Verlos uw IT-personeel van
tijdrovende implementatietaken.
Doordat
configuratieservices
al in de fabriek
worden uitgevoerd,
neemt de tijd
die nodig is voor
installatie aan het
bureau onsite af

Dell ProDeploy for Client Systems
Kies voor een betrouwbare implementatie die u tijd en geld bespaart, zodat uw IT-personeel
zich kan concentreren op initiatieven die belangrijker zijn. We implementeren elke dag nieuwe
technologie en we werken niet alleen snel en grondig, maar we weten ook de veelgemaakte
fouten te vermijden die het gevolg zijn van een gebrek aan ervaring. Hierdoor kunnen onze
implementatietechnici referentiearchitecturen en best practices bijhouden, die in onze
planning en processen worden geïntegreerd.
Vanaf de eerste dag wordt u ondersteund door een implementatiemanager, die uw centrale
aanspreekpunt is voor planning, configuratie en kennisoverdracht. Met ProDeploy, zult
u een verschuiving zien ontstaan van arbeidsintensieve naar moeiteloze implementaties.

Met TechDirect krijgt u de volledige controle in handen en beschikt u over
real-time statusupdates
U kunt elk aspect van uw implementatieproject aansturen via onze zelfserviceportal TechDirect.
Hier kunt u het toepassingsgebied van uw project definiëren, wijzigingen aanbrengen en uw
systemen configureren. Vervolgens slaat u uw configuraties op als een sjabloon voor gebruik
bij toekomstige orders.

TechDirect maakt het gemakkelijk
om uw inventarislabel en de plaatsing
ervan op uw systeem te kiezen.

Configuratietaken worden opgeslagen in TechDirect en in de fabriek geautomatiseerd, waardoor
de consistentie wordt verbeterd en er minder tijd onsite hoeft te worden besteed. We kunnen
zelfs installaties plannen buiten kantoortijd en in het weekend. Dit alles zorgt ervoor dat uw
werknemers zo min mogelijk worden gestoord bij hun werk. Gedurende het gehele project
kunt u op elk gewenst moment in real time de projectstatus controleren, waar u ook bent.
Als u kiest voor Imaging, kunt u ImageAssist downloaden van TechDirect. Met deze hypermoderne
imagingtechnologie gaat het maken van platformoverschrijdende images veel sneller. Wanneer
u klaar bent, kunt u TechDirect gebruiken om het nieuwe image te uploaden, waarna wij het
dynamisch bijwerken met de meest recente drivers wanneer ze worden uitgegeven.
Uw implementatiemanager monitort uw activiteit op TechDirect en coördineert de resources
van Dell, zodat we direct kunnen handelen op basis van uw wensen. Voelt u zich prettiger bij
een persoonlijk gesprek? Uw implementatiemanager is gedurende het gehele project op elk
moment beschikbaar om samen met u aan oplossingen te werken.

Provisioning for VMware® Workspace
ONE™ biedt implementatie met geringe
inspanning en directe productiviteit.

ProDeploy for Client Systems

Vertrouw op Dell en onze
partnerexperts voor alle
aspecten van de implementatie,
inclusief planning, configuratie,
installatie en kennisoverdracht.
ProDeploy Client Suite omvat:

Profiteer van de flexibiliteit van 24x7 installatie onsite: we kunnen systemen buiten kantoortijd of in
het weekend installeren, waardoor overlast voor de dagelijkse productie nog verder wordt beperkt.
Onze best practices zorgen voor een betrouwbare implementatie, zodat uw helpdesk niet na
afloop wordt bestookt met telefoontjes. Dit betekent dat uw IT-personeel tijd kan besparen en
de tevredenheid van werknemers toeneemt. En tot slot, om te voorkomen dat u de volgende
keer weer opnieuw moet beginnen, documenteren we uw gehele project en slaan dit op in
ons online TechDirect portal, zodat u alles op uw gemak kunt nakijken.

Experts
• Implementatietechnicus ontwikkelt implementatieplan
• Eén enkel aanspreekpunt voor projectmanagement

Inzichten
• BIOS-configuratie
• Asset taggingen rapportage afgerond vóór de verzending
• Imaging vóór de verzending, WIM, Ghost, ISO of ImageAssist
• Laad een generieke image
• Provisioning for VMware Workspace ONE

Gemak
• TechDirect zelfserviceportal voor configuratie en statusupdates

ProDeploy Plus voorziet in
alle taken die nodig zijn om
nieuwe pc's gebruiksklaar te
maken, van de productie in de
fabriek tot de installatie op het
bureau van uw werknemers.
U ontvangt bovendien 30 dagen
configuratiesupport na afloop
van de implementatie, 24x7
installatie, mogelijkheid tot
datamigratie en trainingscredits
die door uw IT-personeel kunnen
worden gebruikt om hun kennis
actueel te houden en nieuwe
technologie snel onder de
knie te krijgen.
ProDeploy verlost uw ITpersoneel van tijdrovende
implementatietaken. Nieuwe
pc’s worden vóór levering
geconfigureerd en de installatie
onsite wordt tijdens of buiten
kantoortijd uitgevoerd.
Basic Deployment versnelt de
implementatie van pc's door de
configuratietaken te beperken
die anders onsite zouden
moeten worden uitgevoerd.

• 24x7 installatie onsite

Neem voor meer informatie over ProDeploy contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
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