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1. Introdução a este Guia do Usuário 

Seja bem-vindo(a) ao Guia do Usuário do iQuote da Hewlett Packard Enterprise (HPE). Este documento foi 

elaborado para ajudar a guiá-lo pelos recursos da ferramenta. Se o iQuote for novidade para você, ou se você 

estiver acostumado a só usar determinados recursos da ferramenta, este guia fornecerá tudo o que você precisa 

para aproveitar ao máximo os fantásticos benefícios que a ferramenta lhe oferece. 

Saiba que as promoções mostradas neste guia são específicas da região. Se você não souber ao certo quais 

promoções são válidas para a sua região, consulte o gerente de negócios do parceiro.  

 

2. Apresentação do iQuote 

A ferramenta iQuote de Configuração/Preço/Orçamento ajuda distribuidores e revendedores do mundo inteiro a 

ampliar negócios HPE, aumentando receitas e margens por meio da vinculação de opções, aumentando a precisão e 

reduzindo o tempo de resposta dos orçamentos.  
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O iQuote tem uma abordagem facilitada para orçar produtos HPE. A ferramenta atende a todos os níveis de 

capacidade do usuário – do inexperiente ao especialista HPE, com interfaces flexíveis contendo diferentes níveis de 

conteúdo. O iQuote dá aos usuários maior flexibilidade e funcionalidade ao criar um orçamento, junto com 

verificações de validação técnica para assegurar a precisão do conteúdo.  

 

Página inicial do iQuote 

Esta é a página inicial do iQuote. De lá, você pode iniciar um novo orçamento, acessar orçamentos salvos/de 

rascunho, alterar as configurações da conta, navegar por todas as linhas de produtos, ou acessar as seções de 

ferramentas e recursos. Tudo isso será explicado neste guia. 

 

 

3. Como criar um novo orçamento 

Nesta seção, mostraremos como iniciar um novo orçamento e como seguir o processo de configuração, bem como 

todas as diferentes funções que você pode querer ver e usar na ferramenta para criar a solução perfeita. 

 

3.1 Iniciar um novo orçamento 

Depois de fazer login no iQuote, aparece a página inicial. Lá, você pode começar um novo orçamento 

imediatamente, selecionando um produto. Se você quiser começar um novo orçamento de algum outro local na 

ferramenta, pode clicar em  , que sempre estará no alto da tela, conforme mostrado abaixo.  
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3.2 Selecionar uma linha de produtos 

Na página inicial, existem várias maneiras de iniciar uma busca por uma linha de produtos. Isso dá ao usuário 

flexibilidade conforme a preferência ou a quantidade de informações dadas nos requisitos do cliente. 

 

3.2.1 Seleção por área de produto 

Na página inicial, aparecem todas as linhas de produtos disponíveis no iQuote, apresentadas em quadros grandes. 

Clique na Product Family (Linha de produtos) selecionada: 
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Depois de clicar na linha de produtos selecionada, o iQuote irá levá-lo para a tela seguinte, mostrando todas as 

linhas de produtos: 

 

 

 

Selecione a linha de produtos que deseja orçar. O iQuote irá levá-lo para a exibição da linha de produtos. Aqui você 

verá os modelos individuais disponíveis. Esta é a exibição padrão. No entanto, você pode mudar para exibições 

diferentes, clicando no alternador de modos de exibição. Consulte a seção 3.3 do Guia do Usuário. 
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Nesta exibição padrão, você pode conferir as especificações detalhadas de qualquer modelo clicando no botão de 

expansão mostrado e depois em “Expand Specification” (Expandir especificação). 

Quando estiver pronto para selecionar um modelo para configuração, pode clicar no botão com sinal de mais verde 

para selecionar uma unidade do sistema, ou digitar a quantidade de unidades na caixa. O iQuote irá levá-lo 

automaticamente para a configuração atual onde você poderá ver a seleção atual do produto e continuar com uma 

configuração até ficar satisfeito para salvar o orçamento. 

3.2.2 Selecionar por ícone/atributo do produto 

Na ferramenta, algumas características específicas do produto serão destacadas para você com ícones. Você deve 

observar estes aqui: 

 = Top Value (melhor valor; específico da região) 

 = Smart Buy (compra inteligente; específico da região) 

= FlexAttach (complemento flexível; específico da região) 

= Receta (específico da região)  

 = Campeões de venda (específico da região) 

 = Com certificação da Energy Star 

 = Produto de alto desempenho 
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3.2.3 Pesquisar por filtro 

Esta exibição é de venda guiada e pode ser selecionada de vários pontos dentro do iQuote. 

