
Crie, implemente e atualize imagens de várias plataformas sem nenhum 
esforço e mais rápido do que nunca. 
Nunca foi tão fácil desenvolver uma só imagem pronta para a transição, compatível com 
todos os sistemas atuais e futuros. O Dell Image Assist permite que você crie rapidamente 
uma imagem personalizada para várias plataformas, pronta para ser implementada quando 
você quiser. O software oferece uma interface do usuário simples, que ajuda a preparar 
sua imagem personalizada. Isso inclui sistema operacional, licenciamento, aplicativos, 
personalização de desktops e configurações de rede. 

Para garantir que você tenha a imagem mais atual possível, instalamos dinamicamente os 
mais recentes drivers em nossa fábrica assim que eles são lançados.* Seja para planejar 
uma transição de produto ou apenas solicitar novos sistemas, sua imagem estará pronta 
para a implementação. 

Captura de imagem estática
Se você tiver a imagem de uma única plataforma ou não precisar de suporte a plataformas 
no futuro, este recurso permitirá capturar uma imagem WIM e enviá-la à nossa fábrica para a 
instalação nos novos sistemas. Isso permite também facilitar a restauração local dessa imagem.

Recursos do Image Assist:
•  Uma interface fácil de usar, que oferece um processo simples passo a passo para criar 

sua imagem 

•  As imagens são validadas automaticamente antes do carregamento nos novos sistemas

Da fábrica para a mesa de trabalho, pronto para o uso.
Além de criar as imagens dos novos sistemas, podemos personalizar as configurações 
do BIOS e aplicar etiquetas de inventário e rótulos de caixa de envio antes da remessa. 
Esses serviços ajudam a rastrear os novos sistemas e agilizar a implementação, tudo para 
manter a produtividade dos funcionários. 

Recursos dinâmicos
•  A ferramenta de validação 

executa uma verificação 
abrangente que inclui: registro, 
serviços, softwares instalados, 
drivers, arquivos e políticas. 

•  Além disso, ela verifica todos 
os softwares ou configurações 
conflitantes e atualmente 
conhecidos que impedem que 
a imagem seja independente 
do hardware ou que impedem a 
execução do processo na fábrica. 

•  Se uma falha for identificada, 
a ferramenta de validação 
recomendará a ação corretiva.

Criar imagens para várias plataformas pode 
ser simples e rápido.
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O Image Assist verifica 
sua imagem quanto 
à conformidade com 
várias plataformas, 
evitando semanas de 
trabalho para a solução 
de problemas.

Para obter mais informações sobre o Image Assist, entre em contato com um representante 
da Dell EMC. 


