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FAQ - teamplay Fleet 
Respondendo as dúvidas mais frequentes sobre a 
plataforma de gerenciamento de base instalada da 
Siemens Healthineers 

fleet.siemens-healthineers.com/ 
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Perguntas frequentes 

1- Quem pode ter acesso? 

Todos os clientes Siemens Healthineers podem ter acesso ao teamplay Fleet, 
basta solicitar seu acesso a plataforma (ver instruções na pergunta 02) e 
aguardar a criação do perfil pela equipe teamplay Fleet Brasil. 

 

2- Como conseguir acesso? 

O acesso pode ser solicitado por meio do formulário no site ou solicitado a 
um colaborador Siemens Healthineers. 

 

3- Existe um aplicativo do teamplay Fleet? 

Sim, disponível tanto para Android como iOS.  

É necessário ter acesso ao teamplay Fleet para utilizar o aplicativo (veja 
instruções na pergunta 02). Após a criação do seu acesso, baixe o aplicativo 
e insira seu e-mail e senha para realizar o login.  

 

4- Como abrir chamados? 

1º Acesse o site do teamplay Fleet 

2º Clique no botão laranja do canto superior direito "Abrir novo chamado" 

3º Preencha as informações necessárias (equipamento, status operacional, 
título e descrição do chamado) 

4º Clique em "Abrir novo chamado" 

 

5- Como saber se o chamado aberto via teamplay Fleet foi atualizado? 

Os chamados abertos via teamplay Fleet são atualizados automaticamente na 
plataforma. O progresso do atendimento pode ser visualizado na aba 
"Chamados corretivos abertos" e, após selecionar um chamado específico, 
acessar a guia "Andamento do chamado". 

 

6- Como recuperar o acesso? (reset de senha) 

Caso tenha problemas com sua senha, acesse o site  do teamplay Fleet, na 
aba de login e clique em “Esqueceu da palavra passe?”. 

https://www.siemens-healthineers.com/br/services/customer-services/connect-platforms-and-smart-enablers/teamplay-fleet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemenshealthineers.lnconnect&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/teamplay-fleet/id1315681638
https://fleet.siemens-healthineers.com/dashboard
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Um e-mail para redefinir a senha será enviado por noreply.healthineers-
id@siemens-healthineers.com, podendo ir para a caixa de spam. Caso não  
receba, verifique adicionalmente se o seu provedor de e-mail não está 
bloqueando a mensagem.  

Em caso de outros problemas, entre em contato com o nosso suporte 
teamplayfleet.br@siemens-healthineers.com  para ajudar a restaurar o acesso 
à conta. 

 

7- Com quem eu falo em caso de dúvidas ou problemas? 

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato conosco por meio do E-
Mail: teamplayfleet.br@siemens-healthineers.com 

 

  

mailto:noreply.healthineers-id@siemens-healthineers.com
mailto:noreply.healthineers-id@siemens-healthineers.com
mailto:teamplayfleet.br@siemens-healthineers.com
mailto:teamplayfleet.br@siemens-healthineers.com


 

Sem restrições Published by Siemens Healthcare GmbH · Order No. xxxxxxxxxxx · Printed in Country · 0000.x · © Siemens Healthcare GmbH, 2019  

 

 


