
 

Bem-vindo ao novo portal PartnerDirect.  
Temos o prazer de partilhar consigo algumas melhorias que implementámos depois de ouvirmos os 
seus comentários.  
A sua opinião ajuda-nos a integrar as suas prioridades nas nossas decisões comerciais, na medida em 
que continuamos empenhados em melhorar o portal PartnerDirect.  
 
P1. O que mudou no Portal PartnerDirect? E quais benefícios para mim?  
O novo PartnerDirect proporciona uma melhor experiência de utilização, mais intuitiva e eficiente, 
com aperfeiçoamentos na navegação, os quais serão implementados faseadamente. Graças a este 
lançamento, pode aceder a conteúdo digital avançado sobre os Produtos Dell no PartnerDirect sem 
ter de iniciar sessão. Agora pode usufruir de acesso a todo o conteúdo de um Produto, incluindo 
especificações técnicas, vídeos, visualização a 360° e destaques, documentos relacionados, bem 
como recursos principais dos parceiros para todos os produtos que a Dell lançar numa região.  
Para aceder a outras informações sobre Soluções, software e serviços Dell; Ferramentas para 

parceiros; Incentivos e descontos; Formação e competências e Definições da conta, seleccione 

<Iniciar sessão no PartnerDirect>. Ser-lhe-á solicitado que inicie sessão com as suas credenciais Dell. 

Com a sessão iniciada, e depois de o seu perfil e as permissões terem sido verificados, poderá 

ve/PartnerDirect_Redesign_FAQr o recurso. 

 
 



 P2: Mudou alguma coisa no início de sessão ou no url do PartnerDirect?  
Não, pode iniciar sessão no portal com o nome de utilizador e a palavra-passe existentes.  
P3: Como posso aceder a um documento, uma página ou uma ferramenta com a indicação de 
bloqueio?  
Se clicar num documento bloqueado ser-lhe-á solicitado que inicie sessão no PartnerDirect para 
aceder às informações. Depois de iniciada a sessão, será imediatamente direccionado para o 
conteúdo bloqueado.  
 
P4. O que visualizará o parceiro quando clicar no conteúdo bloqueado e não tiver acesso ao 
PartnerDirect?  
Se clicar num documento bloqueado ser-lhe-á solicitado que inicie sessão no PartnerDirect para que 
possa aceder às informações. Os utilizadores que ainda não forem membros receberão mais 
informações sobre o programa PartnerDirect, e também links, para poderem proceder ao registo no 
programa.  
P5. Onde posso encontrar informações sobre o módulo Oportunidade e outras ferramentas?  
As informações sobre o módulo Oportunidade e outras ferramentas estão disponíveis na página inicial 

autenticada do portal PartnerDirect. Depois de iniciar sessão terá acesso à página autenticada. 