 

 

Depois de selecionar a área do produto, se não souber qual família atenderá às suas necessidades, você poderá 

usar os filtros para restringir suas opções. Durante a seleção nos filtros, algumas opções não ficam disponíveis, 

porque o iQuote já faz automaticamente as verificações de compatibilidade em segundo plano. As famílias 

restantes abaixo serão aquelas com pelo menos um modelo correspondente aos filtros. Escolha um desses 

resultados clicando no título.  
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Depois você verá as especificações detalhadas, preço, estoque e disponibilidade. Selecione um modelo para 

configuração clicando no botão verde com sinal de mais para selecionar uma unidade do sistema ou digite a 

quantidade de unidades na caixa.  

 

O iQuote irá levá-lo automaticamente para uma nova tela onde você pode ver o orçamento atual e continuar a 

configuração até ficar satisfeito e salvar o orçamento. 
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3.2.4 Busca no sistema 

Na página inicial, se você souber o tipo de produto que está procurando, pode clicar em e digitar os 

critérios no campo Search (Busca): 

 

 

Dentro dessa caixa, você pode digitar o número de série do sistema para pular diretamente para aquela peça. Ou 

você pode digitar o nome do produto (ex.: ProLiant). Ou pode refinar ainda mais a busca e digitar DL120. O iQuote 

retornará os resultados associados à busca: 

 

Depois de identificar o produto que está procurando, clique no botão com sinal de mais, ou digite a quantidade na 

caixa. Em seguida, o iQuote levará você automaticamente para o orçamento atual, onde você poderá ver a seleção 

de produtos e continuar a configuração até ficar satisfeito para salvar o orçamento. 
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3.3 Escolher a exibição de tela 

Existem algumas opções de exibição de tela para você usar quando for criar um orçamento. Você tem a opção de 

mudar a forma como exibe os produtos dentro do iQuote em determinados pontos da configuração. Para mudar a 

forma como vê os produtos, clique no ícone mostrado abaixo: 

 

Você pode escolher a exibição por tipos, em tabela ou em quadros. Também é possível selecionar o filtro, conforme 

mostrado na Seção 3.2.3.  

 

3.3.1 Exibição por tipos 

A “Branches View” (Exibição por tipos) permite que você veja as linhas de produtos dentro da área de produto 

selecionada. Você tem então a função extra de selecionar  e expandir a exibição atual para ver todos os 

modelos individuais disponíveis dentro da atual linha de produtos com a opção de filtrar. Veja estas duas imagens a 

seguir: 
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3.3.2 Exibição em tabela 

Na “Grid View” (Exibição em tabela), os produtos são listados com detalhes sobre seus atributos individuais. A 

exibição em tabela pode ser usada para distinguir especificações pequenas ou significativas entre os modelos. Cada 

coluna pode ficar oculta se for necessário colocar menos informações na tela, bastando clicar neste ícone . O 

título de cada categoria de recurso pode ser organizado para filtrar resultados usando o menu suspenso ou este 

ícone . Para alternar entre as categorias que você deseja filtrar, faça a seleção usando o menu suspenso. 
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3.3.2.1 Exportar lista de preços 

Na exibição em tabela também existe a função de exportar a lista de preços. Basta clicar no ícone de exportação, 

conforme destacado abaixo: 

 

Assim você vai conseguir abrir ou salvar um documento do Microsoft Excel listando todos os atributos dos produtos 

e preços. 

3.3.3 Exibição em quadros 

A “Square View” (Exibição em quadros) mostra todas as linhas de produtos na área de produto selecionada, além 

de uma imagem do produto. O iQuote também mostra os melhores preços e um resumo das especificações de cada 

linha de produto nessa exibição, para guiá-lo ainda mais. 
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As informações mostradas são agrupadas da seguinte maneira: 

 

Aí você pode selecionar e clicar para dar início à configuração. 

 

3.4 Adicionar ao orçamento atual 

Usando todas as opções de tela, você pode adicionar o produto selecionado ao orçamento atual clicando no botão 

, ou, para adicionar várias quantidades, digite na caixa  e clique no botão  ou pressione ‘Enter’ no teclado. 

