
A instalação de um novo PC pode ser assustadora. Geralmente, ao 
configurar um novo dispositivo, o usuário final precisa esperar pela TI 
ou fazê-la por conta própria. Com a Dell, podemos ajudar remotamente 
ou no local, e você pode ter a tranquilidade de que isso será feito 
corretamente. 

Usando a Assistência para instalação de PC da Dell, podemos 
transferir arquivos de dados, configurações do sistema operacional, 
carregar software e definir configurações de Internet. A Dell oferece 
transferência de dados ilimitada para ajudar a simplificar as instalações 
de PC e atender às suas necessidades de TI.

Para os administradores de TI que implementam e integram, os 
novos sistemas computacionais não precisam exigir muito tempo 
nem muito trabalho da equipe. Fornecemos conhecimento e recursos 
especializados para colocar seus novos sistemas em funcionamento 
rapidamente. Podemos lidar com as tarefas cansativas e minimizar as 
disrupções em suas operações diárias. Oferecemos a você flexibilidade 
para programar o que funciona melhor para você e seus usuários finais. 

Você pode contar com a Dell para ter produtividade com maior 
facilidade e rapidez. Acelere a transição de seus funcionários para novos 
sistemas Dell usando a Assistência para instalação de PC da Dell.

Adquirir um novo PC não 
precisa ser intimidante. 

Assistência para 
instalação de PC da Dell 
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Dell Client Installation Services

Client Installation Services
Sabemos que o ambiente de configuração de novos dispositivos mudou, por isso oferecemos: 

Atividade Descrição

Remote PC Setup 
Assistance 

Assistência remota de instalação e conectividade: 

•  Desembalar, configurar um novo dispositivo e conectar periféricos (como tela, 
teclado, mouse)

• Fazer a primeira inicialização e login usando o ID do usuário e a senha

• Conectar com a Internet/rede ou inscrever em um domínio/empresa

• Conectar com ou configurar um e-mail

Assistência remota para dados, configurações e software:

• Transferir arquivos de um dispositivo para outro ou para a nuvem

•  Migrar contas de usuário, inclusive: configurações de sistema operacional  
e definições de configuração para Internet Explorer, INI e arquivos de dados

• Carregar aplicativos de software de podem ser necessários

Onsite PC Setup 
Assistance

Instalação de PC no local:

• Desembalar, conectar o novo produto a tomadas de energia e rede existentes

• Conectar periféricos, inclusive mouse, teclado e tela 

• Fazer a primeira inicialização e login usando o ID do usuário e a senha

• Conectar com a Internet/rede ou inscrever em um domínio/empresa

•  Conectar com ou configurar um e-mail

Transferência de dados e instalação de software:

• Transferir arquivos de um dispositivo para outro ou para a nuvem

•  Migrar contas de usuário, inclusive: configurações de sistema operacional  
e definições de configuração para Internet Explorer, INI e arquivos de dados

• Carregar aplicativos de software de podem ser necessários

Outros serviços 

Suporte para: 

• Dispositivos de rede ou compartilhados, como uma impressora em grupo

• Componentes internos, como mais memória 

• Upgrades de sistemas operacionais

• Tempo com nosso técnico para outras atividades relacionadas ao PC

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