Dell PC as a Service

O Dell PCaaS (PC as a Service, PC como serviço) oferece uma experiência modernizada do funcionário a um
preço mensal único e previsível por unidade. Ele combina o que há de mais recente em hardware, software,
serviços durante o ciclo de vida e financiamento em uma solução abrangente.

Experiência modernizada do
funcionário a um preço previsível
As organizações estão priorizando
a experiência do funcionário para
vencer
Fazer da experiência do funcionário uma
prioridade para os negócios não é algo novo,
mas o diferencial agora é que para manterse
competitivo, reter e atrair os melhores
talentos, a experiência do funcionário tem de
ser uma prioridade. O grupo de trabalho de
hoje depende muito dos PCs para executar
tarefas, e muitas vezes é preciso trabalhar
a qualquer momento e em qualquer lugar.
As organizações precisam que os PCs sejam
entregues e estejam totalmente configurados
para os usuários rapidamente, onde quer que
eles trabalhem. Os usuários querem o mínimo
de disrupções quando recebem um novo PC,
e os departamentos de TI precisam manter
a adequação, a segurança e a confiabilidade
do sistema ao longo de sua vida útil. Quando
as organizações usam o PCaaS da Dell, elas
obtêm o benefício de contar com um provedor
único para simplificar as tarefas diárias de
gerenciamento do ciclo de vida dos PCs
e aprimorar a experiência do funcionário ao
mesmo tempo.

Simplifique as tarefas diárias de
gerenciamento do ciclo de vida
dos PCs com o PCaaS.
Principais benefícios do PCaaS:
• Planejamento previsível do orçamento;
não é necessário um investimento inicial
• Redução de custos do gerenciamento
diário
• Garantia da tecnologia mais recente
por meio de atualizações rápidas do PC
• Sem propriedade nem tarefa de
descarte
• Financiamento flexível
• Hardware personalizado de acordo
com as necessidades de seus
funcionários
• Acesso a especialistas dedicados com
a habilidade em solução de
pagamentos da Dell Financial Services
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PCaaS
OBTENHA SOLUÇÕES FLEXÍVEIS DE PAGAMENTO E TI DE UM PROVEDOR CONFIÁVEL A UM
PREÇO MENSAL ÚNICO E PREVISÍVEL POR UNIDADE
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Preço mensal único e previsível por unidade
Escolha dentre o amplo portfólio de PCs e acessórios Dell. Saiba mais nas
páginas seguintes.

OS MAIS RECENTES
PCs E ACESSÓRIOS

O ProDeploy Client Suite simplifica e acelera o processo de implementação
garantindo que o grupo de trabalho seja produtivo desde o primeiro dia.

IMPLEMENTAR
O Dell ProSupport for PCs permite que a TI esteja informada, mantenha
o controle e aja com insights orientados por telemetria.

SUPORTE

O Dell ProSupport Plus com SupportAssist tem ajudado clientes a reduzir
o tempo necessário para corrigir um disco rígido com defeito até 11 vezes
mais rápido que os concorrentes3.

O Dell Asset Recovery permite que a TI planeje a recuperação de ativos
com antecedência ao final da vida útil do PC e ajude a fazer a transição
dos usuários finais para a nova tecnologia mais rapidamente.

RECUPERAÇÃO
DE ATIVOS

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS
DE PAGAMENTO

Seus executivos de contas de solução de pagamento da Dell trabalham juntos
para garantir que você receba a solução abrangente certa por um preço
mensal previsível por unidade e com um prazo adequado para sua empresa
e seu orçamento.
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Os PCs mais inteligentes do mundo
com o Dell Optimizer*
O Dell Optimizer é um software de inteligência artificial integrado que aprende e se adapta ao seu comportamento
para criar uma experiência do usuário mais inteligente e personalizada. Ele melhora automaticamente o desempenho
dos aplicativos, o tempo de execução da bateria e muito mais em segundo plano, para você ter menos disrupções
onde quer que esteja trabalhando.
O Dell Optimizer está disponível em PCs Latitude, Precision e OptiPlex selecionados.

ExpressResponse
Aprende como você costuma usar seus aplicativos
favoritos, aprimorando e aplicando continuamente
configurações para que você obtenha
o desempenho mais ágil.

