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SupportAssist para PCs de Empresas com SO
Windows Perguntas Frequentes

Perguntas frequentes

Trabalhar com o TechDirect
● Como posso configurar uma conta TechDirect?
● Já configurei uma A Minha Conta Dell. Posso utilizar as mesmas credenciais para iniciar sessão no TechDirect?

Gerir preferências do SupportAssist
● Durante a configuração do SupportAssist para PCs de Empresas, porque é que são mostradas duas opções para a frequência na

secção Preferências de Aplicação?
● Qual é a diferença entre as opções – Realizar análises em segundo plano e Realizar todas as análises e atualizações remotas sem

interação por parte do utilizador final?
● Se ativar a opção Suprimir notificação do utilizador final caso seja necessário reiniciar após a instalação, o PC reinicia

automaticamente?

Implementar o SupportAssist para os PCs da sua empresa
● Tenho o SupportAssist para PCs de Casa instalado nos PCs na minha organização. Posso implementar o SupportAssist para PCs de

Empresas nos mesmos PCs?
● Que contas Dell devo criar antes de começar a implementação?
● Quais são as utilizações do script SupportAssistUninstall_Cleanup.ps1?
● Tenho os scripts SupportAssistCleanup.ps1 e CheckAndUninstall.ps1 guardados no meu PC, posso continuar a usá-los para limpar os

meus PCs?

Atualizar o SupportAssist nos seus PCs
● Instalei uma versão mais antiga do SupportAssist nos PCs na minha organização. Devo atualizar para a versão mais recente do

SupportAssist?
● Qual é a data de validade da minha instalação do SupportAssist?
● A minha frota de PC está a executar o SupportAssist para PCs de Empresa, versão 2.4 ou anterior, e optei por atualização

automáticas. Mas, o SupportAssist não é automaticamente atualizado para a versão mais recente. Como devo proceder?
● A minha frota de PC está a executar o SupportAssist para PCs de Empresa, versão 2.4 ou anterior, e o SupportAssist é

automaticamente atualizado para a versão mais recente, mas o número da versão mais recente não é exibido na página de PCs
TechDirect. Como devo proceder?
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Gerir recursos
● Tenho vários administradores do SupportAssist na minha empresa. Alguns dos administradores transferiram e implementaram o

SupportAssist para ativos no seu local. No entanto, estes ativos a executarem o SupportAssist não são apresentados na página Gerir
Ativos. Qual poderá ser o motivo?

● Posso organizar os meus ativos num grupo enquanto implemento o SupportAssist?

Otimizar os PCs
● O SupportAssist não executa análises agendadas, mesmo que estejam ativadas nos PCs. Porquê?
● Desativei a opção que permite que os utilizadores abram e executem o SupportAssist nos respetivos PCs e ativei a execução das

análises em segundo plano. No entanto, o SupportAssist apresenta notificações sobre atualizações para utilizadores na minha empresa.
Qual poderá ser o motivo?

● Que tipo de ficheiros são eliminados durante a otimização de Limpeza de Ficheiros?
● Quais são os benefícios de executar a otimização de Limpeza de ficheiros?
● O que é que a funcionalidade Otimização do Desempenho faz?
● Quais são os benefícios de realizar uma Otimização do Desempenho?
● O que é que a funcionalidade Otimização da Rede?
● O que é que a funcionalidade Remoção de Vírus e Malware faz?

Interface de utilizador do SupportAssist
● Instalei o SupportAssist no meu PC, mas não consigo abrir a interface de utilizador. Qual poderá ser o motivo?
● Como posso verificar se qualquer outra aplicação utiliza a porta 5700?
● Autorizei os utilizadores da minha organização a verem e utilizarem a interface de utilizador do SupportAssist. Mas eles não conseguem

abrir a interface de utilizador. Qual poderá ser o motivo?

Consumo de dados
● Quantos dados de Internet é que o SupportAssist consome para monitorização dos PCs?

Suporte de idiomas
● Quais são os idiomas suportados pelo TechDirect?
● Quais são os idiomas suportados pela interface de utilizador do SupportAssist?

Diversos
● Posso atualizar o BIOS num PC compatível com o BitLocker?
● Quando tento executar uma atualização do BIOS ou do Controlador nos PCs que giro, o TechDirect apresenta uma mensagem a

indicar que estas atualizações já estão agendadas. Mas a atualização não é instalada e, após três dias, o TechDirect apresenta uma
mensagem que indica que estas atualizações devem ser revistas novamente. Qual pode ser a razão deste problema?

