
ProSupport Plus 
met SupportAssist

Neem contact op met een  
Dell Services Expert voor 

meer informatie.

Zorgt dat er bijna 
geen ongeplande 
downtime meer 

optreedt als gevolg van 
hardwareproblemen4

Gebruikt AI 
om mogelijke 

problemen met 
de harde schijf 
te voorspellen 
voordat er grote 

problemen 
ontstaan4

Lost problemen 
proactief en 

tot 6x sneller 
op dan de 

concurrentie5

Tijd die IT-personeel aan 
routineactiviteiten en 

support besteedt1

94%

IT-tijd over voor andere 
taken1, zoals innovatie

6%

Overlevingstip 3 
Pak de essentiële zaken in.

VOOR DE  
IT-BEHEERDER

OVERLEVINGSGIDS

VOOR PC-ONDERSTEUNIN

G

Overlevingstip 2 
 Zet uw koers uit.

Overlevingstip 4 
Kies de makkelijke weg.

BIJ REGEN, IJZEL OF SNEEUW – WIJ STAAN ALTIJD PARAAT:  
Onze 6 Global Command Centers zorgen ervoor dat onderdelen en 

technici u bij alle weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersituaties 
of crises bereiken. 

62%
van de bedrijven koopt de komende 
12 maanden extra supportservices 
voor pc's in of is van plan dit te doen.2 

17%
verlaging van 

totale IT-kosten2

26%
hogere productiviteit 

van IT-personeel2

36%
tijd vrijgemaakt 

voor IT-personeel 
voor innovatie of 

meer strategische 
initiatieven2
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Eén stap voor

ProSupport Plus biedt u wat u nodig hebt om uw pc-
vloot te ondersteunen, een alles-in-één compleet pakket.

Ontvang support waar 
u ook bent van onze 

ProSupport-engineers 
in uw regio.

Wij regelen het met 
snelle vervanging of 
reparatie bij vallen, 

morsen en piekspanning.

BESCHERMEN EN 
OPTIMALISEREN

Neem actie op basis 
van door telemetrie 

aangestuurde aanbevelingen, 
altijd en overal.3

EENVOUDIG  
BEHEREN

Bekijk middelen en 
waarschuwingen in TechDirect  
Configureren • Bekijken • Groeperen 

INZICHT KRIJGEN

Aanwijzingen voor 
prestatieproblemen in een 

vroeg stadium3

RAM • CPU • Batterij  

Opslaggebruik •  

App- en OS-crashes

Overlevingstip 1 
Kies voor een Pro.

24x7 prioriteitstoegang 
tot ProSupport-
engineers in de regio

Onsite-service is de 
volgende werkdag 

beschikbaar na 
diagnose op afstand

Eén enkele bron 
voor software- 
en hardware-
expertise

Reparatie 
na vallen, 

morsen en 
spanningspieken

Behoud van 
de harde 
schijf na 

vervanging 

Voorspelling van 
mogelijke problemen 
met de harde schijf 
voordat er grote 
problemen ontstaan

PC-optimalisatie 
door middel van 
telemetrische 
aanbevelingen

Technology Service 
Manager biedt 

support speciaal 
gericht op uw team

Integreer waarschuwingen in de tools die  
u dagelijks gebruikt

ProSupport Plus voor pc's

Dankzij proactieve 
meldingen en automatisch 

openen van cases kan 
Dell al aan het probleem 

gaan werken voordat u de 
telefoon pakt. 

Onze voorspellende 
technologie detecteert 
mogelijke problemen 

voordat ze echte 
problemen worden.

Copyright © 2020 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. 
Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. De inhoud en standpunten die in dit document worden vermeld, waren correct op het moment van 
publicatie, juli 2020. Dell geeft in deze infographic noch impliciete, noch expliciete garanties.

1. IDC – Worldwide software and hardware support and deployment services, 2018.

2. Innovate with Services – Een commercieel onderzoek uitgevoerd door Forrester 
Consulting in opdracht van Dell EMC, oktober 2018 

3. Beschikbare functies variëren, afhankelijk van uw supportplan. 

4. Gebaseerd op een testrapport van Principled Technologies, “Dell ProSupport Plus 
met SupportAssist waarschuwt u voor hardwareproblemen, zodat u deze kunt 
oplossen voordat ze downtime veroorzaken”, april 2019. Tests in opdracht van Dell, 
uitgevoerd in de Verenigde Staten. Werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig 
rapport: http://facts.pt/0xvze8. Hardwareproblemen die door SupportAssist 
worden gedetecteerd, zijn onder andere harde schijven, solid-state drives, batterijen 
en ventilatoren.

5. Op basis van het Principled Technologies-rapport “Diagnose en oplossing van 
een probleem met de harde schijf in minder tijd met Dell ProSupport Plus”, 
mei 2020. Test in opdracht van Dell, uitgevoerd in de Verenigde Staten. De 
werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig rapport: http://facts.pt/ddv0ne9. 
SupportAssist moet worden geactiveerd via ProSupport of ProSupport Plus om 
proactieve of voorspellende meldingen of voordelen te activeren. 
 
SupportAssist detecteert automatisch en waarschuwt Dell proactief voor: 
problemen met het besturingssysteem, software-upgrades, driverupdates en 
-patches, malware, virusgeïnfecteerde bestanden, storingen van harde schijven, 
batterijen, geheugen, interne kabels, thermische sensoren, koelplaten, ventilatoren, 
solid-state drives en videokaarten.
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