ExpressSign-in
Um sensor de proximidade ao PC que ativa seu
sistema automaticamente e faz seu log-in por meio
de uma câmera de infravermelho e do Windows
Hello. Ele também bloqueia automaticamente
o sistema quando você se afasta, aumentando
a segurança e preservando a duração da bateria.

ExpressCharge™
Essa tecnologia aprende seus hábitos de
carregamento diários e garante que sua bateria
funcione com todo o potencial.

Intelligent Audio
Define as configurações de áudio de seu sistema
ajustando ruídos de fundo, gerenciando o volume
da fala e refinando a experiência de som em geral.
Nas teleconferências, você terá a sensação de
estar na sala, não importa onde esteja.
*Com base em uma análise da Dell, novembro de 2019.
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Dispositivos seguros e sustentáveis
Dispositivos confiáveis Dell: uma abordagem abrangente à segurança de endpoints
para os PCs comerciais mais seguros* do setor
Evitar, detectar e responder a ataques
Dell SafeGuard and Response com tecnologia
VMware Carbon Black e Secureworks

Criptografar informações
confidenciais e proteger dados
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usuários finais
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Acesse seu dispositivo com
segurança de qualquer lugar
VMware Workspace ONE

o

Obter visibilidade de adulterações no BIOS
Dell SafeBIOS com verificação do BIOS e IoA (Indicators
of Attack, indicadores de ataque)

Para obter mais informações, acesse www.delltechnologies.com/endpointsecurity

Garantir a privacidade digital na tela
Dell SafeScreen

* Com base em uma análise da Dell,
janeiro de 2020

Dispositivos sustentáveis
Na Dell Technologies, temos a responsabilidade de
proteger e enriquecer nosso planeta junto com nossos
clientes, fornecedores e comunidades. Essa é uma
parte fundamental de nossos negócios, e incorporamos
as práticas de sustentabilidade e ética em tudo que
fazemos, nos responsabilizando por nossas ações
enquanto geramos melhorias sempre que possível.
Como estamos fazendo nossos PCs mais sustentáveis
do que nunca:
•
•

•

•

Mais de 30 dispositivos registrados com
classificação EPEAT Gold e Silver
Uso de peças com pintura 100% à base de água em
mais dispositivos Latitude para reduzir as emissões
de compostos orgânicos voláteis
Acolchoamento 100% reciclado feito com materiais
plásticos retirados do oceano em nossos 2 em 1
Latitude
Até 60% de plástico reciclado em nosso portfólio
do OptiPlex
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Dell ProDeploy Client Suite
e Dell Provisioning
IMPLEMENTE PCs EM MENOS TEMPO E COM MENOS ESFORÇO

Simplifique e acelere
a implementação de sistemas Dell
Implementação com eficiência – conduza
todos os detalhes de sua implementação com
um nível incomparável de controle, automação
e simplicidade por meio do portal on-line
TechDirect.
Implementação especializada – confie nos
especialistas e parceiros da Dell para realizar
as implementações, desde o gerenciamento
do projeto até o planejamento, a configuração
e a instalação. Você obtém a flexibilidade para
escolher o nível de serviço específico que
atenda às suas necessidades.
Produtividade a partir do primeiro dia –
o Dell Provisioning for VMware Workspace
ONE combina provisionamento de nuvem
e de fábrica a fim de oferecer dispositivos
personalizados para que os usuários finais
estejam instantaneamente produtivos na
primeira inicialização.

ProDeploy Client Suite.
Acabe com o tédio, não com o controle.
Do conforto de seu escritório ou sua casa
e com o clique de um mouse, você pode
usar o TechDirect para gerenciar todas as
tarefas requeridas para levar os novos PCs
de nossa fábrica às mesas de trabalho de seus
funcionários, em operação. Ou deixe que nosso
técnico execute um ingresso de domínio no
local como parte da instalação.
Com o ProDeploy Client Suite, você tem:

•P
 ortal TechDirect para atualizações de
configuração e de status
• Tratamento de imagens e provisionamento
• Instalação no local 24x7 com ProDeploy
e ProDeploy Plus
• Migração de dados com ProDeploy Plus

