DELL CLIENT COMMAND SUITE

Maximera systemadministration,
minimera komplexiteten.
Dell Client Command Suite (DCCS) hanterar viktiga hanteringskrav
med en förenklad lösning. DCCS bidrar till att spara värdefull
tid och kraft så att IT-teamen enkelt kan hantera distribution
av programvara och fast programvara, systemkonfiguration
och övervakning av tillstånd.
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Systemhanteringsansvar omfattar viktiga funktioner
Driftsätta drivrutiner

Konfigurera BIOS

Effektivt driftsätta
systemdrivrutiner under den
första systemkonfigurationen.

Konfigurera system-BIOS
så att det följer företagets
policyer.

Övervaka enheter

Hantera systemuppdateringar

Övervaka systemets hälsa

Bibehålla produkternas
effektivitet med de senaste
systemuppdateringarna.

Integrerade lösningar

Samarbete

Kompatibel med aktuella
systemhanteringsverktyg.

Samarbetsalternativ för
att bibehålla IT-teamets
effektivitet.
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Kraftfulla verktyg för att effektivisera hanteringen
på ditt sätt.
Viktiga systemhanteringsfunktioner

Funktioner och verktyg

Driftsätta
drivrutiner

Kommando | Driftsättning
ger de senaste och bästa
drivrutinspaketen i ett OSförbrukningstillstånd, vilket
hjälper IT-avdelningen att bygga
fullt fungerande avbildningar för
dina Dell-enheter.

Kommando | Driftsättning
minskar det arbete och den tid
som krävs för att konfigurera
din Dell-avbildning genom att
ta bort gissningar som behövs
för att hitta och hämta enskilda
enhetsdrivrutiner.

Kommando | Advanced Driver
Restore Lite automatiserar
installationen av basdrivrutiner
på ett nyligen installerat
Windows-operativsystem utan
att behöva ytterligare verktyg.

Konfigurera
BIOS

Kommando | Konfigurera
möjliggör enkel konfiguration
av fler än 170 BIOS-attribut
och -principer i en miljö före
eller efter operativsystemet,
vilket minimerar behovet av
att vidröra enskilda system.

Kommando | Säker BIOSkonfiguration certifierar att ett
kommando till BIOS är säkert
autentiserat och auktoriserat
före körning.

Kommando | PowerShell
Provider tillhandahåller ett
flexibelt skriptalternativ som
gör att IT-avdelningen kan
konfigurera BIOS-principer
på distans.

Kommando | Övervakning
underlättar insamling av
maskinvaruinventering på
distans för din Dell-flotta
och informerar IT om viktiga
enhetsdata.

Använd Command |
Övervakning
av hälsodatarapportering som
säkerställer att Dell-systemen
fortsätter att fungera med
maximal effektivitet utan
driftavbrott.

Kommando | Garantin gör det
enkelt att hämta garantistatus
för produkterna, vilket gör att
IT-avdelningen kan minska
oplanerade reparationskostnader
och planera bättre för
uppdateringar.

Kommando | Uppdatering
identifierar och installerar de
senaste systemuppdateringarna,
vilket förenklar arbetet som
krävs för att upprätthålla
enhetens integritet och
produktivitet.

Flexibilitet att välja mellan
GUI- och CLI-alternativ med
Command | Uppdatering
för policyhantering av
lokala uppdateringar eller
fjärruppdateringar.

Kommando | Uppdatering
säkerställer automatiska
systemkravskontroller före
uppdatering av installationen,
vilket minskar oförutsedda fel.

Förenkla processen för
att utforma ett anpassat
bibliotek med uppdateringar
av produkterna med en
molnbaserad konsol.

IT-team kan samarbeta, bygga
och dela anpassade datalager,
vilket ökar enhetligheten
och eliminerar dubbletter
av arbetsströmmen.

Automatiserade funktioner
effektiviserar skapande och
distribution av anpassade
uppdateringar på anslutna
enheter.

Workspace ONE Unified
Endpoint Management
erbjuder sömlös integrering
med Dell Client Command Suite
för smidig systemhantering
i en molnbaserad konsol.

Kommando | Integration
Suite for System Center
ger en anpassad Dellhanteringsupplevelse inom
SCCM, med lättanvända
konsoltillägg för viktiga
kommandofunktioner.

Command | vPro Out of Band
är en unik integrering med
Intel® vProTM Out of Bandteknik som möjliggör förenklad
AMT-provisionering och
fjärrslutpunktshantering.

Övervaka
enheter

Hantera
systemuppdateringar

Molnbaseradt
samarbete

Integrerade
lösningar

Mer information finns på
Dell.com/Command
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