DELL CLIENT COMMAND SUITE

Maximaliseer de beheerbaarheid
van het systeem, minimaliseer de
complexiteit.
Client Command Suite (DCCS) van Dell lost belangrijke
beheervereisten met een eenvoudige oplossing op. DCCS helpt
kostbare tijd en moeite te besparen, zodat IT-teams eenvoudig
taken voor het implementeren van software en firmware,
configureren van het systeem en controleren van de status
kunnen beheren.
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Verantwoordelijkheden voor systeembeheer omvatten
belangrijke functies
Drivers
implementeren
Implementeer systeemdrivers
effectief tijdens de eerste
systeeminstallatie.

BIOS configureren
Configureer het BIOS van het
systeem om te voldoen aan
het bedrijfsbeleid.

Apparaten
controleren

Systeemupdates
beheren

Houd zicht op de status
van de apparatuur.

Beheer de efficiëntie van de
apparatuur met de nieuwste
systeemupdates.

Geïntegreerde
oplossingen

Samenwerking

Compatibel met de huidige
systeembeheertools.

*Tekst voor juridische informatie/disclaimer voor aanvullende componenten of add-ons die geen deel uitmaken van de aankoop van de oorspronkelijke suite.

Samenwerkingsopties om
de efficiëntie van het IT-team
te handhaven.

Krachtige tools waarmee u beheer stroomlijnt zoals
u dat wil.
Belangrijkste
functies voor
systeembeheer

Functies en tools

Drivers
implementeren

Command | Deploy biedt
de nieuwste en beste
driverpakketten in een status
die het besturingssysteem kan
verwerken, zodat IT volledig
functionele images kan bouwen
voor uw Dell apparaten.

Command | Deploy vermindert
de benodigde tijd en
inspanning om uw Dell image
te configureren door de juiste
afzonderlijke apparaatdrivers
te vinden en op te halen.

Command | Advanced
Driver Restore Lite
automatiseert de installatie
van basisdrivers op
een nieuw geïnstalleerd
Windows-besturingssysteem
zonder extra tools.

BIOS
configureren

Command | Configure maakt
moeiteloze configuratie mogelijk
van meer dan 170 BIOSinstellingen en beleidsregels in
een pre- of post-OS-omgeving,
waardoor de noodzaak om
aan afzonderlijke systemen
te werken tot een minimum
wordt beperkt.

Command | Secure BIOS
Configuration certificeert dat
een opdracht naar het BIOS
veilig wordt geverifieerd en
geautoriseerd voor uitvoering.

Command | PowerShell
Provider biedt een flexibele
scriptoptie, zodat IT BIOSbeleid op afstand kan
configureren.

Command | Monitor faciliteert
het verzamelen van externe
hardware-inventarisgegevens
voor uw Dell apparaten, zodat
IT op de hoogte blijft van
belangrijke data.

Gebruik Command | Monitor
voor rapportage over
gezondheidsstatussen, zodat
Dell systemen optimaal blijven
werken zonder downtime.

Command | Warranty
maakt het gemakkelijk om
de garantiestatus van de
apparatuur op te halen,
zodat IT ongeplande
reparatiekosten kan
beperken en beter
apparatuurvernieuwing
beter kan plannen.

Command | Update
identificeert en installeert de
nieuwste systeemupdates,
waardoor de inspanning wordt
vereenvoudigd die nodig is om
de integriteit en productiviteit
van het apparaat te behouden.

Command | Update biedt de
flexibiliteit om te kiezen tussen
GUI- en CLI-opties voor lokaal
of extern updatebeleidsbeheer.

Command | Update zorgt
voor automatische controle
van de vereisten voordat
een update geïnstalleerd
wordt, zodat onvoorziene
fouten voorkomen worden.

Vereenvoudig het
proces om een op maat
gemaakte bibliotheek
met apparatuurupdates
te verzamelen met een
cloudgebaseerde console.

IT-teams kunnen samenwerken,
bouwen en aangepaste
storagelocaties delen,
waardoor consistentie wordt
gewaarborgd en dubbel werk in
workflows geëlimineerd wordt.

Geautomatiseerde functies
stroomlijnen het aanmaken
en implementeren van
aangepaste updates op
verbonden apparaten.

Geïntegreerd eindpuntbeheer
met Workspace ONE
biedt naadloze integratie
met Dell Client Command
Suite voor gestroomlijnd
systeembeheer binnen een
cloudgebaseerde console.

Command | Integration Suite
for System Center biedt een
aangepaste beheerervaring
met Dell binnen SCCM, met
eenvoudig te gebruiken
console-extensies voor
belangrijke Command functies.

Command | vPro Out
of Band is een unieke
integratie met Intel® vProTM
out-of-bandtechnologie
die vereenvoudigde
AMT-provisioning en
extern eindpuntbeheer
mogelijk maakt.

Apparaten
controleren

Systeemupdates
beheren

Samenwerking
in de cloud

Geïntegreerde
oplossingen

Meer informatie vindt u op
Dell.com/Command
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