O ProDeploy Plus pode reduzir o tempo
de implementação em até 50%*

*Com base no white paper da IDC encomendado pela Dell, “Business
Value of Optimized Device Deployment”, outubro de 2019. Resultados
obtidos de uma pesquisa com 1.000 organizações em todo o mundo.
A economia calculada reflete custos associados ao tempo da equipe
de TI em atividades relacionadas à implementação e não incluem
o preço de tabela do ProDeploy Plus. Economia de custo em dólares
americanos. Os resultados reais devem variar. Relatório completo:
www.dell.com/idcdeploymentservicesbusinessvalue
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Dell ProSupport Suite for PCs
DETECTE E CORRIJA PROBLEMAS ANTES QUE ELES SE AGRAVEM

ProSupport Suite for PCs
Imagine saber que um sistema apresentará falha e poder corrigi-lo antes que isso aconteça. O Dell ProSupport Suite for PCs
oferece esse nível de serviço. Usando a tecnologia exclusiva de inteligência artificial do SupportAssist2, o ProSupport Suite oferece
alertas preditivos para ajudar você a se manter à frente dos problemas, suporte proativo para ajudar a reparar os problemas de
hardware e software com mais rapidez, além de acesso prioritário aos engenheiros do ProSupport, dando a você suporte 24x7.
Nossos alertas automáticos e a criação de casos permitem que os especialistas da Dell comecem a trabalhar nas soluções antes
de você fazer uma ligação, fazendo com que você e o usuário final gastem menos tempo e dinheiro, e tenham menos frustrações.

Principais benefícios
– Resolve problemas 11 vezes mais rápido do que os concorrentes1
– Evita ou minimiza o tempo de inatividade do usuário final
– Serviço no local 24x7, em todo o mundo
– Reparos para danos acidentais
– Recomendações e insights orientados por inteligência artificial
– Resolução remota de problemas de TI

ProSupport Plus
É o único serviço de suporte completo que combina o acesso prioritário com o suporte especializado, o reparo de danos
acidentais, bem como a capacidade de prever e corrigir problemas antes que eles se agravem. Com os upgrades recentes, os
administradores de TI podem usar insights e recomendações orientados por telemetria para agir remotamente em problemas de
TI, prever as necessidades do usuário final e reduzir o tempo de resolução.

O ProSupport Plus com
SupportAssist

O ProSupport Plus com
SupportAssist

O ProSupport Plus com
SupportAssist

usa inteligência artificial para
prever problemas
no disco rígido8

praticamente elimina
o tempo de inatividade
não planejado8

resolve problemas no disco
rígido até 11 vezes mais
rápido que os concorrentes9

Dell Client Managed Services
É uma suíte completa de recursos
de gerenciamento do ciclo de vida
para gerenciar ativos do usuário final
e, ao mesmo tempo, aprimorar sua
experiência. O Dell Client Managed
Services pode simplificar, automatizar
e personalizar o suporte do usuário,
além de gerenciar o controle de
hardware e software, bem como
o provisionamento, enquanto reduz
a complexidade e o custo com
o passar do tempo.
Oferta em destaque: ProManage
para usuários finais: gerenciamento
de dispositivos e central de serviços
(disponível somente nos EUA)
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Dell Asset Recovery
e Payment Solutions
Asset Recovery Services
Estamos comprometidos em acelerar a economia circular, oferecendo recuperação de ativos comerciais responsável
e segura em que lidamos com tudo, desde logística de retirada até sanitização de dados, revenda e reciclagem.
Plásticos e outros tipos de material coletados por meio de nossos outros programas de devolução também são
transformados em novas peças para novos computadores por meio de um processo de loop fechado.
Planeje a recuperação de ativos com antecedência ao final da vida útil do PC e ajude a fazer a transição dos usuários
finais para a nova tecnologia mais rapidamente.
•

Gerenciamento de logística para devoluções de sistemas Dell

•

Opções de sanitização de dados segura

•

Geração de relatórios opcional disponível durante o processo de recuperação de ativos

Soluções de pagamento integradas
permitem o PCaaS**
Seus executivos de contas de solução de
pagamento da Dell trabalham juntos para
garantir que você receba a solução abrangente
certa por um preço mensal previsível por
unidade e com um prazo adequado para sua
empresa e seu orçamento.
•