Depois de adicionar um produto ao orçamento atual, o iQuote mostrará esta tela: 

 

 

Aqui você pode usar os detalhes de especificação do produto selecionado que se encontram à esquerda e o 

orçamento atual que se encontra no lado direito da tela, conforme mostrado acima. 
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3.5 Adicionar vários sistemas ao orçamento atual 

 

O iQuote tem um novo recurso que permite orçar mais de um tipo de sistema em determinado orçamento. 

Enquanto estiver trabalhando no orçamento atual, agora você pode clicar em “Browse” (Procurar) ou em “Search” 

(Pesquisar) e adicionar um redes a um orçamento de servidor. Por exemplo: 

 

A caixa verde destaca o sistema no qual você está trabalhando. Para alterar o outro sistema, basta clicar nele e a 

caixa verde irá destacá-lo. 
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4. Guia pelo processo de montar o orçamento 

 

4.1 O orçamento 

Aqui o iQuote mostra a identificação do orçamento. Trata-se de um número de referência individual para você 

poder consultar o orçamento posteriormente. Também é mostrado o preço total da configuração (que é atualizado 

dinamicamente conforme você adiciona/remove produtos e opcionais). 

 

4.2 Multiplicador do sistema  

Usando os botões de mais e menos sob o título de um sistema selecionado no orçamento, é possível adicionar 

outros sistemas do mesmo tipo ou diminuir o número de sistemas. A alteração desse número multiplica o sistema 

totalmente configurado, para que você efetivamente tenha o número especificado de cópias da mesma 

configuração. Se você precisar do mesmo modelo de sistema, mas com uma configuração diferente, use o  verde 

ao lado do nome do modelo no lado esquerdo da tela, o que adicionará um quadrado de sistema novo, separado, 

ao orçamento. Clicar no sinal de subtração  quando a quantidade for 1 removerá o quadrado de sistema do 

orçamento.  
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4.3 Opções de Pre-Installed (Pré-instalado) e de Auto-Add (Autoadicionar) 

Em cada quadrado de sistema no orçamento, uma seção Pre-Installed (Pré-instalado) está presente, a qual pode ser 

expandida para mostrar algumas das opções mais relevantes que vêm pré-instaladas de fábrica na SKU da unidade 

do sistema. Elas podem ser vistas expandindo a seção cinza “Show Pre-Installed” (Exibir pré-instalados) do 

orçamento, conforme mostrado.  

Além disso, dependendo do modelo do sistema, você pode ver, abaixo das opções de Pre-Installed (Pré-instalado), 

uma ou mais opções adicionais já adicionadas ao orçamento, como serviço de suporte a hardware ou um sistema 

operacional para servidores. Elas estão presentes nos casos em que a HPE recomenda enfaticamente que 

determinadas opções devem ser incluídas para a melhor experiência do cliente.  
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4.4 Adição/remoção de opções  

 

Para se chegar à configuração do sistema exigida, você pode adicionar ou remover opções ao/do sistema 

selecionado de várias formas: selecionando as opções de Top Recommended (Mais recomendados), navegando em 

All Options (Todas as opções), usando as opções de Search (Pesquisar) e manipulando diretamente a quantidade de 

opções na cesta. 

 

4.4.1 Manipulação direta de opções para um sistema  

No sistema selecionado do orçamento atual, você verá os componentes do sistema Pre-Installed (Pré-instalado) 

como mencionado em 4.3 e também as opções “anexadas”, que incluem todas as opções de Auto-Add 

(Autoadicionar), além das opções adicionadas usando quaisquer um dos métodos descritos abaixo. Em qualquer 

tipo de opção, você pode clicar em  para adicionar mais uma opção associada ao sistema. Como a quantidade de 

opções pré-instaladas não pode ser alterada (é como a unidade do sistema foi configurada em fábrica), clicar nesse 

controle para uma opção pré-instalada adicionará uma linha do número de peça selecionado à lista de opções 

abaixo da seção Pre-installed (Pré-instalado). Clicar em  em qualquer uma das opções anexadas simplesmente 

aumentará a quantidade em 1.  

