
Plano Signature Success

MAXIMIZE SEU INVESTIMENTO NO SALESFORCE COM
EXPERIÊNCIA PROATIVA E PERSONALIZADA

O sucesso do cliente é a prioridade principal da Salesforce. É por isso que oferecemos o
Plano Signature Success da Salesforce para garantir que os clientes otimizem suas
soluções Salesforce e recebam a tranquilidade necessária para executar seu negócio
com o máximo de desempenho. Os clientes podem esperar recursos líderes do setor,
como um Gerente de conta técnico designado, insights personalizados orientados por
dados e análises técnicas de integridade, monitoramento proativo e gerenciamento de
eventos principais e o tempo de resposta mais rápido de nossos engenheiros de suporte
mais qualificados.

Desenvolvido com mais de 21 anos de práticas recomendadas comprovadas,
o Signature ajudará você a maximizar seu investimento no Salesforce.

Impulsione sua empresa com experiência personalizada e proativa
Os insights certos no momento certo podem fazer toda a diferença. Quando você tem o Signature, ele inclui uma variedade de
recursos para ajudar a desbloquear nosso mais profundo nível de parceria, experiência mais qualificada e ferramentas ágeis.

Gerente técnico de contas
(TAM) designado

Tendências e insights
personalizados

Serviços proativos
Gerenciamento de eventos

importantes

Seu TAM é seu especialista e
parceiro do Salesforce,
ajudando a orquestrar sua
experiência e fornecendo
orientação personalizada para
você.

Desde revisões de
integridade técnica até o
planejamento do roteiro,
o Signature fornece insights
críticos para ajudar a focar
no que é mais importante
para você.

Evite possíveis riscos com
monitoramento proativo
24 horas por dia, sete dias por
semana, incluindo alertas
sobre desempenho, erros e
limites. Tempo de resposta
do suporte de especialistas
qualificados mais rápido
(15 minutos) para casos que
interrompem os negócios.

Planeje seus principais
eventos com confiança. Seja
em eventos de vendas, como
Cyber Monday ou grandes
acontecimentos, você pode
executar em velocidade total
nos dias mais importantes
do ano.

Valor prático demonstrado dos clientes com o plano Signature Success
Clientes da Salesforce em uma variedade de setores perceberam o valor de se engajar com especialistas por meio dos Planos de
sucesso. Veja aqui algumas maneiras como as empresas têm usado esses planos para acelerar o retorno ao investimento.

Proteger fluxos de receita digital Inovar e lançar rápido novos produtos

● Mitigar o risco de atrasos ou erros
em dias de alto volume.

● Proteger experiências de clientes
sensíveis ao tempo.

● Identificar e desbloquear
problemas antes que causem
impacto posterior.

● Adote novos recursos e funcionalidades
por meio de conhecimento avançado das
versões do Salesforce.

● Implemente soluções complexas
aliviando o débito técnico

● Otimize a adoção eliminando silos
técnicos e de comunicação

Compare os planos de sucesso e os principais recursos

© 2022 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. 06/2022

https://www.salesforce.com/br/services/success-plans/overview/signature-success/


Plano Signature Success

Standard Premier Signature

Parceria Gerenciamento de contas técnicas

Integração

Autoatendimento digital

Integração guiada* e programas de
treinamento especializado para os
primeiros passos

Workshops de integração individual

Treinamento de produto

Práticas recomendadas de
configuração

Vídeos de
autoatendimento

Programas de treinamento especializado
com instrutor

Personalizado e individual

Aulas públicas na Trailhead Academy e
Certificações em massa

25% de desconto 35% de desconto

Trailhead, Ajuda do Salesforce,
Comunidade, Centro de sucesso,
Mapas de recomendações

Office Hours

Estratégia e
planejamento

Melhores práticas organizacionais e
planejamento de mudança

Vídeos de
autoatendimento

Programas de treinamento especializado
com instrutor

Personalizado e individual

Orientação para a adoção
Vídeos de

autoatendimento
Programas de treinamento especializado

com instrutor
Personalizado e individual

Avaliação de maturidade do Salesforce

Verificações e recomendações de
integridade

Serviços proativos

Monitoramento 24 horas por dia,
sete dias por semana, avisos
antecipados e reparações

Revisões técnicas anuais (por exemplo,
código, segurança, desempenho)

Gerenciamento de eventos
importantes

Suporte de ativação

Solução de
problemas

Suporte técnico

Envio de casos
on-line.

Resposta: 2 dias,
horário comercial local.

Acesso ininterrupto
Resposta: Uma hora para problemas

de interrupção de negócios.
Envio de casos on-line, chat, telefone.

Suporte ao desenvolvedor: Solução
personalizada de problemas de código.

Acesso 24 horas por dia o ano todo e
número de emergência

Resposta: Atualizações de
15 minutos e 30 minutos

para problemas de interrupção de negócios.
Suporte ao desenvolvedor: Otimização de

código personalizado, orientação para
ativação e suporte.

Acesso ao mais alto nível de experiência de
suporte com resolução de alto contato.

*Disponível atualmente para Sales Cloud
Exibir detalhes sobre produtos incluídos e excluídos

Para obter mais informações
Entre em contato com o seu executivo da conta para saber como podemos ajudá-lo a acelerar o seu sucesso.
0800 891 1887
www.salesforce.com
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