
É bom ter um amigo
O SupportAssist é o seu amigo que sabe tudo 
e mantém seu PC funcionando em seu melhor

Você sabe quando deve atualizar o �rmware ou o que é a BIOS? 
Tenho certeza de que não sabe, mas a tecnologia SupportAssist da Dell sabe. 

Ela remove vírus, detecta problemas e diz quando você deve fazer atualizações.

Compartilhar fotogra�as das férias 
na praia é divertido. Videochat 

com a sua avó é especial.

Controlar as atualizações 
essenciais de driver e combater 

vírus de PC é muito chato.

Mantenha o om na 
propriedade de PC

Maneiras como o SupportAssist pode ajudar
Remoção 
de vírus

Detecção 
de problemas

Previsão 
de problemas

Otimização 
do PC

Vírus e malware são 
localizados e removidos 

para que seu dia não 
seja interrompido.

O SupportAssist está 
sempre procurando 

problemas.
Isso mesmo, esta tecnologia 

lhe dá proteção.

Antes que ocorra uma falha 
em um disco rígido, unidade 
de estado sólido ou bateria, 
você será noti�cado e a Dell 

iniciará a resolução.

As con�gurações do navegador 
e da rede são otimizadas 
e arquivos temporários ou 

desnecessários são eliminados 
sem que você faça nada.

E o que isso signi�ca para você? Até 50%* menos etapas no 
processo de suporte quando ocorrem problemas de disco rígido.

Premium Support Plus 
com SupportAssist

Serviço básico 
de hardware da Dell

O SupportAssist está disponível com todos os planos 
de suporte da Dell. Os recursos variam conforme 
o nível de serviço. Clientes Premium Support Plus 
recebem o conjunto completo de recursos.

Junte-se aos milhões de usuários que con�am no 
SupportAssist para manter seus PCs operando em 
seu melhor. Saiba mais em dell.com/SupportAssist. 

Baseado no relatório de teste da Principled Technologies em maio de 2017, comissionado pela Dell comparando o Dell Basic Hardware Service com o Premium 
Support Plus com tecnologia SupportAssist. Teste conduzido nos Estados Unidos. Os resultados reais podem variar. Relatório completo: http://facts.pt/sk4vHh
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