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ProDeploy Suite
Versnel de ingebruikname van 
ondernemingswijde technologie met 
deskundige implementatie die op u 
is toegespitst
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Zet resources in voor innovatie en 
bevordering van bedrijfsresultaten
Het kan voor IT-managers en leidinggevenden tegenwoordig lastig en tijdrovend zijn om hun weg te 
vinden in de bedrijfsomgeving. De zich continu ontwikkelende technologie op het gebied van cloud, 
geconvergeerde datacenters, Internet of Things en big data brengt talloze nieuwe mogelijkheden en 
uitdagingen met zich mee. Teneinde de transformatie voor uw organisatie te kunnen bewerkstelligen, 
moet u behoedzaam manoeuvreren met resources, omgaan met budgetbeperkingen en werken met 
concurrerende prioriteiten, terwijl u bij dit alles met zeer ambitieuze tijdsschema’s moet werken.

Bevorder snelle acceptatie van uw digitale 
technologieën
Als u nieuwe technologie optimaal wilt benutten en rendement wilt halen uit uw investering, moet 
u systemen zo snel mogelijk aan de praat krijgen zodat de productie kan worden geoptimaliseerd, 
zonder dat u het risico loopt van ongeplande downtime. Dit is een flinke klus, maar er is een 
oplossing: vertrouw op de experts en partners van Dell EMC bij het leiden van implementaties, zoals 
installatie van basishardware, planning, configuraties en complexe integraties.

De ProDeploy Suite is ontworpen als aanvulling op uw bedrijfsmodel. Het maakt hierbij niet uit of 
u ervaren IT-personeel in huis hebt of niet. Wij weten wat er van u en uw team wordt gevraagd 
en we staan klaar om u de ondersteuning te bieden die u nodig hebt om in uw veranderende 
technologiebehoeften te kunnen voorzien.

Bij Dell EMC zijn we al meer dan 30 jaar bezig met het opbouwen van implementatiemethoden. We worden 
hierin bijgestaan door zeer deskundige professionals met een brede en diepgaande ervaring en hebben de 
allerbeste processen gebruikt. Onze gevestigde wereldwijde schaal zorgt voor consistente implementaties 
die u helpen uw bedrijfsresultaten te verbeteren, de klok rond en over de hele wereld. Of het nu gaat om 
eenvoudige hardware-installaties of de meest complexe hardware- en software-integraties, wij nemen u 
het nattevingerwerk en de risico's uit handen die kunnen komen kijken bij de implementatie van de nieuwe 
technologie die u nodig hebt om IT en bedrijfsvoering te transformeren.

  Implementatieservices in 

  118 landen

55.000
technische service-
professionals

Toegang tot consistente  
expertise die afkomstig is 
van één bron

Meer dan

95%

klant-tevredenheid

Snellere, betere implementatie met minder IT-inspanning

Dell EMC doet waar we het beste in zijn, terwijl u zich concentreert op uw bedrijfsvoering

minder telefoontjes naar de
technische support 
in de eerste 90 dagen2

Systemen die worden
geïmplementeerd door

specialisten van Dell EMC
hebben tot 

49%

vs vergeleken met zelf
geïnstalleerde systemen

snellere 
implementatie1

66%

vs11 uur en 14 min 33 uur en 11 min

vermindering van routinewe
voor interne beheerders1

92%

vs2 uur en 30 min 33 uur en 11 min.
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•  55.000 technische 
serviceprofessionals

•  Toegang tot consistente 

expertise die afkomstig is 
van één bron

•  Meer dan 95% 
klanttevredenheid

Experts Inzichten Gemak

ProDeploy Plus
• Eén aanspreekpunt, binnen de regio, voor projectmanagement

• 24x7 installatie en standaard onsite systeemsoftwareconfiguratie

• 30 dagen hulp bij configuratie na implementatie

• Trainingscredits voor Dell EMC Education Services

• Overdracht van configuratiegegevens naar Dell EMC Technische Support

Haal vanaf dag één meer uit technologie

Servers | Storage | Databeveiliging | Netwerkgebruik

Vertrouw op de experts en partners van Dell EMC 

bij het leiden van implementaties, zoals installatie 

van basishardware, planning, configuraties en 

complexe integraties. Met ons volledige pakket van 

implementatieservices en technische opleidingsaanbod 

kunt u vandaag en in de toekomst uitstekende resultaten 

boeken met uw bedrijf.

