Platformonafhankelijke imaging kan
eenvoudig en snel zijn.
ImageAssist controleert
of uw image
platformonafhankelijk
is om daarmee te
voorkomen dat er
mogelijk weken lang
naar de oorzaak moet
worden gezocht.

Dell ImageAssist
Sneller dan ooit en moeiteloos platformonafhankelijke images maken,
implementeren en bijwerken.
Het ontwikkelen van een enkele, multi-inzetbare image die werkt op al uw huidige
en toekomstige systemen, is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dell ImageAssist
biedt u de mogelijkheid om snel een aangepaste cross-platformimage te maken
die klaar is om te worden ingezet wanneer u dat wilt. Deze software biedt een
eenvoudige gebruikersinterface waarmee u uw aangepaste image kunt voorbereiden
met het gewenste besturingssysteem, plus de benodigde licenties, applicaties,
bureaubladaanpassingen en netwerkconfiguratie-instellingen.
Om er zeker van te zijn dat u een zo actueel mogelijke image hebt, installeren wij
in onze fabriek dynamisch de nieuwste drivers wanneer deze worden uitgebracht*.
Of u nu overstapt naar een ander product of alleen nieuwe systemen bestelt, u kunt
erop rekenen dat uw image klaar is voor implementatie.

Statische vastlegging van images

Als u over een enkele platformimage beschikt of geen toekomstige platforms hoeft te
ondersteunen, kunt u met deze functie een WIM-image vastleggen en deze naar onze
fabriek sturen voor installatie op nieuwe systemen. U kunt die image ook lokaal terugzetten.

Dynamische functies
• D
 e validatiefunctie voert een
uitgebreid verificatie uit van
register, services, geïnstalleerde
software, stuurprogramma’s,
bestanden en beleidsinstellingen.
• D
 aarnaast controleert deze
functie alle conflicterende
configuraties of software die
op dit moment bekend zijn,
waardoor wordt voorkomen dat
de image de hardware niet kent
of dat het bedrijfsproces komt
stil te liggen.
• A
 ls een fout wordt geconstateerd,
beveelt de validatiefunctie een
correctieve maatregel aan.

ImageAssist biedt:

•	Een gebruiksvriendelijke interface die in een eenvoudige, stapsgewijze procedure
voorziet om uw nieuwe image te maken;
• Images worden automatisch gevalideerd voordat ze in nieuwe systemen worden ingelezen;

Vanaf de fabriek naar het bureau en klaar voor gebruik.

Naast het maken van images voor uw nieuwe systemen kunnen we de BIOS-instellingen
aanpassen, assettags en etiketten op de verpakking aanbrengen, en alles nog vóór de
feitelijke verzending. Dankzij deze services kunt u uw nieuwe systemen volgen en de
implementatie versnellen zodat uw werknemers productief kunnen blijven.
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