
Ervaren, gecertificeerde technici van Dell EMC zorgen ervoor dat u snel aan 
de slag kunt met nieuwe technologie
Wanneer u nieuwe technologie integreert in uw datacenter, leidt dat uw aandacht af van 
het bedrijf en komen de echte voordelen van uw IT-transformatie langzamer op gang. Als 
u de implementatie uitbesteedt aan Dell EMC, kunt u zich richten op wat het belangrijkst 
is voor de kernactiviteiten van uw bedrijf. ProDeploy minimaliseert het risico, zorgt voor 
de beste prestaties van uw technologie en maakt waardevolle middelen vrij. 

Projectmanagers van Dell EMC zijn het contactpunt om uw implementatie mee 
te plannen en uit te voeren. Om de implementatie voor te bereiden, voeren we een 
gereedheidsbeoordeling op locatie en een implementatieplanning uit. ProDeploy 
biedt volledige installatie en configuratie van zowel hardware- als systeemsoftware 
door gecertificeerde implementatietechnici. Systeemtests, validatie en de volledige 
projectdocumentatie met kennisoverdracht voltooien het proces. 

U blijft de voordelen lang na de implementatie merken. Systemen die worden 
geïmplementeerd door specialisten van Dell EMC hebben tot 49% telefoontjes minder 
naar de technische support in de eerste 90 dagen vergeleken met zelf geïnstalleerde 
systemen1.

Dell EMC handelt implementaties met gemak af
•  Een enkel aanspreekpunt voor projectmanagement 
•  Implementatieplanning

•  24x7 onsite hardware-installatie
•  24x7 onsite installatie en configuratie van systeemsoftware
•  Projectdocumentatie en kennisoverdracht

Voordelen:
•  Implementatierisico's worden  

tot een minimum beperkt 

•  U boekt betere prestaties met 
volledig geactiveerde hardware 
en software

•  Efficiënte koppeling naar 
technische support met  
minder kans op downtime

Haal vanaf dag één alles uit uw 
hardware- en software-investering

Voorzie innovatie 
van brandstof  
met de tijd en het 
geld die u hebt  
bespaard door  
gebruik te maken 
van deskundige  
implementatie-
services

ProDeploy



ProDeploy is slechts een deel van het verhaal
Of het nu gaat om edge-, core- of cloud-oplossingen, vertrouw op Dell EMC om projecten vanaf de planning te leiden tot de 
installatie, configuratie en complexe integratie van hardware en software. Onze volledige suite van implementatieservices en 
professionele certificeringen helpen u innovatie te versnellen en bedrijfsresultaten te realiseren, nu en in de toekomst. 

Drie eenvoudige keuzen die de acceptatie van technologie versnellen
ProDeploy Plus is het meest complete aanbod voor de implementatie van server, opslag, databescherming en netwerken 
dat momenteel beschikbaar is. ProDeploy Plus biedt gelokaliseerde en professionele services voor installatie, configuratie 
en netwerkintegratie met meerdere verkopers door experts.

Basic Deployment kan uw resources vrijmaken zodat zij zich op innovatie kunnen richten via consistente hardware-
installatie, tijdens bedrijfsuren, door ervaren technici, met inbegrip van onsite verwijdering van verpakkingsmaterialen.

Training and Certification helpt individuen meer expertise te verkrijgen op het gebied van implementaties en meer 
erkenning te krijgen in de branche door trainingen te volgen en tests uit te voeren. 

Aanvullende implementatietijd
ProDeploy Plus, ProDeploy of Basic Deployment zijn ontworpen voor de meeste nieuwe technologie-installaties. Wanneer 
de implementatiebehoefte groter is in duur, complexiteit of reikwijdte, kiest u voor Aanvullende implementatietijd om de 
implementatie te laten slagen met hulp op afstand of op locatie. Aanvullende implementatietijd kan de tijd of de reikwijdte 
van de ProDeploy Suite verlengen, of los worden gebruikt voor een aangepaste implementatiebehoefte.
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Ga voor meer informatie naar Dell.com/ProDeploy
1 Bron: Gebaseerd op “Bring new systems to production readiness faster and with less effort from in-house administrators”, een Test 
Report van Principled Technologies in opdracht van Dell, februari 2017. Het volledige rapport vindt u hier: http://facts.pt/YU95pg

2 Op basis van een interne analyse van juli 2017 van ondersteuningsdata van februari 2016 tot juni 2017 voor Dell PowerEdge, Dell 
Networking en Dell SCv/PS/PowerVault Storage-apparaten. Werkelijke resultaten wijken mogelijk af.

Copyright © 2017 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn 
handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk het eigendom van hun respectievelijke 
eigenaren. Dell EMC is van mening dat de informatie in dit document nauwkeurig is op de datum van publicatie. De informatie kan zonder 
kennisgeving worden gewijzigd. December 2017 | ProDeploy Deployment unification DS 

Dell EMC verzorgt uw implementatieprojecten, zodat u uw bedrijf 
kunt runnen en snelle acceptatie van uw digitale technologieën kunt 
bevorderen.

Experts
•  55K technische 

serviceprofessionals

•  Krijg toegang tot 
consistente expertise die 
afkomstig is van één bron

•  Meer dan 95% 
klanttevredenheid

Inzichten
•  Vermindering van 

routinewerk voor interne 
beheerders met tot 92%1

•  Tot wel 66% snellere 
implementatie1

•  De allerbeste processen 
dankzij meer dan dertig 
jaar ervaring

Gemak
•  Tot 49% minder 

technische 
supportaanvragen2

• 87% sneller op Vmware

•  Implementatieservices  
in 124 landen


