
Maximize sua nova 
tecnologia desde 
o primeiro dia com 
o ProDeploy Enterprise

Visite DellTechnologies.com/ProDeploy ou converse 
com seu representante da Dell Technologies.

Sua organização está pronta para a próxima etapa 
da transformação da TI e animada com todo 
o potencial dos novos dispositivos empresariais. 
Mas maximizar a tecnologia desde o primeiro 
dia requer o conhecimento especializado, 
o treinamento e os insights corretos.

não têm habilidades 
de TI para concretizar 
todo o potencial das 

compras de 
tecnologia1

QUAIS SÃO SEUS

DESAFIOS DE MODERNIZAÇÃO DA TI?

IMPLANTE MAIS RÁPIDO

62%

não têm os recursos 
certos de TI para 
implementar uma 
nova tecnologia1

44%

não conseguem 
potencializar o valor 
da nova tecnologia1

65%

menos tempo de 
planejamento do projeto2

Os serviços de implementação, além de aumentarem 
o desempenho e a estabilidade do sistema, reduzem os custos, 
o tempo de inatividade e o tempo de ciclo de provisionamento.1

82%

menos tempo de 
implementação2

68%

IMPLEMENTE MELHOR

“

36% do tempo da equipe é dedicado a inovações/iniciativas 
estratégicas em decorrência da mudança da 

implementação/suporte para um provedor de serviços de TI1.
“

menos chamadas de 
suporte técnico nos 
primeiros 90 dias3

Os clientes que optam pelo 
ProDeploy experimentam

43%

http://facts.pt/JPiIlWm

1 “Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes”, Forrester Consulting, 2019.
2 Com base em um relatório de testes da Principled Technologies de setembro de 2020, encomendado pela Dell Technologies, que compara a implementação 
realizada pela equipe interna da Dell Technologies e o serviço de implementação Dell EMC ProDeploy for Enterprise para servidores Dell EMC PowerEdge 
R740, storage array Dell EMC Unity e Dell EMC PowerSwitch S4048-ON. Os resultados reais podem variar. Relatório completo: http://facts.pt/JPiIlWm
3 Com base em uma análise interna do suporte de outubro. A instalação de hardware guiada não está disponível para todas as tecnologias. Entre em contato 
com um especialista da Dell Technologies para saber mais.
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