● Porque é que os meus utilizadores informam que os respetivos PCs estão ocasionalmente lentos ou sem reagirem?
● Como posso reparar o SupportAssist?
● Quando é que posso ver os dados de utilização do PC na página Descrição geral no TechDirect?
● Como é que verifico se o meu proxy está configurado no modo de contexto do sistema?
● Como é que confirmo se a verificação da revogação do certificado do servidor Dell foi bem sucedida?
● Como é que verifico se o ficheiro de instalação do SupportAssist está assinado digitalmente?
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Trabalhar com o TechDirect
● Como posso configurar uma conta TechDirect?

A sua empresa deve designar um administrador para configurar a sua conta TechDirect. Este administrador temd e aceder a https://
tdm.dell.com e clicar em Registar agora para iniciar o processo de inscrição. Como parte deste processo, o administrador irá adicionar
utilizadores com privilégios de Administrador do SupportAssist e Técnico do Support Assist, que irão receber um e-mail a confirmar o
respetivo registo e que inclui os dados de início de sessão. Os utilizadores que pretendam enviar peças têm de começar por concluir os
cursos de certificação online disponíveis no portal online TechDirect. Para mais informações, consulte https://tdm.dell.com.

● Já configurei uma A Minha Conta Dell. Posso utilizar as mesmas credenciais para iniciar sessão no TechDirect?

Sim, pode utilizar as credenciais de A Minha Conta Dell para iniciar sessão no TechDirect. Mas primeiro, tem de registar a sua
organização no TechDirect utilizando as mesmas credenciais.

Gerir preferências do SupportAssist
● Durante a configuração do SupportAssist para PCs de Empresas, porque é que são mostradas duas opções para a frequência na

secção Preferências de Aplicação?

Se o grupo de ativos incluir PCs a executarem o SupportAssist para PCs de Empresas versão 2.2.2 ou anterior e 2.3 ou mais recente,
são apresentadas duas opções para selecionar a frequência.

○ No caso dos PCs a executarem o SupportAssist para PCs de Empresas versão 2.3 ou mais recente, o administrador pode
configurar a frequência de análise agendada em separado para as atualizações de controladores e transferências, otimizações do
sistema e análises de hardware.

○ Para os PCs a executarem o SupportAssist para PCs de Empresas versão 2.2.2 ou anterior, o administrador apenas pode
configurar a frequência de análise agendada de forma genérica para todas as atualizações.

● Qual é a diferença entre as opções – Realizar análises em segundo plano e Realizar todas as análises e atualizações remotas sem
interação por parte do utilizador final?
○ A opção Realizar análises em segundo plano, se ativada, permite que as análises iniciadas pelo SupportAssist sejam realizadas em

segundo plano sem a necessidade de interação por parte do utilizador. O utilizador não recebe notificações quando o SupportAssist
realiza análises agendadas nos PCs.

○ A opção Realizar todas as análises e atualizações remotas sem interação do utilizador final, se ativada, permite que os
administradores otimizem remotamente os PCs geridos sem a necessidade de interação por parte do utilizador. O utilizador não
recebe notificações quando um administrador inicia ações remotas para serem realizadas nos PCs geridos.

● Se eu ativar a opção Suprimir notificação do utilizador final caso seja necessário reiniciar após a instalação, o sistema reinicia
automaticamente?

Não, o reinício apenas é necessário quando forem realizadas atualizações dos controladores, do firmware e do BIOS. Os PCs não são
reiniciados automaticamente e as atualizações apenas são aplicadas quando o utilizador reinicia o PC manualmente.

Implementar o SupportAssist para PCs de Empresas
● Tenho o SupportAssist para PCs de Casa instalado nos PCs na minha organização. Posso implementar o SupportAssist para PCs

de Empresas nos mesmos PCs?

Não, não pode instalar as duas versões no mesmo PC. Antes de instalar o SupportAssist para PCs de Empresas, deve desinstalar
o SupportAssist para PCs de Casa dos PCs. Para desinstalar o SupportAssist para PCs de Casa, implemente e execute o script
SupportAssistUninstall_Cleanup.ps1 nos PCs.

