
O ProDeploy Plus é um serviço abrangente que oferece implementação otimizada de novas 
tecnologias. Você conta com um ponto único de contato para gerenciamento de projetos, 
inclusive em planejamento inicial, configuração, migração de dados e transferência de 
conhecimentos. Você conseguirá até mesmo usar um software de gerenciamento de 
sistema3, como o Microsoft Endpoint Manager ou MDT, para controlar a configuração 
de novos sistemas. 

O TechDirect oferece a você controle total e atualizações de status em tempo real. 

Seja no escritório ou trabalhando remotamente e com o clique de um mouse, você 
direcionará todas as tarefas necessárias para colocar PCs novos de nossa fábrica direto 
nas mesas de seus funcionários, funcionando. Você pode até mesmo verificar o status 
do projeto sempre que quiser e onde estiver. Com o TechDirect, você pode executar 
mais rapidamente e com menos risco de erros, tornando assim todo o engajamento 
mais eficiente.

Você está usando algum software de gerenciamento de sistema3? Em caso afirmativo, 
aproveite o Dell Connected Configuration para obter um ponto de distribuição configurado 
em nossa fábrica, onde você pode configurar o BIOS e a imagem, e até mesmo concluir 
a combinação de domínios de cada funcionário. Se você não estiver usando software de 
gerenciamento do sistema, faça download do Image Assist para criar uma imagem única 
de várias plataformas que atualizaremos dinamicamente com os drivers mais recentes 
à medida que forem liberados. 

De qualquer forma, as tarefas de configuração são salvas no TechDirect e automatizadas 
na fábrica, o que melhora a consistência e reduz o número de tarefas e o tempo a ser gasto 
no local. Podemos até agendar instalações após o horário comercial ou nos fins de semana. 
Tudo isso minimiza o tempo de inatividade do funcionário. 

Livre-se do tédio, não do controle.

Dell ProDeploy Plus for Client Systems

O ProDeploy Plus pode 
reduzir o tempo de 

implementação em até 

49%1

Faça a combinação de 
domínios com o Connected 
Configuration ou permita que 
nosso técnico execute essa 
operação no local como parte 
da instalação.



ProDeploy Plus for Client Systems

Para obter mais informações sobre o ProDeploy Plus, entre em contato com seu 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: https://www.
delltechnologies.com/asset/en-us/services/deployment/industry-market/idc-report-the-business-value-of-dell-technologies-prodeploy-and-other-device-deployment-life-cycle-services.pdf 

2 Disponível para clientes Dell ProSupport Plus qualificados para um TSM.

3 Seu gerente de engajamento pode informar quais títulos de software de gerenciamento de sistema se aplicam.

Nota: Nem todos os recursos e serviços estão disponíveis em todos os países. A disponibilidade específica ao país pode ser encontrada aqui: dellemc.com/prodeployavailability.
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A transferência de dados ponto a ponto é mais rápida, mais confiável e mais segura porque as 
senhas não precisam ser compartilhadas com os técnicos. Se você preferir, podemos adap tar 
seu processo padrão para migração de dados.

Confie nos especialistas 
da Dell e de nossos 
parceiros para liderar 
todos os aspectos das 
implementações, inclusive 
planejamento, configuração, 
instalação e transferência de 
conhecimentos. 

O ProDeploy Client Suite 
inclui:

O ProDeploy Plus fornece 
todas as tarefas necessárias 
para levar os novos PCs 
da fábrica para a mesa, 
funcionando. Você também 
receberá 30 dias de suporte 
pós-implementação, 
instalação 24x7, migração de 
dados, bem como créditos 
de treinamento que podem 
ser usados para ajudar sua 
equipe de TI a manter as 
habilidades atualizadas 
e adotar novas tecnologias 
rapidamente.

O ProDeploy libera sua 
equipe de TI das demoradas 
tarefas de implementação. Os 
PCs novos são configurados 
antes da entrega e a 
instalação remota ou no local 
é realizada durante ou após 
o horário comercial.

O Basic Deployment 
acelera a implementação 
dos PCs, reduzindo as 
tarefas de configuração que 
seriam realizadas no local.

Nossas práticas recomendadas garantem uma implementação confiável que ajuda 
a reduzir picos de chamadas de suporte técnico pós-implementação. No entanto, 
para garantir que seu suporte técnico não seja afetado, também fornecemos 30 dias 
de suporte pós-implementação. Tudo isso poupa tempo da equipe de TI e aumenta 
a satisfação dos funcionários.

Especialistas
•  O engenheiro de implementação desenvolve o plano de implementação

•  Ponto único de contato para gerenciamento de projetos

•  Créditos de treinamento ajudam sua equipe de TI e os usuários finais 
a manter as habilidades atualizadas.

•  Engajamento do Technology Service Manager2

Insights
•  Documentação do projeto com transferência de conhecimentos

•  Ponto de distribuição na fábrica para geração de imagem 
e configuração do software de gerenciamento de sistema3, 
como o Microsoft Endpoint Manager ou MDT

•  Criação de imagens antes do envio, Wim, ISO ou Image Assist

• Carregar uma Ready Image

• Provisioning for VMware Workspace ONE

Facilidade
•  Portal de autoatendimento do TechDirect para atualizações 

de status e configuração

• Instalação remota ou no local 24x7 

• Assistência de configuração pós-implementação de 30 dias

 

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/services/deployment/industry-market/idc-report-the-business-value-of-dell-technologies-prodeploy-and-other-device-deployment-life-cycle-services.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/services/deployment/industry-market/idc-report-the-business-value-of-dell-technologies-prodeploy-and-other-device-deployment-life-cycle-services.pdf
http://dellemc.com/prodeployavailability