•

•

•
•

Um só provedor completo de soluções
que oferece financiamento único para
hardware, software e serviços
Financiamento que é perfeitamente
integrado ao processo de gerenciamento
do ciclo de vida do PC
Opções flexíveis de financiamento
(ampliar, reduzir ou fazer upgrades em
médio prazo para mais de 150 unidades)
Prazos de 36 e 48 meses
Especialistas dedicados com conhecimento
técnico e perspicácia financeira

**Nos EUA: Soluções de pagamento oferecidas e mantidas pela
Dell Financial Services L.L.C. ou sua afiliada ou designada (“DFS”) para
clientes qualificados. As ofertas podem não estar disponíveis ou podem
variar de acordo com o país. Quando disponíveis, as ofertas podem ser
alteradas sem prévio aviso e estão sujeitas à disponibilidade do produto,
aprovação de crédito, execução da documentação apresentada e aceita
pela DFS, e podem estar sujeitas a um valor mínimo de transação. As
ofertas não estão disponíveis para uso pessoal, familiar nem doméstico.
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PCaaS personalizado de acordo com
suas necessidades
Dependendo do tamanho de sua implementação, trabalharemos com você para desenvolver uma solução adequada às suas
necessidades exclusivas dos negócios.

PC as a Service for Business
Para os clientes que buscam simplificar o gerenciamento do ciclo de vida do PC para 1 a 299 unidades, a solução inclui:
• Laptops de negócios, desktops e estações de trabalho Dell premiados totalmente personalizáveis
• Opções de software de fábrica
• Os melhores serviços do setor que abrangem suporte, recuperação de ativos e implementação opcional
• Financiamento para 3 ou 4 anos

PC as a Service for Enterprise
Para os clientes que têm uma implementação mais complexa e buscam simplificar o gerenciamento do ciclo de vida do PC para
mais de 300 unidades, a solução inclui:
• Laptops de negócios, desktops e estações de trabalho Dell premiados totalmente personalizáveis
• Opções de software de fábrica
• Os melhores serviços do setor que abrangem implementação, suporte e recuperação de ativos
• Um gerente de prestação de serviços como ponto único de contato por toda a duração do contrato
• Opções flexíveis de financiamento integradas para um período de 3 ou 4 anos com a opção de ampliar, reduzir ou fazer upgrade
em médio prazo

Gerente de prestação de serviços
de PCaaS:

Para pedidos que incluem mais de 300 sistemas, um SDM
(Services Delivery Manager, gerente de prestação de
serviços) será atribuído como seu ponto único de contato
durante todo o ciclo de vida do PC. O SDM ajudará
a simplificar as comunicações e o auxiliará em todas as
fases do ciclo de vida do PC, inclusive planejamento
para implementação, suporte e gerenciamento até
recuperação de ativos e atualização.

Ponto único de contato durante o ciclo de vida do PC
• Em toda a sua empresa e na Dell
• Fornece atualizações periódicas de status do programa
e resultados
• Reduz a complexidade do programa coordenando os itens
para entrega

Conhecimentos e recursos necessários
especializados...
• Certificados de acordo com os padrões do setor de TI,
por exemplo, ITIL, Six Sigma
• Aproveita a experiência obtida a partir de projetos
concluídos
• Assume a responsabilidade pela prestação de serviços

Defensor de cliente...
• Trabalhando como parte de sua equipe de programas
• Primeiro ponto de responsabilidade
• Ponto de contato executivo
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54%

*

DAS EMPRESAS
QUEREM PC
AS A SERVICE

* Relatório da Forrester – https://dam.dell.com/content/dell-assetshare/secured/assetshare/details.html/content/dam/marketing-assets/commercial/unified_workspace/all_trains/third_party_reports/english-global/
cs2101g0005_002_gl_cs_cm_3rd_dell_future_of_enterprise_computing.pdf
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Preço mensal único e previsível por unidade
SAIBA MAIS – ENTRE EM CONTATO.
Para saber como a Dell pode ajudar a transformar seus negócios,
entre em contato com seu executivo de contas da Dell Technologies.
Para saber mais sobre o PCaaS, visite nossa página da Web
em delltechnologies.com/pt-br/PCaaS
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