Se estiver a utilizar o EXE para instalar o SupportAssist para PCs de Empresas, o SupportAssist para PCs de Casa é desinstalado
automaticamente.

● Que contas Dell devo criar antes de começar a implementação?

Deve configurar uma conta TechDirect antes de iniciar a implementação do SupportAssist. Para inscrever a sua organização no
TechDirect, aceda a https://tdm.dell.com.

● Quais são as utilizações do script SupportAssistUninstall_Cleanup.ps1?
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O script SupportAssistUninstall_Cleanup.ps1 que está disponível no seu pacote de implementação SupportAssist para PCs de
Empresas faz o seguinte:

○ Apaga, do PC, as entradas de registo, serviços e pastas relacionados com o SupportAssist.
○ Verifica e desinstala o Dell SupportAssist para PCs de Casa ou o SupportAssist para ProManage se já estiver instalado no PC.

Também pode utilizar o script SupportAssistUninstall_Cleanup.ps1 para limpar PCs a executarem versões mais antigas do
SupportAssist.

● Tenho os scripts SupportAssistCleanup.ps1 e CheckAndUninstall.ps1 guardados no meu PC, posso continuar a usá-los para
limpar os meus PCs?

Não, recomenda-se que transfira e utilize o script SupportAssistUninstall_Cleanup.ps1 do pacote de implementação SupportAssist
para PCs de Empresas versão 2.3 ou mais recente.

Atualizar o SupportAssist nos seus PCs
● Instalei uma versão mais antiga do SupportAssist para PCs de Empresas nos PCs na minha organização. Devo atualizar para a

versão mais recente do SupportAssist?

Se os PCs na sua organização estiverem a executar a versão 2.1 ou anterior do SupportAssist para PCs de Empresas, é recomendável
que atualize para a versão mais recente. A atualização para a versão mais recente permite receber todos os benefícios das
funcionalidades mais recentes do SupportAssist.

● Qual é a data de validade da minha instalação do SupportAssist?

Todas as instalações do SupportAssist possuem datas de validade. Se o SupportAssist estiver quase a expirar ou já tiver expirado,
deverá fazer a atualização para a versão mais recente do SupportAssist nos PCs alvo para assegurar um suporte contínuo. A
atualização para a versão mais recente permite receber todos os benefícios das funcionalidades mais recentes do SupportAssist.

A tabela seguinte indica a validade de cada versão do SupportAssist:

Tabela 1. Versão de lançamento do SupportAssist e validade 

Versão de lançamento Validade

1.5.0.0 Expirou

1.6.0.107 Expirou

1.7.0.57 Expirou

2.0.0.220 Expirou

2.0.1.43 Expirou

2.0.2.6 Expirou

2.1.0.294 Expirou

2.1.1.219 Expirou

2.1.2.16 Expirou

2.1.3.2 Expirou

2.1.4.135 Expirou

2.1.5.101 Válido até 30 de outubro, 2021

2.2.0.144 Válido até 21 de março, 2022

2.2.1.76 Válido até 21 de março, 2022

2.2.2.5 Válido até 21 de março, 2022

2.3.0.125 Válido até 18 de agosto, 2022

2.4.0.39 Válido até 18 de agosto, 2022

2.4.1.23 Válido até 18 de agosto, 2022
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Tabela 1. Versão de lançamento do SupportAssist e validade (continuação)

Versão de lançamento Validade

3.0.0.34 Válido até 19 de fevereiro, 2023

3.1.0.64 Válido até 7 de abril, 2023

● A minha frota de PC está a executar o SupportAssist para PCs de Empresa, versão 2.4 ou anterior, e optei por atualização
automáticas. Mas, o SupportAssist não é automaticamente atualizado para a versão mais recente apesar de os PCs estarem
online e de as atualizações estarem disponíveis há mais de duas semanas. O que devo fazer?

Siga os passos seguintes:

1. Desinstale o SupportAssist da sua frota de PC.
2. Transfira o SupportAssist a partir do TechDirect.
3. Reimplemente o SupportAssist na sua frota de PC.

● A minha frota de PC está a executar o SupportAssist para PCs de Empresa, versão 2.4 ou anterior, e o SupportAssist é
automaticamente atualizado para a versão mais recente, mas o número da versão mais recente não é exibido na página de PCs
TechDirect. O que devo fazer?

