
1 ProDeploy Client Suite

Dell ProDeploy Client Suite 
Implemente PCs com mais velocidade e menos esforço.

Reduza o tempo de 
implementação em até 49%1



O planejamento e a execução por 
especialistas garantem que você 
acerte desde o primeiro dia
O ambiente estável que você criou exige menos toques e implementações menos frequentes. Nossos engenheiros 
implementam PCs todos os dias no mundo inteiro. Como resultado, eles podem manter arquiteturas de referência 
e práticas recomendadas que estão integradas em nosso planejamento e nossos processos. Essa vasta experiência 
nos permite adaptar facilmente a seu projeto de implementação específico, independentemente de ser grande ou 
pequeno. Assim, além de sermos rápidos e minuciosos, evitamos erros comuns que podem resultar de uma execução 
pouco frequente. Finalmente, para garantir que você não precise começar do zero da próxima vez, documentamos 
todo o seu projeto e o salvamos no portal on-line TechDirect para você poder consultar quando quiser.   

Simplifique e acelere a implementação 
de sistemas Dell
A integração de novos sistemas de computador a seu ambiente de TI pode melhorar o desempenho e aumentar 
a produtividade do usuário. Implementá-los envolve tarefas demoradas, como carregar o software, transferir os 
dados dos usuários e instalar e configurar o dispositivo. 

Com o ProDeploy Client Suite, você pode obter uma implementação completa projetada para executar essas tarefas 
específicas, além de planejamento abrangente de projeto, instalações remotas e/ou no local e suporte à configuração 
por 30 dias após a implementação. Como opção, se você precisar de ajuda parcial, nós poderemos cuidar das 
tarefas de geração de imagens e configuração, o que economizará o tempo de sua equipe assim que os novos 
PCs chegarem ao local.

O ProDeploy Client Suite economiza tempo e 
dinheiro. O ProDeploy Plus pode...

reduzir o tempo de implementação  
em até

49%1
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O TechDirect coloca em suas mãos nossa 
avançada tecnologia de implementação 
Você pode direcionar todos os aspectos de seu projeto de implementação por nosso portal TechDirect.  
Esse portal de autoatendimento permite que você defina o escopo do projeto, faça alterações e configure seus 
sistemas. Você diz o que, quando e onde, e pode até mesmo verificar o status do projeto sempre que quiser e onde 
você estiver. Com o TechDirect, você pode executar mais rapidamente e com menos risco de erros, tornando assim 
o engajamento inteiro mais eficiente.

Obtenha um ponto único de contato para 
orquestrar sua implementação
Desde o primeiro dia, você receberá um gerente de engajamento que lida com todos os aspectos da implementação. 
Ele monitora sua atividade no TechDirect e coordena os recursos da Dell para agir de acordo com suas instruções. Se 
você precisar de ajuda, ele está disponível para trabalhar com você diretamente a qualquer momento durante todo 
o projeto. 

Para quem se sentir mais confortável com a interação pessoal, seu gerente de engajamento interage com 
o TechDirect em seu nome e pode tomar todas as direções por telefone ou e-mail. De qualquer forma, sua 
preferência se torna nosso procedimento operacional padrão.
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ProDeploy Client Suite
O ProDeploy Client Suite for PCs oferece uma gama de opções de suporte para atender às necessidades de 
pequenas e grandes empresas.

As três opções de implementação abrangem todas as necessidades de TI e foram projetadas para lidar com os 
diversos projetos nos quais os clientes trabalham todos os dias:

Basic 
Deployment

ProDeploy 
Plus

ProDeploy

Acelera a 
implementação, pois 
você recebe sistemas 
prontos para a instalação 
integrada.

•  Serviços de Configuração

•    Portal TechDirect

Esqueça a 
implementação 
trabalhosa e adote 
uma implementação 
automatizada e com 
pouca intervenção.

•   Todos os recursos 
do Basic

•   Instalação remota* 
ou no local 24/7

•  Serviços de Configuração

•  Portal TechDirect

* Disponível em inglês 24/7

Todas as tarefas 
necessárias para levar 
os novos PCs da 
fábrica até a mesa de 
trabalho e colocá-los 
em operação.

