Laat systemen gebruiksklaar
bij u afleveren.
Uw nieuwe systemen
worden afgeleverd
met geïnstalleerde
image, geconfigureerd
BIOS en inventaristag,
zodat ze klaar zijn
voor installatie.
Dell Basic Deployment voor clientsystemen
Met Basic Deployment bespaart u tijd en hulpmiddelen. De systemen worden namelijk afgeleverd
met geïnstalleerde image en voltooide configuratie. U hoeft ze alleen nog maar te installeren en de
data en instellingen van uw werknemers te migreren. U krijgt direct een betrokkenheidsmanager
toegewezen die Dell-medewerkers coördineert zodat ze uw instructies opvolgen.

Met TechDirect krijgt u de volledige controle in handen en beschikt
u over realtime statusupdates.
U beheert elk aspect van het implementatieproject in de TechDirect-portal. Definieer het bereik van
uw project, voer wijzigingen door, selecteer inventaristags en configureer uw systemen. Vervolgens
kunt u uw project opslaan als sjabloon voor toekomstige bestellingen. U kunt bovendien op elk
moment de projectstatus bekijken, waar u ook bent.
We zorgen er ook voor dat het identificeren, volgen, beveiligen en herstellen van uw computers
gemakkelijker en voordeliger wordt. We kunnen voorafgaand aan de verzending inventaristags en
dooslabels op uw pc's plaatsen, zodat u de systemen vanuit onze fabriek tot aan het bureau van uw
werknemers kunt volgen zonder de doos te openen. Met behulp van onze Asset Reporting Service
kunt u nieuwe bedrijfsmiddelen eenvoudig integreren in uw huidige systemen voor inventarisbeheer.
We e-mailen u dagelijks een assetrapport en u kunt het ook downloaden in TechDirect. Tot slot
kunnen we voorafgaand aan de verzending ook de BIOS-instellingen configureren.

Als u ervoor kiest om de service voor imaging toe te voegen, kunt u enorm veel tijd besparen.
In onze internationale configuratiecentra kunnen we images maken van duizenden systemen
tegelijk.

Overzicht:
Met Basic Deployment versnelt u pcimplementatie doordat configuratietaken
voor verzending worden voltooid, en
u deze taken niet onsite hoeft uit te
voeren.
• Asset tagging en rapportering
• BIOS-instellingen
• T
 oevoeging van service voor imaging:
WIM, Ghost, ISO of ImageAssist
• Toevoeging van generieke image laden
• T
 oevoeging van Provisioning for
VMware® Workspace ONE™

Provisioning for VMware Workspace
ONE biedt implementatie met geringe
inspanning en direct productiviteit.

Neem voor meer informatie over Basic Deployment, contact op met een verkoopmedewerker.
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