Para as opções anexadas, você pode inserir diretamente a quantidade desejada na caixa e pressionar Enter para 

aplicar. Você pode também diminuir a quantidade clicando em . Clicar nisso quando a quantidade exibida for 1 

fará a linha de opção ser removida do orçamento. 
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À medida que as quantidades das opções mudarem, o iQuote avaliará e verificará constantemente se a 

configuração é válida e se é possível instalar com êxito todas as opções anexadas à unidade do sistema na entrega. 

Se houver alguma violação de regra, você verá Notas de Validação Técnica, as quais serão discutidas mais adiante 

neste documento.  

Para ajudá-lo ainda mais a alcançar a configuração desejada, o iQuote tem um recurso que permite “Remove from 

Validation” (Remover da validação) quaisquer opções de Pre-installed (Pré-instalado). Para remover uma opção de 

Pre-Installed (Pré-instalado) da validação, clique em  e, para reincluir essa opção na validação técnica, clique em 

[]. Um exemplo de uso desse recurso é quando você planeja remover uma peça instalada em fábrica após a entrega 

e substituí-la por uma das opções adicionadas, e quer que a validação considere corretamente essa intenção.  

Por fim, para ajudá-lo a localizar e adicionar opções, clicar em qualquer uma das opções já presentes no orçamento 

fará o lado esquerdo da tela navegar até essa categoria de opção.  

 

 

4.4.2 Todas as opções 

Para navegar pelo catálogo de opções compatíveis com o sistema selecionado atualmente, clique em 

, e aparecerão várias categorias pelas quais você pode navegar para fazer a seleção. 
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4.4.3 Busca de opções 

Se você já souber quais são as opções que deseja adicionar, basta clicar em  e aparecerá uma caixa 

de busca para você digitar os requisitos: 

 

 

 

4.4.4 Os mais recomendados  

Na adição de um sistema ao orçamento, ou na nova seleção de um sistema, Top Recommended (Mais 

recomendados) é a exibição padrão. Essa exibição se destina a fornecer as recomendações da HPE ou as opções 

mais populares em várias categorias. Por exemplo, para a maioria dos sistemas, você verá dois ou três serviços mais 

recomendados para rapidamente adicionar ao orçamento ou substituir o serviço de suporte Auto-Added 

(Autoadicionado).  

Algumas categorias de Top Recommended (Mais recomendados) podem ter recursos adicionais para orientar sua 

seleção, como o botão “Help me Choose” (Ajudar-me a escolher)   para 

serviços vinculados a um filtro avançado e exibição em grade de serviços compatíveis. 
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4.4.4.1 Filtro Ajude-me a escolher 

 

 

4.5 Promoções 

O iQuote contém determinadas promoções regionais/nacionais, bem como promoções específicas de hospedagem. 

Elas podem ser vistas em vários estágios ao longo do processo de configuração do iQuote. 

4.5.1 Banners 

Anúncios em banners são estrategicamente posicionados no iQuote para ajudá-lo e guiá-lo pelas promoções que 

podem ser relevantes para o orçamento. Clicar nesses banners produz uma série de ações diferentes, dependendo 

do banner em questão. 

 

 

4.5.2 Seleção do systema 

Já na etapa de seleção de systema, você verá quais incluem promoções específicas para a região, como as que 

apresentam o “Top Value” (melhor valor). Por exemplo, há promoções de Smart Buy (Compra inteligente) 

disponíveis nessa linha de produtos, destacadas para você usando . 
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Ou, se você estiver em uma exibição diferente do iQuote, como “Filter” (Filtro), pode começar uma configuração 

selecionando uma promoção regional como “Smart Buy” (Compra inteligente). Observe esta captura de tela: 

 

4.6 Notas técnicas de validação 

O iQuote fará a validação técnica da configuração do sistema. A seção de validação técnica contém notas para ir 

guiando você. Elas garantem que você só acrescente opções compatíveis ao orçamento atual e que a configuração 

esteja correta. 

