
Beveilig en volg uw systemen vanaf de dag van 
verzending tot de dag waarop ze worden vervangen.

Houd een 
nauwkeurige 
inventaris bij van de 
computersystemen 
in uw hele  
IT-omgeving.

Dell services voor assettagging en -rapportage

Het doel van onze services voor assettagging en -rapportage is dat deze binnen 
enkele dagen in plaats van enkele weken kunnen worden voltooid, zodat u geen 
vertragingen ondervindt bij de ontvangst van uw nieuwe systemen.

Van de fabriek naar uw bureau 
zonder ooit de doos te openen.

Transportlabels: het transportlabel is 
een wit label met handige aanvullende 
informatie waarmee systemen naar 
de eindgebruikers kunnen worden 
verzonden. 

Als u een transportlabel met door de 
gebruiker definieerbare data toevoegt, 
vermindert dat de noodzaak om het 
systeem uit de verzenddoos te halen 
voorafgaand aan de implementatie, als 
de noodzaak zelfs nog bestaat. Met data 
van de barcode kunnen systemen worden 
gescand in hubservices om registratie bij 
te houden en voor distributie.

U hebt waarschijnlijk veel tijd en geld besteed aan de juiste nieuwe IT-assets voor uw 
organisatie. Dus u wilt de status van elk item controleren en effectief beheren. Assettags en 
rapportageservices maken de identificatie, het volgen, de beveiliging en het herstel van uw 
computers makkelijker en goedkoper. U krijgt zichtbaarheid en nauwkeurige registratie van uw 
assets voor de tijd dat u ze gebruikt.

Assettags: de makkelijkste manier om uw systemen te volgen is door ze te taggen voordat 
ze naar uw medewerkers worden gestuurd. U selecteert uw tag uit een standaardset van vijf 
die allemaal de populairste datavelden bevatten die door onze klanten zijn aangevraagd. We 
drukken uw assettag voor verzending af en plakken deze op. Of we maken een aangepaste 
kleurentag met uw logo en de velden van uw keuze.

• Voor de werknemers kan het hebben van een assettag inhouden dat zij niet meer hoeven 
te zoeken naar helpdesk-, asset- of tagnummers

• Een IT-helpdesk beschikt over consistente informatie van de gebruiker, die overeenkomt 
met de informatie in de Helpdesk-systemen, zoals het MAC-adres

Assetrapportage: hoe volgt u uw systemen wanneer ze op uw bedrijf zijn aangekomen? 
Met assetrapportage integreert u gemakkelijk nieuwe assets in uw bestaande systemen voor 
assetbeheer. Een assetrapport kan dagelijks, wekelijks of maandelijks worden gemaild en dient 
als een nuttige volgtool om alle pc's te volgen die zijn verzonden. Dit rapport wordt in Excel- of 
.csv-indeling opgestuurd en bevat informatie over de aangeschafte computersystemen.

• Assetrapportage vergemakkelijkt de ontvangst van nieuw systemen bij de klant en de 
verdere distributie naar IT voor voltooiing van de systeemimplementatie.

• Assetteams kunnen nauwkeurige informatie bijhouden, zij kunnen de streepjescode lezen 
en snel vergelijken met het inventarisrapport in hun elektronische systeem voor het volgen 
van bedrijfsmiddelen (niet alleen het tag- of inventarisnummer of, maar ook geheugen, 
systeemtype, hardeschijfgrootte, garantiegegevens, processorsnelheid).



Dell services voor assettagging en -rapportage

Standaardvelden in het assetrapport: Standaard assettags:

Dell ProSupport Plus

Dell ProSupport 

Dell-basisgarantie 

AntidiefstalAangepast label

Ordergegevens

MAC-adres en systeemgegevens

MAC-adres

Waarom is assettracking belangrijk?

Maatwerklabels zorgen ervoor dat in 
unieke behoeften wordt voorzien:

• Accountnummer
• Assettag (indien van toepassing)
• Productiedatum
• Ordernummer
• Besteldatum
• PO-nummer
• Verzenddatum
• Verzenddatum
• Dell servicetag
• Expressservicecode
• Model
• Omschrijving van chassis
• Chassisstijl
• Geïnstalleerd besturingssysteem
• CPU
• Processorsnelheid
• Hardeschijfgrootte
• Geheugen
• Videogeheugen
• MAC-adres
• Passthrough MAC-adres
• Draadloos MAC-adres
• Bedrijfsnaam
• Klantnaam
• Klantnummer
• Verzendadres 1
• Verzendadres 2
• Verzendadres 3
• Verzendadres (plaats)
• Verzendadres (staat/provincie)
• Verzendadres (postcode)
• Verzendadres (land)
• UUID

Antidiefstallabels:
Antidiefstallabels bieden aanvullende 
beveiliging in een gelaagde 
beveiligingsbenadering. Het kost aanzienlijke 
moeite om die te verwijderen, maar als dat 
is gelukt, laten ze een soort tattoo achter 
in de behuizing, waardoor het systeem 
moeilijk is te verkopen. Dell biedt ook 
labels met gepatenteerde UV-markeringen 
die niet verdwijnen onder de gestolen 
markeringstattoo. De tattoo bevat een uniek 
assetnummer dat helpt bij het terugkrijgen 
van gestolen systemen die worden 
gevonden. Dell registreert systemen ook in 
een beveiligde database die helpt gestolen 
systemen te volgen en terug te krijgen.

• Snel bedrijfsmiddelen volgen en 
beheren

• Upgrades plannen en budgetteren 
door middel van nauwkeurige en 
georganiseerde informatie op elke 
computer

• Helpdeskkosten besparen door middel 
van een efficiëntere diagnose en 
preventie van problemen

• Belangrijke gegevens aanleveren 
voor het beheer van grootschalige 
implementaties

• Tijd en inspanning besparen bij het 
beheren van de implementatielogistiek

• De kans vergroten van het terughalen 
van gestolen systemen en interne 
diefstal ontmoedigen

• Zorgen voor compatibiliteit van 
softwarelicenties of beveiligingsbeleid 
uitvoeren vanuit een centrale locatie.

Als u kleurlabels, QR-codes, bedrijfslogo's 
of datavelden nodig hebt die onze 
standaardtags of rapporten niet hebben, 
hoeft u het maar te vragen. We bieden 
services op maat. We passen zelfs door de 
klant aangepaste assetlabels toe (er moet 
een barcode zijn opgenomen).

Elektronische assettags:
Er kan ook een alfanumeriek assetnummer 
van de klant van tien tekens worden 
geschreven in de systeem-BIOS. Daardoor 
kan de systeem-BIOS op afstand vragen 
om identificatie. Het nummer kan niet 
makkelijk worden verwijderd en zorgt voor 
extra beveiligingslaag.

Neem voor meer informatie over 
assettagging en -rapportage 
contact op met uw 
vertegenwoordiger.

© 2021 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten 
die aanspraak maken op de merken en namen van hun producten. De vermelde specificaties zijn correct op de datum van publicatie, maar zijn onderhevig aan 
beschikbaarheid of kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worde gewijzigd. Dell en zijn dochterondernemingen kunnen niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor fouten of weglatingen in de typografie of fotografie. De verkoop- en servicevoorwaarden van Dell zijn van toepassing en zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
Het serviceaanbod van Dell heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument. Januari 2021 | Asset-Tagging-and-Reporting-Datasheet-2021-EMEA