•   Todos os recursos do 
ProDeploy

•   Connected 
Configuration

•   Instalação remota* ou 
no local 24/7

•  Serviços de Configuração

•  Transferência de dados
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Basic Deployment
Acelera a implementação, pois você 
recebe sistemas prontos para a instalação 
integrada.

ProDeploy
Esqueça a implementação trabalhosa 
e adote uma implementação automatizada 
e com pouca intervenção.

ProDeploy Plus
Todas as tarefas necessárias para levar 
os novos PCs da fábrica até a mesa de 
trabalho e colocá-los em operação.

Personalize as configurações do BIOS

Provisioning for VMware Workspace ONE

Dell™ Connected Configuration 

Provisioning for VMware Workspace ONE

Etiquetas de inventário e de embalagens e relatórios de ativos

Carregue uma imagem: WIM, ISO, Ready Image ou Image Assist

Carregue uma imagem: WIM, ISO, Ready Image ou Image Assist

Planejamento abrangente

Instalação remota ou no local 24x7

Carregue uma imagem: WIM, Ready Image ou Image Assist

Opções pré-selecionadas

Instalação remota ou no local 24x7

Provisioning for VMware Workspace ONE

Transferência de conhecimentos

Transferência de dados

30 dias de suporte pós-implementação

Serviços complementares de criação de imagem ou 
provisionamento
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Coloque sistemas online o mais rápido 
possível
O ProDeploy Client Suite ajuda você a tirar mais proveito da tecnologia desde o primeiro dia. Confie em nossos 
especialistas e parceiros para liderar implementações de gerenciamento de projetos por meio de planejamento, 
configuração e integração. Além disso, aproveite a flexibilidade para escolher o nível de suporte de implementação 
que melhor atenda às suas necessidades.  

Basic 
Deployment

ProDeploy
ProDeploy 

Plus

Pré-imple-
mentação

 Ponto único de contato • • •
 Portal TechDirect • • •
 Engenheiro de implementação • •
 Participação do SAM •

Implemen-
tação

 Connected Configuration •
 Provisionamento de fábrica

Comple-
mentar • •

 Carregar uma imagem 
Comple-
mentar • •

 Configuração do BIOS • • •
 Etiqueta de inventário e de embalagem de envio • • •
 Standard Asset Reports • • •
 Instalação remota ou no local • •
 Documentação do projeto • •
 Transferência de dados •

Pós-imple-
mentação

 Suporte de 30 dias •
 Créditos de treinamento •

Nem todos os recursos e serviços estão disponíveis em todos os países. A disponibilidade em países específicos pode 
ser encontrada aqui:  
dellemc.com/prodeployavailability

ProDeploy Client Suite
Comparação de recursos  
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FPO

Experimente a diferença da Dell Technologies
Com base no princípio de colocar os clientes em primeiro lugar, nós fornecemos soluções completas em todo 
o seu ambiente com hardware, software e serviços. Nossos serviços são projetados para transformar seus 
investimentos e permitir que você seja um agente de mudança para sua organização. Não importa se você 
está adicionando uma nova tecnologia, substituindo os sistemas existentes ou abrindo um novo escritório, 
conte conosco para garantir que até mesmo o projeto mais complexo seja efetivamente planejado, configurado, 
integrado e testado desde o início e apoiado para o futuro. Cuidaremos de seus projetos de implementação, para 
que você possa cuidar do seu negócio.

Para obter mais informações sobre o ProDeploy Client Suite, entre em contato com um 
representante de vendas.

1 Com base no white paper da IDC encomendado pela Dell, “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Life-Cycle 
Services”, de dezembro de 2021. Resultados obtidos de uma pesquisa com 455 organizações do mundo todo. A economia calculada reflete os custos associados 
ao tempo da equipe de TI para atividades relacionadas à implementação e não inclui o preço de tabela do ProDeploy Plus. Economia em dólares dos EUA. Os 
resultados reais devem variar. Clique aqui para obter o relatório completo.

2 O gerente de engajamento pode lhe informar quais títulos específicos de software de gerenciamento de sistema se aplicam.
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