Basic Deployment
• Ervaren implementatietechnici

• Onsite hardware-installatie

• Afvoer van verpakkingsmateriaal

ProDeploy
• Eén aanspreekpunt voor projectbeheer

• Implementatieplanning

• 24x7 onsite hardware-installatie

• 24x7 installatie en configuratie van systeemsoftware

• Projectdocumentatie en kennisoverdracht

• De allerbeste processen 
dankzij meer dan dertig 
jaar ervaring

• Tot 49% minder 
technische 
supportaanvragen2

• Implementatieservices in 
124 landen



ProDeploy Plus
Ervaar de meest complete implementatieservice die beschikbaar is

Onze diepgaande kennis van projectmanagement, onze focus op snelle integratie en ons streven om 
training en voorlichting te bieden helpen uw IT-transformatie tot werkelijkheid te maken. ProDeploy 
Plus biedt u gedurende het volledige traject de vaardigheden en schaal die nodig zijn om met succes 
de lastige implementaties uit te voeren waarvan in de huidige complexe IT-omgevingen vaak sprake is.

We beginnen met een gereedheidsevaluatie, planning en aanbevelingen voor een locatie. Eén 
enkel aanspreekpunt voor gelokaliseerd projectmanagement en een meer gepersonaliseerde 
ervaring via Technology Service Manager (TSM) voor in aanmerking komende apparaten, zullen 
uw implementatie-ervaring aanzienlijk verbeteren. Dankzij de configuratieondersteuning, tests 
en productoriëntatie na afloop van de implementatie kunt u er gerust op zijn dat uw systemen op 
de juiste wijze worden geïmplementeerd en geïntegreerd. Met de flexibele trainingcredits kan uw 
personeel de juiste vaardigheden ontwikkelen om uw nieuwe technologie optimaal te benutten.

Met ProDeploy Plus krijgt u alles wat bij ProDeploy hoort en meer:

• Eén aanspreekpunt, binnen de regio, voor projectmanagement

• 24x7 installatie en standaard onsite systeemsoftwareconfiguratie

• 30 dagen hulp bij configuratie na implementatie

• Trainingscredits voor Dell EMC Education Services
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ProDeploy
Ga verder dan het strikt noodzakelijke en behaal optimaal rendement uit 
uw hardware- en software-investering
Implementeer snel nieuwe technologie en leg de basis voor uitstekende resultaten van uw organisatie 
met de plannings- en implementatieservices door experts.  ProDeploy biedt u een volledige 
installatie- en configuratieservice voor zowel hardware als systeemsoftware door gecertificeerde 
implementatietechnici. Ter voorbereiding op de implementatie voeren we een gereedheidsonderzoek 
van de locatie en een implementatieplanning uit. Tot slot vinden er nog systeemtests, validatie en 
volledige projectdocumentatie met kennisoverdracht plaats. We zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk 
aan de slag kunt, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijf en u zich kunt voorbereiden op 
belangrijker zaken.

Met ProDeploy profiteert u van:

• Eén aanspreekpunt voor projectbeheer

• Implementatieplanning

• 24x7 onsite hardware-installatie

• 24x7 installatie en configuratie van systeemsoftware

• Projectdocumentatie en kennisoverdracht

66%
 

snellere 
implementatie1
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Basic Deployment
Profiteer van consistente hardware-installaties door ervaren technici

Vertrouw erop dat Dell EMC uw hardware snel en meteen goed installeert, terwijl u bovendien uw 
eigen personeel vrijmaakt voor ander werk.  Basic Deployment levert probleemloze professionele 
installatie van server-, storage-, databeveiligings- en netwerksystemen door ervaren technici die de 
producten van Dell EMC van binnen en van buiten kennen. U bespaart zo niet alleen tijd, maar er is 
ook minder onderhoud nodig en toekomstige projecten worden eenvoudiger als u de implementatie-
experts van Dell EMC of onze partners het zware werk laat doen. Het maakt hierbij niet uit of u een 
of meer vestigingen hebt.

