maneiras de
o provisionamento da
fábrica simplificar o fluxo
de trabalho de TI.
Apresentamos o ProDeploy no
Unified Workspace. É assim que
se faz implementação.

1 | Sistemas prontos para uso:
Através da integração entre a fábrica e a nuvem, somos os primeiros OEM que executam todo o seu
provisionamento com VMWare Workspace ONE diretamente na fábrica.*

2 | Funcionários prontos para o trabalho:
	
Em seguida, enviamos os sistemas do nosso pessoal para o seu, a qualquer hora, em qualquer lugar, para
começar com o pé direito.

3 | Economize o tempo da TI:
Economiza até quase uma semana de tempo de TI por 1.000 dispositivos implementados**

4 | Rastreie rapidamente sua operação:
Issotambém reduz o tempo de trabalho para oferecer aplicativos básicos a seus funcionários, de 2 horas
a apenas 12 minutos, e reduz o tempo entre a solicitação dos aplicativos e a entrega, de 20 dias para três.***

5 | Liberdade para inovar:
O ProDeploy no Unified Workspace poupa uma implementação demorada de TI, para que você possa
se concentrar no futuro e em outras prioridades de gerenciamento.

Descubra como o ProDeploy no Unified Workspace devolve
o tempo à TI para que você possa se concentrar na inovação.
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*Baseado em uma análise interna da Dell, janeiro de 2019.
**Baseado no relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell Technologies, "Deliver pre-configured systems to end users faster with Dell Provisioning for VMware Workspace ONE", de janeiro de 2019,
comparando a implementação usando o provisionamento Dell para o Workspace ONE e a implementação tradicional. Resultados extrapolados para a implementação de 1.000 sistemas, sendo que uma semana
representa sete dias úteis completos. Os resultados reais podem variar. Relatório completo: [inserir link]
**Com base no estudo Total Economic Impact™ da Forrester encomendado pela VMware, "The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10", setembro de 2018. Resultados de entrevistas
com clientes que usam o VMware Workspace ONE e/ou baseados em uma organização composta de 12.000 funcionários.