Quando você estiver no orçamento atual, poderá ver os seguintes símbolos, que atuam como avisos para que você 

corrija a configuração: 

 Erros críticos 

Informações ou recomendações de vendas verticais 

 Avisos 
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Ao clicar com o botão esquerdo nos ícones, você receberá orientação e informações detalhadas sobre a validação 

técnica. Por exemplo: 

 

 
 

4.7 Notas de especificação 

Para conferir os detalhes de especificação em um orçamento, você pode clicar neste ícone  e aparecerão mais 

informações, conforme mostrado. A janela pode ser minimizada se você clicar em : 
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4.8 Margem 

O botão de margem permite que você acrescente uma margem de venda para a unidade do sistema e para 

quaisquer outras opções e acessórios que você tenha acrescentado. Você pode fazer isso clicando neste ícone  e 

digitando a margem na caixa fornecida, conforme mostrado aqui: 

 

Ao clicar em “Aplicar”, você verá que a margem será aplicada a cada linha, conforme mostrado abaixo:  
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Se você precisar aumentar ou reduzir a margem em linhas individuais em um orçamento, pode clicar no ícone de 

margem naquela linha do orçamento e aparecerá a opção para alterá-la, conforme mostrado abaixo: 

 

 

4.9 Opções de financiamento 

No orçamento atual, você verá este ícone , que está localizado abaixo do botão salvar. Ao clicar nesse ícone, 

uma caixa aparecerá na tela, como mostrado abaixo: 
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Você pode alterar o termo e o tipo de locação usando as setas de menu suspenso. Se você alterar algum dos 

termos, clique no botão  para assegurar que o valor correto seja exibido. 

 

Se você decidir prosseguir com a HPE Financial Services, salve o orçamento atual e e-mail indicado na tela HPE 

Financial Service mostrada abaixo: 

 

 

4.10 Cabeçalho de orçamento  

Na parte de cima do orçamento atual do iQuote, haverá inúmeras ações para escolher quando você tiver terminado 

um orçamento ou precisar pausar a sua elaboração. Depois que essas funções tiverem sido realizadas, aparecerá 

uma mensagem temporariamente para avisar que a ação foi feita. 
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4.9.1 Salvar 

O iQuote permite salvar o orçamento a qualquer momento depois da seleção do sistema básico. O uso dessa 

função possibilita que você retorne a esse orçamento posteriormente. Para salvar o orçamento, digite o nome do 

orçamento e salve-o. 

 

4.9.2 Exportar 

A função “Export” (Exportar)  do iQuote permite que você elabore um orçamento em diferentes formatos de 

documento. Você precisa garantir que não haja nenhum erro de validação técnica. O orçamento pode ser 

exportado em diversos formatos, conforme mostrado na captura de tela abaixo: 

 

4.9.3 E-mail 

A função E-mail possibilita enviar um orçamento diretamente para a caixa de entrada de e-mail. Você precisa 

garantir que não haja nenhum erro de validação técnica. Basta clicar no a função “Export” (Exportar) , 

conforme mostrado, e um endereço de e-mail aparecerá automaticamente nas credenciais de login. Clique em 

“Export” (Exportar). 
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4.9.4 Adicionar ao carrinho  

Se o serviço do iQuote estiver hospedado dentro da loja virtual de um fornecedor, você poderá adicionar o 

orçamento ao carrinho de compras do fornecedor e fazer a compra normalmente usando o orçamento. Neste caso, 

se o serviço estiver ativado, você verá este botão:  Quando clicar em , você será direcionado para a loja 

virtual original do fornecedor do iQuote para concluir a compra. A lista de material e os preços contidos no 

orçamento serão passados para a loja virtual do fornecedor, possibilitando que você conclua a transação. 

 

4.9.5 Símbolo V+ 

Se um orçamento estiver com o símbolo V+, mostrado abaixo, significa que você pode criar uma nova versão do 

mesmo orçamento. Essa função é especialmente útil se você quiser enviar vários orçamentos a um cliente para fins 

de comparação: 
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4.9.6 Símbolo de cadeado 

Se o orçamento mostrar este símbolo de cadeado, significa que o orçamento está bloqueado para edição no 

momento. Por exemplo: se você já tiver exportado o orçamento. Se você clicar no cadeado, será criada uma nova 

versão do orçamento, conforme mencionado em 4.10.4. 

 

 

5. Como recuperar um orçamento 

Quando você fizer login no iQuote, ou em qualquer estágio durante o processo de orçamento, você pode clicar em 

, e aparecerá uma lista completa de todos os orçamentos salvos anteriormente, bem como 

quaisquer orçamentos feitos como rascunho. Os orçamentos de rascunho incluem qualquer orçamento que você 

começou a elaborar, mas nunca salvou ou exportou. Esse recurso assegura que você nunca perderá um trabalho de 

uma sessão que atingiu o tempo limite ou ao fechar prematuramente o navegador. 

