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Todas as marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. 
 

Termos e Condições:  
Nossos serviços são regidos pelos termos e condições gerais especificados em nosso site: 

https://adistec.com/br/business-units/professional-services 

Ao enviar a ordem de compra para contratação dos serviços indicados neste documento, você está aceitando o escopo, bem como os 

termos e condições gerais e característicos que os regem.  

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

On-Demand Consulting for Quest® Data Protection Solutions 

Descrição: 

Atualmente, as organizações exigem um maior nível de flexibilidade e dinamismo na execução de projetos 

de tecnologia de informação. Por isso, se você está em busca de um especialista para obter respostas 

rápidas ou um apoio especializado para superar os desafios específicos de seus projetos, conte com nosso 

serviço de consultoria sob demanda.  

Características do serviço 

 

Detalhes do serviço: 

Modalidade: On-Line 

Duração: 40 Horas 

 
Part Number: 

P/N Descrição 

APS-QST-ODC-DP On-Demand Consulting Services for Quest® Data Protection 
Solutions 

 
 

 

 

 

 

Limitações: 
As atividades realizadas pela equipe de consultoria Adistec estarão limitadas somente às ferramentas Quest® indicadas. O serviço não contempla 

nenhuma atividade relacionada a configurações de sistemas operacionais, software de terceiros, hardware, infraestrutura on-site/nuvem ou 

qualquer outra atividade não relacionada com as ferramentas Quest® indicadas. As atividades indicadas são a modo de exemplo e não estão 

limitadas às mesmas. 

Escopo do serviço 

• Horas de consultoria na modalidade “Tempo e Materiais” 

• Apoio na definição de arquitetura das ferramentas cobertas, instalação e 
configuração das ferramentas cobertas, recomendação e validação de 
boas práticas de uso e administração das ferramentas cobertas etc.  

• Cobertura 8 x 5 
 

Ferramentas cobertas 
• Quest® QoreStor 

• Quest® NetVault 

• Quest® Rapid Recovery 

Duração e vigência 
• Pacote com 40 horas de consultoria 

• 3 meses de vigência a partir da ordem de compra 
• Consumo mínimo de 4 horas por sessão  
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