
Acelere suas implementações
As expectativas do cliente são altas e as necessidades da força de trabalho podem mudar rapidamente, 
pressionando sua equipe a implantar logo uma tecnologia, mas… como oferecer uma infraestrutura que utilize 
melhor seus recursos e maximize o valor da nova tecnologia? Adote o ProDeploy e use opções flexíveis de 
instalação de hardware para obter o máximo de sua nova tecnologia desde o primeiro dia.

Faça implementações com facilidade
• Ponto único de contato para gerenciamento de projetos

• Planejamento da implementação

•  Instalação de hardware no local ou guiada remotamente
em qualquer dia e qualquer hora

Concentre-se nos 
geradores de negócios 

futuros

82% menos de tempo de 
planejamento de projetos1

Acelere sua 
implementação 

Até 68% mais rapidez 
no tempo de 
implantação1

Implemente certo já 
na primeira vez 

43% menos chamadas 
ao suporte técnico nos 

primeiros 90 dias2

Dell ProDeploy 
Infrastructure

Maximize sua 
tecnologia desde 

o primeiro dia com
nossa experiência em 

planejamento, 
instalação, orientação 

e transferência de 
conhecimentos

•  Instalação remota e configuração do software de
sistema em qualquer dia e qualquer hora

•  Documentação dos projetos e transferência de
conhecimentos



ProDeploy Infrastructure

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante Dell ou acesse 
DellTechnologies.com/ProDeploy

1  Com base em um relatório de testes da Principled Technologies encomendado pela Dell Technologies, em setembro de 2020, que compara a implementação interna 
ao serviço de implementação Dell ProDeploy for Infrastructure para servidores Dell PowerEdge R740, o storage array Dell Unity e o Dell PowerSwitch 

S4048-ON. Os resultados reais variam. Relatório completo: http://facts.pt/JPiIlWm
2  Com base em uma análise interna de outubro de 2020 sobre dados de suporte de julho a setembro de 2020
3  A instalação de hardware orientada não está disponível para todas as tecnologias. Entre em contato com seu especialista na Dell Technologies para obter orientação.
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O ProDeploy complementa seus profissionais de TI com nosso conhecimento 
especializado
O ProDeploy Infrastructure baseia-se nas melhores práticas aprimoradas por mais de 30 anos de experiência, além 
da instalação básica de hardware. O ProDeploy oferece um ponto único de contato para gerenciamento de projetos 
e planejamento de implementação, além de documentação e transferência de conhecimentos para sua equipe. 

Escolha entre a instalação de 
hardware no local e uma 
experiência totalmente remota

Você pode selecionar a opção de ajuste 
certo para um prestação de serviços 
baseada em suas necessidades, seu 
orçamento e sua agenda.

Utilize melhor seus recursos internos 
aproveitando a instalação do hardware 
no local ou com orientação remota3. 

• Minimize os riscos de implementação

•  Obtenha mais desempenho com o hardware
e o software totalmente habilitados

•  Lide eficientemente com o suporte técnico
para reduzir os riscos de tempo de inatividade

Gerencie tudo on-line
Colabore com nossos especialistas on-line 
para planejar, rastrear e entregar seus projetos 
de implementação a partir de um portal de 
gerenciamento completo no TechDirect. Poupe 
tempo centralizando a comunicação entre as 
equipes conjuntas. 
Depois que o hardware Dell estiver em produção, 
simplifique o serviço e suporte empresarial de TI com 
nossa experiência 
de serviço digital adaptável e automatizado 
— tanto para um sistema único quanto 
para seu ambiente global. Com nossos hubs 
flexíveis de autoatendimento, o TechDirect e o 
MyService360, gerencie agilmente os possíveis 
riscos com um suporte automatizado respaldado 
por uma IA mais inteligente, lógica analítica em 
tempo real e ações recomendadas. 

Tempo de Implementação Adicional
O ProDeploy foi projetado para acelerar a instalação 
de novas tecnologias. Quando a necessidade de 
implementação for maior em termos de comprimento, 
complexidade ou escopo, escolha o Tempo de 
Implementação Adicional para contar com assistência 
remota ou no local.

http://DellTechnologies.com/ProDeploy
http://facts.pt/JPiIlWm