Met Basic Deployment profiteert u van:

• Onsite hardware-installatie tijdens bedrijfsuren

• Afvoer van verpakkingsmateriaal naar lokale afvalverwerkings- en recyclinginstallaties

Implementatietraining en -certificering
Verwerf door de branche erkende implementatie-expertise

Door middel van training en certificering kunnen IT-professionals en -partners dezelfde expertise op 
het gebied van storage en netwerken verwerven als de gecertificeerde technici van Dell EMC. De 
concurrentie is hevig in de huidige IT-omgeving. Daarom bieden wij de kennis en de vaardigheden 
die nodig zijn om investeringen snel optimaal te benutten, risico's te beperken en ervoor te zorgen 
dat infrastructuren soepel blijven draaien. Of het nu gaat om uitgebreide planning of installatie en 
configuratie, de Dell EMC Certified Proven Professionals zijn beter uitgerust om nieuwe technologie 
snel te implementeren en optimaliseren.

Dell EMC Certified Proven Professionals ontvangen:

•  Een door de branche erkende implementatiecertificering

•  Een online badge als bewijs dat het examen is gehaald

•  Meer kennis en vaardigheden

De allerbeste 
processen dankzij meer dan 30 jaar ervaring
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Basic
Deployment

Kantooruren

••

ProDeploy
ProDeploy 

Plus

••
•

•

•
••

•
•

Voorafgaand
aan
implementatie

Implementatie

Na de
implementatie

Eén aanspreekpunt voor projectbeheer

Gereedheidsbeoordeling van de locatie

Implementatieplanning

Werktijden implementatieservice

Onsite hardware-installatie*

Afvoer verpakkingsmateriaal

Installeren en con�gureren van systeemsoftware

Projectdocumentatie met kennisoverdracht

Veri�catie van implementatie

Overdracht van con�guratiegegevens naar Dell EMC Technische Support

30 dagen hulp bij con�guratie na implementatie

Trainingscredits voor Dell EMC Education Services

•

Benoeming van Technology Service Manager (TSM) voor apparaten 
met ProSupport Plus

Binnen regio

•

•••

24x7

••
•

•
•

24x7

Onsite

Werk samen met de beste
Gebruik partners met Dell EMC Service Delivery Competencies
Dell EMC stelt onze beste partners in staat een Services Delivery Competency te verwerven voor 
het leveren van implementatieservices, zelfstandig of in samenwerking met ons. De competenties 
bieden partners de mogelijkheid om hardware van Dell EMC te implementeren en toegang te krijgen 
tot exclusieve tools, best practices en de nieuwste essentiële technische updates van Dell EMC. Als u 
een partner kiest die deze competentie in huis heeft, bent u er zeker van dat uw implementatie wordt 
uitgevoerd met de hoogste mate van deskundigheid, nauwkeurigheid en efficiëntie. Met ons Find A 
Partner tool kunt u zoeken naar een partner met Service Delivery Competency in uw omgeving.
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ProDeploy Suite

“ Wij zijn geen deskundigen in de 
technologieën van Dell — Dell is dat wel. 
Daarom was Dell ProDeploy Plus zo 
waardevol voor ons. De kennisoverdracht 
van de technici van Dell was duidelijk en 
het volledige proces bood ons veiligheid 
en gemoedsrust met betrekking tot onze 
nieuwe server-, netwerk- en 
storageoplossingen van Dell.”

Alex López
Technology Infrastructure Director 
The Elite Flower

Welke keuze is de juiste voor u?

Als u hulp nodig hebt bij unieke 
implementatie-uitdagingen
De ProDeploy Suite wordt aangevuld met extra implementatieservices ten behoeve van versnelde 
acceptatie bij HPC, storage, databeveiliging, datamigratie, Big Data-analyse, netwerkgebruik en meer.