 

  

Selecione na guia “Rascunhos de Cotaçõeso” u “Cotações Salvos”. Você pode rolar a tela para baixo ou usar a caixa 

de busca para digitar parte do nome do orçamento, como a Empresa/Nome do cliente que você inseriu ao salvar o 

orçamento. 
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Os ícones à direita da tela permitem: 

 Marcar o orçamento como aprovado 

 Remover o orçamento 

 Exportar o orçamento 

Os outros ícones vistos na tela permitem: 

Mostrar todas as versões do orçamento 

Renomear o orçamento 

Bloquear a edição 

5.1 Orçamentos de rascunho 

Se você quiser voltar e concluir um orçamento, clique em “Orçamentos de rascunho” e localize o orçamento que 

está procurando. Ao clicar no orçamento, aparecerá a seguinte tela para possibilitar que você confira os preços e o 

estoque. Você terá a opção de ver o orçamento (para poder editá-lo) ou copiá-lo para iniciar um novo orçamento. 

 

5.2 Orçamentos salvos 

Se precisar retornar a um orçamento salvo para conferir detalhes como estoque e preço, pode fazer isso entrando 

em “Orçamentos salvos” e clicando no orçamento relevante. Aparecerá então a seguinte tela, que lhe permitirá 

criar uma nova versão do orçamento. 
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6. Ferramentas e recursos 

6.1 Ferramentas 

Para acessar as ferramentas, clique em  no alto da tela. 

A função da Tabela De Preços permite que você digite um número de peça para gerar uma lista de preços pelo 

sistema.  

 

 

Ou você pode copiar/colar uma lista de números de peça e quantidades do Microsoft Excel ou de uma tabela de e-

mail. O iQuote irá conferir se tudo funciona junto e converter a lista de compra em orçamento. 
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6.2 Recursos 

Para acessar o material de treinamento, informações sobre a venda e recursos promocionais, clique no botão 

“Recursos”   para ser direcionado para a seguinte tela: 

 

 

Assim você pode pesquisar o material e clicar no recurso no qual está interessado. 

 



 

 

Guia do Usuário do iQuote32Versão 1 
© channelcentral.net 

7. Enviar feedback e pedir suporte 

A qualquer momento na tela do iQuote, se você tiver algum feedback ou necessidade de suporte, pode clicar em 

  na parte inferior esquerda da tela, conforme mostrado: 

 

Depois de clicar ali, você verá a seguinte tela, onde poderá selecionar o tipo de feedback e digitar uma descrição da 

consulta. Seja o mais específico e detalhado possível para que a equipe de suporte do iQuote consiga ajudá-lo na 

consulta: 
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8. Logout 

Quando terminar de usar a ferramenta, é importante fazer logout, não só para proteger os orçamentos contra 

acesso de outras pessoas, mas também para assegurar uma atualização completa das informações quando for 

entrar de novo na ferramenta. Para sair, clique em “Log Out” (Sair), na parte superior direita da tela, e você verá o 

menu suspenso, abaixo, para confirmação.  

Por questão de segurança, esta mensagem também aparecerá depois de um período de inatividade. Selecione 

“Continue” (Continuar) para continuar trabalhando no iQuote.  

 

 

9. Configurações da conta  

Como usuário não administrativo do iQuote, existem algumas configurações limitadas disponíveis para fazer 

alterações na conta. Ao clicar em “Configurações da conta” na parte superior direita da tela, a seguinte página 

aparecerá, permitindo que você altere nome, senha, número de telefone, idioma, moeda e data:  
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10. Informações úteis e de treinamento 

Se quiser ver o iQuote em ação, consulte nosso vídeo de treinamento em Resources (Recursos) no menu principal 

do iQuote. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xhpr5iuEcng  

   

Se tiver alguma dúvida sobre o treinamento ou sobre o suporte, use o link “Submit Feedback” (Enviar feedback) na 

ferramenta iQuote, ou entre em contato com: 

support@channelcentral.net  

 

Para consultas sobre hospedagem do iQuote, entre em contato com: 

sales@channelcentral.net  

https://www.youtube.com/watch?v=Xhpr5iuEcng
mailto:support@channelcentral.net
mailto:sales@channelcentral.net

