Ontvang uw PowerEdge servers
kant-en-klaar voor implementatie
TM

Snellere
prestaties voor
PowerEdge
servers

Dell EMC PowerEdge Configuration Services
Ontvang PowerEdge servers die perfect voor u zijn geconfigureerd

Belangrijkste voordelen

Het is tijd om uw systemen te vernieuwen met de modernste technologie, maar
wanneer u een groot aantal servers in korte tijd implementeert, kan dat soms
te veel vergen van uw resources wat - zoals u wellicht weet - ten koste kan gaan
van de consistentie.
Met PowerEdge Configuration Services kunt u nieuwe services snel en efficiënt
implementeren. Voor de levering configureren we de servers voor u, volledig
aangepast en gebruiksklaar. Van systeeminstellingen voor PowerEdge tot services
zoals aangepaste Asset Tagging, Reporting, System Image conform specificaties
die door de klant zijn geleverd en Card Placement. Uw nieuwe PowerEdge servers
worden met zorg en precisie door onze experts geleverd, geheel volgens uw
specificaties en klaar om te implementeren.

•B
 espaar tijd en geld door
PowerEdge servers te
ontvangen die klaar zijn
voor implementatie

“De verschuiving van implementatie en support naar IT-serviceproviders biedt duidelijke voordelen voor bedrijven” - Forrester
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Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes - “Thought Leadership Paper” van Forrester Consulting in opdracht van Dell EMC uit februari 2019

PowerEdge Configuration Services

Deskundige zorg en precisie van uw specificaties
Verbeter uw configuratie met deze services

Breid uw configuratie uit met deze services.

PowerEdge Configuration Services bieden u nieuwe
technologie met deskundige zorg en precisie. Uw systemen
zijn perfect op maat voor uw bedrijfsvereisten en kunnen
direct worden geïmplementeerd.

De add-on Asset Tagging
Eenvoudig en betaalbaar bijhouden en beheer
van uw systemen.

Systeeminstellingen voor PowerEdge
Deze basisservice levert nieuwe PowerEdge-servers
rechtstreeks uit de fabriek, met RAID-configuratie, uw
specifiek gekozen opties uit meer dan 200 BIOS-instellingen
en met een iDRAC configuratie en firmware-freeze die
op maat zijn gemaakt volgens uw aangepaste specificaties.
De PowerEdge servers die u ontvangt zijn telkens weer
kant-en-klaar voor implementatie.
Systeeminstellingen voor PowerEdge
Projectmanagement en bereik | Validatie
RAID-configuratie | BIOS-configuratie
iDRAC-configuratie | Firmware 'freeze'

Asset Tagging

Reporting

Add-on

Add-on

De add-on Reporting
Een nauwkeurige onderhoudsregistratie van de
technologie, vanaf de fabriek tot de uiteindelijke
buitengebruikstelling.
De add-on System Image
Ondersteunde imagetypen: Windows Server 2016,
Windows Server 2019, Red Hat, SUSE Linux of
Ubuntu Server.
De add-on Placement Modification
Bespaar tijd en laat Dell EMC alle aangepaste
kaartlocaties configureren voordat uw systeem
uit de fabriek wordt verzonden.

System Image (SI)
Add-on

Card Placement Modification
Add-on

Voor meer informatie of vragen over Custom Configuration neemt u contact
op met uw Dell EMC vertegenwoordiger of gaat u naar DellEMC.com
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