ProDeploy Flex for Data Center

ProDeploy Flex for Data Center helpt u risico's en downtime te minimaliseren bij de implementatie van 
een grote hoeveelheid datacenter-technologieën in uw IT-omgeving.

• Profiteer van een flexibel servicemodel dat is gebouwd op het fundament van ProDeploy 
Suite-functies.

• Planning en beheer met toegevoegde waarde en de flexibiliteit om de installatie- en 
configuratiemogelijkheden te selecteren die voorzien in uw unieke behoeften bij 
grootschalige implementaties.

ProDeploy op HPC

Stel HPC-experts van Dell EMC in staat om de optimale datacenteromgeving te implementeren voor 
uw HPC-doelstellingen (High-Performance Computing):

• Kies onsite installatie en configuratie of zorg voor een verdere stroomlijning met Factory 
Integration van Dell EMC

• HPC-oplossing is gevalideerd en gebenchmarkt om maximale prestaties te waarborgen

• Levering van productoriëntatie gedurende het hele proces om uw HPC-team snel op stoom 
te brengen

*Hardware-installatie niet van toepassing op bepaalde softwareproducten



Ga naar Dell.com/prodeploy voor meer informatie of neem contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger van Dell EMC.
1Bron: gebaseerd op “Bring new systems to production readiness faster and with less effort from in-house 
administrators”, een testrapport van Principled Technologies in opdracht van Dell, februari 2017. Het volledige 
rapport is hier te vinden: http://facts.pt/YU95pg

2Gebaseerd op een interne analyse uit december 2017 van ondersteuningsdata vanaf oktober 2015 tot en met juni 
2017 voor Dell SCv/PS/PowerVault Storage-apparaten. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
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Ervaar het verschil dat Dell EMC maakt
Dell EMC, dat het principe dat de klant voorop staat heel hoog in het vaandel heeft staan, is uniek 
gepositioneerd voor het leveren van consistente services voor edge, core en cloud. Dell EMC 
Services zijn ontworpen om uw investeringen optimaal te benutten en veranderingen binnen uw 
organisatie in goede banen te leiden.

Of u nu nieuwe technologie toevoegt, bestaande systemen consolideert of een compleet nieuw 
datacenter bouwt, u kunt erop rekenen dat Dell EMC zorgt voor een efficiënte  implementatiecultuur 
die al in de fabriek begint. Zorg ervoor dat zelfs het meest complexe project op doeltreffende wijze 
wordt gepland, geconfigureerd, geïntegreerd en getest vanaf het allereerste begin en vervolgens voor 
de toekomst wordt ondersteund. Wij verzorgen uw implementatieprojecten, zodat u uw bedrijf kunt 
runnen en snelle acceptatie van uw digitale technologieën kunt bevorderen.

Intelligent Data Mobility
Versnel uw time-to-value, tegen lagere kosten en met minimale verstoring van uw bedrijfsomgeving. 
Intelligent Data Mobility (IDM) stelt u in staat zich op uw bedrijfsvoering te concentreren, terwijl Dell 
EMC uw migratie beheert.

• Verminder tijd, kosten en complexiteit bij uw datamigratie

• Versnel time-to-value voor nieuwe storage

• Focus op uw bedrijf, terwijl experts van Dell EMC naadloos uw data verplaatsen

• Maak gebruik van het beproefde, gestandaardiseerde platform en de 
leveranciersonafhankelijke methodologie van Dell EMC

Residency Services
Residency Services stellen technologiedeskundigen in staat configuraties, processen en procedures 
te optimaliseren en kennis te delen met IT-personeel.  Schakel snel over op nieuwe capaciteiten, 
terwijl uw datacenter op piekvermogen blijft doorwerken.

• Vergroot de expertise van IT-personeel met overdracht van kennis en best practices van onze 
technologiedeskundigen

• Versnel de acceptatie van technologie en maximaliseer uw infrastructuurmogelijkheden

• Optimaliseer de werking en het beheer van uw datacenter

http://Dell.com/prodeploy