Siga os passos seguintes:

1. Desinstale o SupportAssist da sua frota de PC.
2. Transfira o SupportAssist a partir do TechDirect.
3. Reimplemente o SupportAssist na sua frota de PC.

Gerir recursos
● Tenho vários administradores do SupportAssist na minha empresa. Alguns dos administradores transferiram e implementaram o

SupportAssist para ativos no seu local. No entanto, estes ativos a executarem o SupportAssist não são apresentados na página
Gerir Ativos. Qual poderá ser o motivo?

Certifique-se de que cada administrador da sua empresa guardou, pelo menos, uma configuração do SupportAssist com detalhes de
contacto principais e secundários. Após ser criada uma configuração, quando os ativos estão online e conseguem ligar à Internet e ao
back-end da Dell, as informações do ativo são apresentadas na página Gerir Ativos até 24 horas depois.

● Posso organizar os meus ativos num grupo enquanto implemento o SupportAssist?

Sim, se os seus PCs estiverem a executar o SupportAssist para PCs de Empresas versão 2.2, pode organizar os ativos em grupos
específicos no TechDirect.

Otimizar os PCs
● O SupportAssist não executa análises agendadas, mesmo que estejam ativadas nos PCs. Porquê?

O SupportAssist executa uma análise agendada no PC apenas se os seguintes critérios forem cumpridos no momento da análise:

○ Se o PC estiver ligado a uma tomada elétrica, a percentagem de bateria deve ser superior a 50%.
○ Se o PC não estiver ligado a uma tomada elétrica, o tempo de funcionamento da bateria deve ser superior a uma hora
○ O utilizador não está a desempenhar tarefas no PC.

● Desativei a opção que permite que os utilizadores abram e executem o SupportAssist nos respetivos PCs e ativei a execução das
análises em segundo plano. No entanto, o SupportAssist apresenta notificações sobre atualizações para utilizadores na minha
empresa. Qual poderá ser o motivo?

O SupportAssist apresenta notificações sobre tarefas de otimização remota iniciadas pelos administradores no TechDirect. No
entanto, se os administradores tiverem ativado a opção Realizar todas as análises e atualizações remotas sem interação do
utilizador final na página Preferências do TechDirect, o SupportAssist não apresenta notificações sobre tarefas de otimização
remotas ao utilizador.

● Que tipo de ficheiros são eliminados durante a otimização de Limpeza de Ficheiros?

A funcionalidade Limpeza de Ficheiros limpa ficheiros temporários, redundantes e outros ficheiros indesejados do PC. Alguns exemplos
de ficheiros indesejados são:
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○ Dados do browser
○ Ficheiros temporários que são guardados durante a instalação e desinstalação de aplicações
○ Registos que são criados por vários programas executados no PC

● Quais são os benefícios de executar a otimização de Limpeza de ficheiros?

Pode ver a seguir os benefícios de efetuar regularmente a otimização de Limpeza de Ficheiros:

○ Utilização melhorada do espaço em disco rígido
○ Melhor desempenho do PC
○ Menos erros e avisos reportados pelo PC

● O que é que a funcionalidade Otimização do Desempenho faz?

A funcionalidade Otimização do Desempenho ajusta as definições de alimentação, os ficheiros de registo e as atribuições de memória
para maximizar a velocidade de processamento dos PCs através de:

○ Verificação do registo quanto a entradas inválidas, referências de ficheiros em falta ou ligações perdidas e elimina-as
○ Verificação dos serviços essenciais que foram afetados na experiência de utilizador, para ver se estão a funcionar
○ Evitar que os serviços não essenciais sejam carregados automaticamente

● Quais são os benefícios de realizar uma Otimização do Desempenho?

A seguir encontram-se definidos os benefícios de afinar regularmente o desempenho do PC:

○ Desempenho e estabilidade do PC melhorados
○ Redução do tempo de arranque do PC
○ Carregamento de aplicações mais rápido

● O que é que a funcionalidade Otimização da Rede?

A funcionalidade Otimização da Rede melhora o desempenho dos browsers e otimiza a conectividade da rede de modo a fornecer uma
rede eficiente e fiável através de:

○ Identificação e limpeza de ficheiros indesejados do browser
○ Atualização das definições do dispositivo para garantir uma conectividade segura
○ Realização de várias verificações e otimização das definições TCP ou IP e as definições da Internet ou browser

● O que é que a funcionalidade Remoção de Vírus e Malware faz?

