Versnel uw invoering van Windows 10 en
geharmoniseerd eindpuntbeheer
Wij verkorten
de inrichtingstijd
aan het bureau.

Dell Provisioning for Windows Autopilot
De combinatie van Autopilot en uniform eindpuntbeheer geeft IT-beheerders
de mogelijkheid om automatisch nieuwe apparaten in te richten vanuit de cloud
naar het bureau van de eindgebruiker, zonder aanvullende handelingen door
een technicus of reseller. We combineren dit met configuratieservices om het
inrichtingsproces in de fabriek te starten, zodat er minder tijd aan uw bureau
wordt besteedt.
Tijdens het productieproces laden we een generieke Dell-image (schone
Windows-installatie, geen toegevoegde OEM-software) op het systeem.
We uploaden ook de apparaatinformatie die nodig is voor inschrijving bij
Microsoft namens de klant. Dit geeft de klant de controle over de Windowsversie en zorgt ervoor dat de pc al is ingeschreven om administratieve IT-taken
te verminderen.
Dell Provisioning biedt:
• Een generieke image die geen onbevoegde software bevat
• Registratie in de cloud voor elk Dell systeem, ongeacht het model

• Meer dan 54.000 systemen
elke week van een image
voorzien
• Meer dan 11 miljoen
systemen elk jaar
geconfigureerd
• 93% klanttevredenheid voor
Dell Configuration Services.
• 7 octrooien voor
implementatietechnologie
• Microsoft Windows Partner
van het jaar in 2020, 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014,
2013 en 2012

• Mogelijkheid om alleen een versie van Windows 10 te gebruiken die is
geverifieerd en getest door uw organisatie
• Updates worden toegepast op stuurprogramma’s voordat de systemen aan
eindgebruikers worden geleverd

Voor meer informatie over Dell Provisioning Services kunt u contact opnemen met uw
vertegenwoordiger.
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