
Verminder de implementatietijd en garandeer de consistentie van 
uw eindgebruikersomgeving. 
Vandaag de dag is er geen reden meer om uw IT-personeel tijd te laten verspillen aan het 
configureren van nieuwe pc's. U zou zich geen zorgen hoeven te maken over de verspreiding 
van malafide software en de daarop volgende supportproblemen. Wij laden uw image, 
installeren applicaties, configureren BIOS-instellingen, partitioneren uw harde schijf en passen 
asset tags toe, en dit alles vóór de verzending. Zo komen uw systemen geconfigureerd en klaar 
voor gebruik op uw locatie aan. En nu kunnen we deze services sneller dan ooit uitvoeren.

Deze standaardset aan services is ontworpen om uitgevoerd te worden in dagen en niet 
in weken, dus u ervaart geen vertraging in de levering van systemen.

Asset tagging en rapportage: De eenvoudigste manier om uw hardware te traceren is 
door de hardware te taggen voordat u deze distribueert naar uw medewerkers. U selecteert 
uw tag uit onze standaardset, waarvan elke tag de populairste gegevensvelden bevat waar 
onze klanten in de loop van de tijd hebben gevraagd. Vervolgens drukken we de asset tag af 
en passen hem toe vóór de verzending. We kunnen zelfs een elektronische tag in het BIOS-
systeem branden. We mailen dagelijks een assetrapport zodat u meer inzicht krijgt in de 
samenstelling van uw eindgebruikersomgeving. Met deze services wordt het identificeren, 
volgen, beveiligen en herstellen van uw computers eenvoudiger en voordeliger.

Systeemconfiguratie: Consistentie is cruciaal voor een effectieve ondersteuning van 
eindgebruikers en daar is meer voor nodig dan imaging. We kunnen ervoor zorgen dat 
uw systemen de juiste BIOS-instellingen, OS-instellingen en versies van applicaties hebben. 
We kunnen zelfs uw harde schijven in de meest voorkomende stappen partitioneren. Het 
resultaat is dat de pc van elke medewerker er voor uw IT-medewerkers uitziet zoals het hoort. 
Een consistente omgeving is een efficiënte omgeving en dat willen we graag bereiken.

Ontvang uw nieuwe systemen 
direct gebruiksklaar.

Standaardconfiguratieservices van Dell

Standaardconfiguratieservices van Dell

Maximaliseer 
de uptime, 
verhoog de 
efficiëntie 
en zorg voor 
consistentie.

Standaard BIOS-instellingen
• Wake on LAN (Inschakelen via LAN)

• Virtualisatie

• Bluetooth

• NIC on w/PXE (NIC aan met PXE)

• Boot Sequence (Opstartvolgorde) 

• Fastboot (Snel opstarten)

• WiFi

• Intel SpeedStep (uitsluitend desktops)

• AC Power Recovery (uitsluitend 

desktops)

Standaardpartities 
op de harde schijf:
• Primaire partitie van 80 GB

• 80/20 primair/secundair %

• 90/10 primair/secundair %

Standaardsoftwareconfiguratie:
• Absolute beveiliging van gegevens 

en apparaten

© 2020 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. In dit document kunnen andere handelsmerken en handelsnamen 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 te allen tijde onderhevig aan beschikbaarheid of verandering zonder 
voorafgaande kennisgeving. Dell en aangesloten maatschappijen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen in de typografie of fotografie.  
De verkoop- en servicevoorwaarden van Dell zijn van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Het serviceaanbod van Dell heeft geen gevolgen voor de wettelijke rechten van klanten. 
Januari 2020 | Configuration-Services-Datasheet-200102

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger.