A funcionalidade Remoção de Vírus e Malware isola, elimina e restaura ficheiros corrompidos por vírus e malware nos PCs para os
manter seguros através de:

○ Análise de localizações chave no PC para detetar ameaças ativas
○ Análise e resolução de problemas relacionados com os serviços Windows essenciais para a segurança do PC

Interface de utilizador do SupportAssist
● Instalei o SupportAssist no meu PC, mas não consigo abrir a interface de utilizador. Qual poderá ser o motivo?

O SupportAssist requer uma porta de rede 5700 para abrir a interface do SupportAssist. Se qualquer outra aplicação utilizar a porta
5700, o SupportAssist não irá abrir no seu PC. De igual modo, certifique-se de que o Transport Layer Security (TLS) 1.2 está ativado
para utilizar o SupportAssist.

● Como posso verificar se qualquer outra aplicação utiliza a porta 5700?

O SupportAssist requer uma porta de rede 5700 para abrir a interface do SupportAssist. Realize os passos seguintes para verificar se
qualquer outra aplicação utiliza a porta 5700:

1. Clique em Iniciar para abrir o menu de programas.
2. Procure e abra Serviços.
3. No painel do lado direito, clique em Dell SupportAssist para PCs de Empresas.
4. No painel esquerdo, clique em Parar.
5. A partir do menu de programas, procure e abra a Linha de Comandos.
6. Digite netstat -a -v | findstr /C:"5700" e prima Enter.

○ Se nenhuma aplicação estiver a utilizar a porta 5700, não é apresentado nenhum resultado.
○ Se qualquer outra aplicação estiver a utilizar a porta 5700, o número da porta e o estado de ESCUTA são apresentados.

7. Reinicie o serviço Dell SupportAssist para PCs de Empresas.
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● Autorizei os utilizadores da minha organização a verem e utilizarem a interface de utilizador do SupportAssist. Mas eles não
conseguem abrir a interface de utilizador. Qual poderá ser o motivo?

Para abrir a interface de utilizador do SupportAssist, certifique-se de que o nível de segurança do PC está definido para Médio-alto,
Médio, Médio-baixo ou Baixo na zona Intranet local. Para definir o nível de segurança, efetue os passos seguintes:

1. Clique em Iniciar para abrir o menu de programas.
2. Procure e abra Opções de Internet.
3. Clique no separador Segurança.
4. Selecione a zona Intranet local.
5. Defina o nível de segurança.
6. Clique em Aplicar e clique em OK.

Consumo de dados
● Quantos dados de Internet é que o SupportAssist consome para monitorização dos PCs?

O SupportAssist necessita de conectividade à Internet para as suas operações. A tabela a seguir lista a frequência e a média de dados
consumidos para a monitorização de 100 PCs.

Tabela 2. Consumo médio de dados 

Evento Frequência do evento Consumo de dados (em KB)

Registar o SupportAssist Uma vez depois da implementação 802

Enviar informações diárias de
monitorização do PC

Uma vez a cada 24 horas depois da
implementação

241

Enviar informações periódicas de
monitorização do PC

A cada 30 a 45 dias depois da
implementação

210435

Enviar informações do estado e de alerta
do PC

Quando for detetado um alerta 30

Verificar as informações de garantia do PC Uma vez depois da implementação 7

Criar um pedido de suporte Quando um alerta é qualificado para criar o
pedido de suporte

159

Verificar atualizações Uma vez por semana 30

Verificação de atualizações de
configuração

A cada 24 horas 31

Estatísticas do PC De hora a hora 2320

NOTA: Para as atualizações dos controladores, do BIOS e do firmware, o valor de consumo de dados varia consoante o número

de atualizações.

Suporte de idiomas
● Quais são os idiomas suportados pelo TechDirect?

O TechDirect suporta 11 idiomas: chinês (simplificado), chinês (tradicional), inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano,
português europeu, russo e espanhol.

● Quais são os idiomas suportados pela interface de utilizador do SupportAssist?

A interface do utilizador do SupportAssist suporta 11 idiomas: chinês (simplificado), chinês (tradicional), inglês, francês, alemão, italiano,
japonês, coreano, português europeu, russo e espanhol.

