
A mais completa oferta de implementação do mercado 
Atualmente, a equipe de TI se concentra em transformar os negócios 
e modernizar a TI para superar novos desafios. Porém, implementar 
e maximizar as novas tecnologias exigem rapidamente recursos 
especializados, planejamento e conhecimento. 

Escolha o ProDeploy Plus para obter a configuração de hardware e software 
no local com interação presencial com os especialistas da Dell Technologies. 
O Dell EMC ProDeploy Plus está à disposição para ajudar, com entrega de 
hardware e software 24x7 no local, tudo para que você vá do planejamento 
à implementação, ao treinamento e muito além.

A vantagem do ProDeploy Plus
•  Ponto único de contato na região para o gerenciamento de projetos 

e orientação sobre a nova tecnologia desde a fábrica até a implementação 
e o processo de suporte.

•  Instalação de hardware e configuração do sistema no local, inclusive 
o sistema operacional, o hypervisor e o software do sistema 
(conforme aplicável).

•  Confiança após a implementação para responder às suas perguntas com 
30 dias de assistência remota à configuração e assistência aprofundada 
quando necessário.

•  Créditos para produtos da Dell Technologies Services e vouchers para 
treinamentos ou exames do setor, conforme a necessidade durante 
o ano todo.

Benefícios 
Reduza os riscos na implementação 
de sistemas essenciais

•  Acelere a adoção da tecnologia 
com profissionais no local

•  Acelere o time-to-value e 
mantenha o valor da tecnologia 
em longo prazo

•   Estabeleça as habilidades certas 
para a instalação de hardware de 
sua equipe

Acelere a implementação 
e maximize sua tecnologia

Mais rapidez no 
planejamento e na 
implementação*
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Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell EMC ou 
acesse DellEMC.com
1  Com base em um relatório de teste da Principled Technologies encomendado pela Dell Technologies, de setembro de 2020, que compara a implementação interna ao 
serviço de implementação Dell EMC ProDeploy for Enterprise para servidores Dell EMC PowerEdge R740, o storage array Dell EMC Unity e o Dell EMC PowerSwitch 
S4048-ON. Os resultados reais variam. Relatório completo: http://facts.pt/JPiIlWm

2   Com base em uma análise interna de outubro de 2020 dos dados de suporte desde fevereiro de 2016 até outubro de 2020. 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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No núcleo, na nuvem ou na borda, o ProDeploy Plus oferece a habilidade e o dimensionamento necessários para 
executar exigentes implementações nos atuais ambientes de TI complexos. Com o ProDeploy Plus, você pode integrar 
com toda a confiança uma nova tecnologia aos ambientes existentes, graças ao amplo planejamento e à validação 
dos experientes engenheiros certificados. A assistência à configuração pós-implementação, a documentação do 
projeto completo com transferência de conhecimentos e os flexíveis créditos de treinamento melhoram a adoção da 
tecnologia e otimizam o desempenho em longo prazo dos sistemas essenciais.

Acompanhe sua implementação e muito mais na 
Inteligência de Serviço 
A Inteligência de Serviço é uma experiência de serviço digital adaptável 
e automatizada que permite otimizar os sistemas empresariais que 
mantêm seu data center — desde a implementação de ativos até a 
desativação. Colabore on-line com nossos especialistas para planejar, 
acompanhar e documentar seus projetos de implementação. Assim que 
o hardware da Dell EMC entrar em produção, simplifique o suporte e 
os serviços empresariais de TI com inteligência artificial mais avançada 
e lógica analítica personalizada.

Recursos
•  Ponto único de contato na região para o gerenciamento 

de projetos

•  Análise de preparo do local e planejamento da 
implementação 

•  Atuação do gerente de contas de serviços (SAM) para 
tratar dos dispositivos cobertos pelo ProSupport Plus

•  Serviço de implementação disponível 24x7

•  Instalação de hardware no local e remoção do material 
de embalagem

•  Instalação e configuração do software do sistema no local

•  Instalação do software de suporte e conexão com 
a Dell Technologies

•  Documentação do projeto com transferência de 
conhecimentos

•  Verificação da implementação 

•  Transferência de dados de configuração para o suporte 
técnico da Dell EMC

•  30 dias de assistência à configuração pós-implementação

"Economizamos de 15 a 17 dias de 
trabalho ao implementar os servidores 
e o armazenamento graças ao 
ProDeploy Plus... Além disso, evitamos 
atrasos para fazer a integração do 
hardware ao ambiente existente"

- Nagesh Jois,  
Diretor de sistemas de informações, 

Tavant Technologies (janeiro de 2019)

Acelere as implementações complexas com toda a confiança

http://DellEMC.com

