviços de TI críticos

• Avaliações para identificar: Risco operacional, possíveis melhorias no desempenho de TI, reduzem o tempo de inatividade e a complexidade no servidor, 
armazenamento e rede

FIGURA 1. Serviços sugeridos

RECORRA À HEWLETT PACKARD ENTERPRISE PARA 
MELHOR RESULTADOS

Com os créditos de serviço da HPE Pointnext Services, você obtém uma experiência 
de serviço proativa, escalável e personalizável. Com acesso a uma ampla gama de 
conhecimentos em tecnologia de ponta e melhores práticas do setor, você maximiza  
o retorno de seus investimentos em tecnologia.

A Hewlett Packard Enterprise oferece serviços abrangentes para complementar suas 
necessidades de TI. Nossos domínios de serviço incluem servidores blade, servidores, 
virtualização, armazenamento, SAP, Oracle®, Microsoft, alimentação e refrigeração, ITSM  
e Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (ITIL®), segurança e educação.

Nós fornecemos a você a flexibilidade de comprar e escolher os serviços de que você 
precisa, quando precisar deles, e de fazer os ajustes necessários em suas escolhas quando 
seus requisitos de negócios mudarem. E tudo isso está disponível por um preço acessível. 

SAIBA MAIS EM 
hpe.com/br/pt/services/integration-performance.html

Receba atualizações

Suporte HPE

Tome a decisão de compra certa. 
Entre em contato com nossos 
especialistas em pré-venda.

Chat Ligue paraE-mail
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