
Proteja e controle seus sistemas desde 
o dia em que saem de circulação.

Mantenha um 
registro preciso 
dos sistemas 
informáticos 
em todo o seu 
ambiente de TI.

Serviços de geração de relatório e Asset Tagging da Dell

Nossos serviços de geração de relatório e Asset Tagging foram projetados para 
serem concluídos em dias em vez de semanas, para que você não tenha que lidar 
com atrasos no recebimento dos sistemas.

Da fábrica à mesa sem precisar 
abrir a caixa.

Etiquetas da caixa de remessa: 
a etiqueta da caixa de remessa é uma 
etiqueta branca comum e pode conter 
informações adicionais úteis para 
o encaminhamento de sistemas para 
usuários finais. 

A aplicação de um rótulo na caixa de 
envio, com campos de dados definidos 
pelo usuário, pode reduzir ou até mesmo 
eliminar a necessidade de remover 
o sistema da embalagem de envio antes 
da implementação. Os dados do código 
de barras permitem que os sistemas 
sejam verificados em serviços de hub 
para fins de registro e distribuição.

Você provavelmente investiu tempo e dinheiro adquirindo os novos ativos de TI adequados 
para sua organização. Portanto, deseja ser capaz de controlar e gerenciar de forma 
eficiente o status de cada item. Os serviços de geração de relatórios e Asset tagging tornam 
a identificação, o monitoramento, a segurança e a recuperação dos seus computadores em 
uma atividade mais fácil e acessível. É possível encontrar e exibir registros precisos de ativos 
durante toda a vida útil.

Asset Tagging: a maneira mais fácil de monitorar seus sistemas é identificá-los antes de distribuí-
los aos seus funcionários. Você seleciona a etiqueta de nosso conjunto padrão de cinco, incluindo 
os campos de dados mais populares solicitados pelos clientes ao longo do tempo. Imprimimos 
e aplicamos suas etiquetas de inventário antes de enviá-las. Ou podemos criar uma etiqueta de 
cor personalizada com a sua marca corporativa e os campos de sua escolha.

• Para o funcionários, uma etiqueta de inventário pode significar que não é necessário 
procurar números da etiqueta, do Help Desk ou do ativo

• Um Help Desk de TI tem informações consistentes do usuário correspondentes às 
informações dos sistemas de Help Desk, por exemplo, o endereço MAC

Geração de relatórios de ativos: como você controlará os sistemas ao chegarem na sua 
empresa? Com a geração de relatórios de ativos, você pode facilmente integrar novos ativos 
aos seus sistemas de gerenciamento de ativos existentes. Um relatório de ativos pode ser 
enviado por e-mail diariamente, semanalmente ou mensalmente, e serve como uma ferramenta 
de monitoramento útil para identificar todos os PCs enviados no período anterior. Esse relatório 
é enviado por e-mail no formato Excel ou .csv e contém informações sobre os sistemas de 
computador adquiridos.

• O relatório de ativos ajuda os clientes a facilitar a recepção dos novos sistemas e com 
distribuição avançada para TI para conclusão da implementação do sistema.

• As equipes responsáveis pelo ativo poderão ter registros precisos. Elas serão capazes de ler 
o código de barras e rapidamente verificá-los em relação ao relatório de ativo em seu sistema 
eletrônico de controle de ativo (não apenas o número da etiqueta ou do ativo, mas a memória, 
o tipo de sistema, o tamanho do HD, informações de garantia, a velocidade do processador).



Serviços de geração de relatório e Asset Tagging da Dell

Campos padrão dos relatórios  
de ativos:

Etiquetas de inventário padrão:

Dell ProSupport Plus

Dell ProSupport 

Garantia básica Dell 

AntifurtoEtiqueta personalizada

Detalhes do pedido

Endereço MAC e dados do sistema

Endereço MAC

Por que o rastreamento de ativos é 
importante?

Etiquetas personalizadas garantem 
o atendimento de necessidades 
exclusivas:

© 2021 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias das marcas 
e dos nomes ou de produtos. As especificações estão corretas na data da publicação, mas estão sujeitas a disponibilidade ou alteração sem prévio aviso a qualquer 
momento. A Dell e suas afiliadas não se responsabilizam por erros nem omissões de tipografia ou fotografia. Os termos e condições de vendas e serviços Dell aplicam-
se e estão disponíveis mediante solicitação. As ofertas de serviços Dell não afetam os direitos legais do consumidor. Janeiro de 2021 | Asset-Tagging-and-Reporting-
Datasheet-2021-US

• Número da conta
• Etiqueta de inventário 

(conforme aplicável)
• Data de produção
• Número do pedido
• Data do pedido
• Número da ordem de compra
• Expedir por data
• Data de envio
• Etiqueta de serviço da Dell
• Código de serviço expresso
• Modelo
• Descrição do chassis
• Estilo do chassis
• OS instalado
• CPU
• Velocidade do processador
• Tamanho da unidade de disco rígido
• Memória
• Memória de vídeo
• Endereço MAC
• Endereço MAC pass-through
• Endereço MAC sem fio
• Nome da empresa
• Nome do cliente
• Número do cliente
• Endereço de envio 1
• Endereço de envio 2
• Endereço de envio 3
• Cidade de envio
• Estado de envio
• CEP de envio
• País de envio
• UUID

Etiquetas antifurto:
As etiquetas antifurto podem fornecer 
segurança adicional como parte de uma 
abordagem de segurança em camadas. 
Elas precisam de uma força considerável 
para serem removidas, mas nesse caso, 
deixam uma “tatuagem” gravada na caixa, 
o que dificulta a venda do sistema. A 
Dell também fornece etiquetas com o valor 
agregado de um marcador UV patenteado 
sem esmaecimento escondido na camada 
abaixo da tatuagem do marcador roubado. 
A tatuagem conterá um número de ativo 
exclusivo que auxilia na recuperação de 
quaisquer sistemas roubados localizados. 
A Dell também registra sistemas em um 
banco de dados seguro, que auxilia no 
controle e na devolução de sistemas 
roubados.

• Rastreie e controle o ativo rapidamente

• Planeje e faça o orçamento de upgrades 
de cada computador com informações 
precisas e organizadas em mãos

• Economize custos com Help Desk 
com diagnósticos mais eficientes 
e prevenção de problemas

• Forneça informações vitais para 
o gerenciamento de implementações 
em grande escala

• Economize tempo e trabalho gerenciando 
logísticas de implementação

• Aumente a possibilidade de recuperar 
sistemas roubados e impedir furto 
interno

• Garanta a conformidade da licença 
de software ou aplique políticas de 
segurança de um local central.

Caso precise de etiquetas de cores 
completas, códigos QR, logotipos da 
empresa ou campos de dados não incluídos 
em nossas etiquetas ou relatórios padrão, 
entre em contato. Podemos fornecer 
serviços personalizados para atender às suas 
necessidades. Podemos até mesmo aplicar 
etiquetas de ativos desenvolvidas pelo cliente 
(um código de barras deve ser incluído).

Asset tagging eletrônica:
Também é possível gravar um número 
de ativo do cliente com 10 caracteres 
alfanuméricos no BIOS do sistema para 
permitir a identificação remota pelo 
software de gerenciamento do sistema. 
O número não é facilmente removido 
e fornece um nível adicional de segurança.

Para obter mais informações 
sobre a asset tagging e a geração 
de relatórios, entre em contato 
com seu representante Dell.
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