
Reduza o tempo de implementação e garanta a consistência de seu ambiente 
de usuário final. 
Hoje, não há motivo para desperdiçar o tempo da equipe de TI na configuração de novos PCs. 
Você não precisa se preocupar com a disseminação de software desonesto e os problemas 
de suporte decorrentes disso. Carregamos sua imagem, instalamos os aplicativos, definimos 
as configurações do BIOS, fazemos a partição do disco rígido e aplicamos etiquetas de 
inventário antes do envio. Assim, seus sistemas chegam ao seu local já configurados e prontos 
para o trabalho. Agora, podemos realizar esses serviços mais rápido do que nunca.

Este pacote de serviços padrão foi projetado para ser concluído em dias em vez de semanas, 
para que você não tenha que lidar com atrasos no recebimento dos sistemas.

Asset tagging e geração de relatórios: a maneira mais fácil de controlar seu hardware é marcá-
lo antes de distribuí-lo aos seus funcionários. Você seleciona uma etiqueta de nosso conjunto 
padrão, que inclui os campos de dados mais populares que nossos clientes solicitaram ao longo 
do tempo. Em seguida, imprimimos e aplicamos a etiqueta de inventário antes da remessa. 
Podemos até gravar uma etiqueta eletrônica no BIOS do sistema. Para compreender melhor 
a composição de seu ambiente de usuário final, um relatório de ativos é enviado diariamente. 
Esses serviços tornam a identificação, o monitoramento, a segurança e a recuperação dos seus 
computadores em atividades mais simples e acessíveis.

Configuração do sistema: a consistência é crucial no suporte eficaz aos usuários finais e há 
muito mais envolvido do que a criação de imagens. Podemos ajudar a garantir que seus sistemas 
tenham as configurações do BIOS, as configurações do OS e as versões dos aplicativos corretas. 
Podemos até mesmo particionar os discos rígidos com os incrementos mais comuns. Como 
resultado, o PC de cada funcionário atua como esperado pela equipe de TI. Um ambiente 
consistente é eficiente e nosso objetivo é facilitar isso.

Receba seus novos sistemas 
prontos para usar.
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Maximize 
o tempo de 
funcionamento, 
aumente 
a eficiência 
e assegure 
a consistência.

Configurações do BIOS padrão
• Wake-on-LAN

• Virtualização

• Bluetooth

• NIC ligada com PXE

• Sequência de boot 

• Inicialização rápida

• WiFi

• Intel SpeedStep (apenas desktops)

• Recuperação de alimentação 

CA (apenas desktops)

Partições padrão de disco 
rígido:
• Partição principal de 80 GB

• 80/20% primária/secundária

• 90/10% primária/secundária

Configuração de software 
padrão:
• Segurança absoluta de dados 

e dispositivos
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Para obter mais informações, entre em contato com seu representante.


