Voer realtime configuratie-updates uit
rechtstreeks vanuit ons configuratiecenter.
Krijg volledige
controle en
vereenvoudig het
configuratieproces
voor nieuwe
systemen terwijl
deze in onze
productiefaciliteiten
worden gebouwd.

Dell Connected Configuration-service
Met de Dell™ Connected Configuration-service krijgt u de volledige controle en kunt
u uw systemen precies naar wens configureren. In onze productiefaciliteiten kan een
instantie van uw software voor systeembeheer, zoals Microsoft Endpoint Manager
of MDT, worden opgenomen.
Via een veilige VPN-verbinding kunt u nu rechtstreeks toegang krijgen tot servers
in onze configuratiecenters. Hier kunt u al uw configuratietaken voltooien.
Met de Dell Connected Configuration-service kunt u BIOS-instellingen
wijzigen, harde schijven partitioneren, software van derden laden en de
nieuwste drivers en patches installeren, zoals ingesteld in uw eigen takenreeks.
U kunt ook configuratietaken zoals toetreden tot een domein uitvoeren, iets wat
traditioneel gezien alleen kon als het systeem in uw eigen netwerk aanwezig is.

Belangrijkste voordelen:
• Snelheid: de snelste manier
om systemen te implementeren
die op maat zijn gemaakt voor
afzonderlijke gebruikers
• Configuratiebeheer vanaf één
centrale locatie voor alle pc's
• Controle over realtime wijzigingen
• Systemen worden volledig
geconfigureerd afgeleverd,
waaronder:
––Imaging
––Domeinkoppeling
––Registratie bij Active Directory
––BIOS
––Codering van de harde schijf
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Pas nieuwe systemen op onze locatie aan met uw nieuwste
configuratievoorkeuren, als onderdeel van het productieproces
• Snellere imaging
• BIOS-instellingen
• Codering van de harde schijf
• Installatie van stuurprogramma's en patches
• Installatie van software van derden
• Domeinkoppeling
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geconfigureerd, met inbegrip
van: domeinkoppeling,
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imaging, BIOS en codering

Neem voor meer informatie over Connected Configuration-services contact op met uw vertegenwoordiger.
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