
De snelste weg naar de juiste keuze

Dell ProDeploy Client Suite
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Hebt u hulp nodig 
met datamigratie?    

Gebruikt u momenteel 
systeem-
beheer- 

software, zoals
SCCM of MDT?

Hebt u onsite 
installatie nodig? Y N
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ProDeploy Client Suite
Belangrijkste kenmerken

Add-on

Eén aanspreekpunt voor projectmanagement

TechDirect-portal voor con�guratiedetails en updates

Implementatie-engineer ontwikkelt implementatieplan

Betrokkenheid van TSM via Dell ProSupport Plus

Connected Con�guration

Provisioning for VMware® Workspace ONE™

Een image laden: WIM, Ghost, ISO of ImageAssist 

Con�guratie van BIOS-instellingen

Toevoeging van inventaristags en verzenddooslabels

Standaard assetrapporten

Onsite installatie van clientsystemen 24x7 beschikbaar

Projectdocumentatie met kennisoverdracht

Gebruikersinstellingen en -data migreren naar nieuw systeem

30 dagen support na a�oop van implementatie

Trainingscredits voor Education Services-cursussen
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Add-onLaad een generieke image:   ••

Met de ProDeploy Client Suite 
kunt u pc’s sneller en met minder 
inspanning implementeren. Vertrouw 
de leiding van implementaties, 
van projectmanagement tot en met 
planning, configuratie en integratie, 
toe aan onze experts en partners.

Kies het implementatieniveau dat 
het beste in uw behoeften voorziet. 
Gebruik vervolgens de TechDirect-
selfserviceportal om het bereik van 
uw project te definiëren, wijzigingen 
door te voeren en uw systemen 
te configureren. U kunt bovendien 
op elk gewenst moment de status 
van uw project controleren, waar 
u ook bent. 
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Niet alle functies en services zijn in alle landen 
leverbaar. Meer informatie over de specifieke 
beschikbaarheid per land kunt u hier vinden: 
www.dellemc.com/prodeployavailability.

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