NOTA: Os utilizadores na sua organização apenas podem ver a interface de utilizador do SupportAssist se tiver ativado a opção

Permitir que os utilizadores abram e executem o SupportAssist nos respetivos PCs na página Preferências do TechDirect.
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Diversos
● Posso atualizar o BIOS num PC compatível com o BitLocker?

Sim, no caso dos PCs a executarem o SupportAssist para PCs de Empresas versão 2.2 e mais recente, o BitLocker é automaticamente
colocado em suspensão e ativado após as atualizações do BIOS. No entanto, para os PCs a executarem o SupportAssist para PCs de
Empresas versão 2.2 ou mais antigas, deve desativar a encriptação BitLocker manualmente.

● Quando tento executar uma atualização do BIOS ou do Controlador nos PCs que giro, o TechDirect apresenta uma mensagem
a indicar que estas atualizações já estão agendadas. No entanto, a atualização não é instalada e, após três dias, o TechDirect
apresenta uma mensagem que indica que estas atualizações devem ser revistas novamente. Qual pode ser a razão?

Quando se agenda uma atualização do BIOS, de controladores ou outras atualizações nos PCs, a tarefa é colocada em lista de espera.
Para que o SupportAssist execute as tarefas, o PC tem de estar online e ser capaz de ligar à Internet e ao back-end da Dell. Se
a ligação não for bem-sucedida, a tarefa excede o limite de tempo e o TechDirect dá-lhe a possibilidade de agendar a atualização
novamente.

● Porque é que os meus utilizadores informam que os respetivos PCs estão ocasionalmente lentos ou sem reagirem?

Quando o SupportAssist está a efetuar testes de diagnóstico, a utilização da CPU e da memória aumenta até os testes estarem
concluídos. Isto pode levar a que o PC fique lento ou sem reagir até os testes estarem concluídos.

● Como posso reparar o SupportAssist?

Se o SupportAssist não estiver a funcionar como esperado, faça o seguinte para reparar o SupportAssist:

1. Abra a Linha de Comandos com direitos de administrador.
2. Execute um dos seguintes comandos, dependendo do formato do pacote de implementação:

○ Se tiver implementado o SupportAssist utilizando o pacote de implementação MSI, execute msiexec /fomusv <path of
the folder where you extracted the SupportAssist MSI file>/qn
Certifique-se de que utiliza o mesmo ficheiro MSI que foi usado durante a implementação do SupportAssist para PCs de
Empresas.

○ Se tiver implementado o SupportAssist utilizando o pacote de implementação EXE, execute <path of the folder
where you extracted the SupportAssist executable file> repair
Certifique-se de que utiliza o mesmo ficheiro EXE que foi usado durante a implementação do SupportAssist para PCs de
Empresas.

3. Para reiniciar os serviços SupportAssist, reinicie o PC.

NOTA: Não pode reparar o SupportAssist se tiver modificado as entradas de registo e a base de dados do SupportAssist após a

implementação.

● Quando é que posso ver os dados de utilização do PC na página Descrição geral no TechDirect?

Os dados de Utilização do PC são mostrados na página Descrição geral se forem cumpridos um ou mais dos seguintes critérios:

○ Ocorreu mais que uma falha do sistema operativo no PC.
○ A utilização da memória é superior a 75%.
○ A utilização da CPU é elevada.
○ A memória instalada é inferior ou igual a 4 GB.
○ A autonomia da bateria é inferior a 2 horas.
○ O armazenamento restante é inferior a 10%.
○ As falhas da aplicação são superiores a 5.
○ A integridade da bateria é inferior a 30%.

NOTA: Os dados referentes ao desempenho e à utilização não estão disponíveis para PCs com um plano de assistência Básico ou

Expirado.

● Como é que verifico se o meu proxy está configurado no modo de contexto do sistema?

Faça o seguinte para verificar se o seu proxy está configurado no modo de contexto do sistema:

1. Transfira o Microsoft PsTools Suite do site da Microsoft e extraia os ficheiros para uma pasta.
2. Abra a Linha de Comandos com direitos de administrador.
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3. Mude o diretório de trabalho para a pasta para onde extraiu o Microsoft PsTools Suite.
4. Para abrir a linha de comando no modo de contexto do sistema, execute psexec -i -s cmd.exe. É aberta uma nova janela de

linha de comando no modo de contexto do sistema.
5. Mude o diretório de trabalho para a pasta de instalação do Internet Explorer e execute o iexplore.exe no modo de contexto do

sistema.
6. Verifique as definições do proxy em Opções de Internet > Ligações > Definições LAN.

● Como é que confirmo se a verificação da revogação do certificado do servidor Dell foi bem sucedida?

Faça o seguinte para confirmar se a verificação da revogação do certificado do servidor Dell foi bem sucedida:

1. Transfira o Microsoft PsTools Suite do site da Microsoft e extraia os ficheiros para uma pasta.
2. Abra a Linha de Comandos com direitos de administrador.
3. Mude o diretório de trabalho para a pasta para onde extraiu o Microsoft PsTools Suite.
4. Para abrir a linha de comando no modo de contexto do sistema, execute psexec -i -s cmd.exe. É aberta uma nova janela de

linha de comando no modo de contexto do sistema.
5. Mude o diretório de trabalho para a pasta de instalação do Internet Explorer e execute o iexplore.exe no modo de contexto do

sistema.
6. No Internet Explorer, aceda a https://www.dell.com/ e transfira o certificado.

Para transferir o certificado, clique no ícone do cadeado na barra do endereço e clique em Ver certificados. Na janela Certificado,
clique no separador Detalhes, clique em Copiar para ficheiro... e siga as instruções no Assistente de exportação do Certificado.

7. Na Linha de Comando, execute certutil.exe -verify <Path_of_certificate>. É apresentada uma mensagem de
confirmação se a verificação da revogação do certificado for bem sucedida.

NOTA: Se a verificação da revogação do certificado falhar, o SupportAssist não funciona como esperado.

● Como é que verifico se o ficheiro de instalação do SupportAssist está assinado digitalmente?

Faça o seguinte para verificar se o ficheiro de instalação do SupportAssist está assinado digitalmente:

1. Clique com o botão direito do rato em SupportAssistx64.exe ou SupportAssistx64.msi e selecione Propriedades.

2. Selecione o separador Assinaturas Digitais.
3. Na secção Lista de assinaturas, selecione Dell Inc e clique em Detalhes.

Se o ficheiro de instalação estiver assinado, é apresentada a mensagem Esta assinatura digital está OK. na secção Informações
da Assinatura Digital.

Recursos
Esta secção apresenta uma listagem dos recursos de documentação e de outras ligações úteis que fornecem mais informações sobre o
SupportAssist para PCs de empresas.

Tabela 3. Recursos 

Para obter mais informações sobre Consulte Disponível em

Introdução ao TechDirect, à configuração,
transferência e implementação do
SupportAssist na frota de PCs

Administradores de TI—Guia de
implementação do SupportAssist para PCs
de Empresas com SO Windows

Página de documentação do SupportAssist
para PCs de Empresas

Parceiros—Guia de implementação do
SupportAssist para PCs de Empresas com
SO Windows para parceiros

Utilizar o TechDirect para gerir os PCs
a utilizarem o SupportAssist para PCs de
empresas

Guia do Administrador do SupportAssist
para PCs de Empresas com SO Windows

Perguntas frequentes e respostas relativas
ao SupportAssist para PCs de empresas

Perguntas Frequentes do SupportAssist
para PCs de Empresas com SO Windows

Configurar o SupportAssist para PCs de
empresas

Guia de Configuração do SupportAssist
para PCs de Empresas com SO Windows
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Tabela 3. Recursos (continuação)

Para obter mais informações sobre Consulte Disponível em

Dados recolhidos a partir de vários
componentes do seu PC

SupportAssist para PCs de Empresas com
SO Windows Dados recolhidos de PCs
ligados

Resumo de alterações recentes, melhorias,
problemas conhecidos e limitações na
versão

Notas de Versão do SupportAssist para
PCs de Empresas com SO Windows

Utilizar o SupportAssist que está
configurado e implementado no seu PC pelo
administrador

Manual do Utilizador do SupportAssist para
PCs de Empresas com SO Windows

Registo da sua organização, gestão de
alertas do SupportAssist e pedidos de envio
de peças no TechDirect

Página inicial do TechDirect https://techdirect.dell.com

Benefícios e funcionalidades do
SupportAssist

Página inicial do SupportAssist Página inicial do SupportAssist para PCs de
Empresas
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Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

© 2020 - 2021 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou às respetivas
subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos respetivos proprietários.
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