
Obtenha uma implementação confiável que coloca o tempo e o dinheiro de volta em seu bolso 
para que sua equipe de TI possa se concentrar em iniciativas mais críticas. Implementamos novas 
tecnologias todos os dias para que, além de sermos rápidos e minuciosos, evitemos erros comuns 
que podem resultar de uma execução menos experiente. Como resultado, nossos engenheiros 
de implementação podem manter arquiteturas de referência e práticas recomendadas que estão 
integradas em nossos processos de planejamento. 

No primeiro dia, você receberá um gerente de engajamento que será seu ponto único de contato 
para planejamento, configuração, instalação e transferência de conhecimento. Com o ProDeploy, 
você terá uma mudança de uma implementação trabalhosa para uma leve.

O TechDirect oferece a você controle total e atualizações de status em tempo real 
Você pode direcionar todos os aspectos de seu projeto de implementação pelo portal TechDirect. 
Defina o escopo do projeto, faça alterações e configure os sistemas. Em seguida, salve suas 
configurações como um modelo para uso em pedidos futuros.

As tarefas de configuração são salvas no TechDirect e automatizadas na fábrica, o que melhora 
a consistência e reduz o número de tarefas e a quantidade de tempo que deve ser gasto no local. 
Podemos até agendar instalações após horas ou nos fins de semana. Tudo isso minimiza o tempo 
de inatividade do funcionário. Ao longo de todo o projeto, você terá acesso a atualizações de 
status em tempo real sempre que quiser, de onde quer que esteja.

Caso escolha a criação de imagem, você poderá fazer download do Image Assist no TechDirect. 
Essa tecnologia moderna de processamento de imagem pode reduzir o tempo gasto na criação 
de imagens entre plataformas. Ao terminar, use o TechDirect para carregar a nova imagem. Nós 
a atualizaremos dinamicamente com os drivers mais recentes conforme forem lançados.

O gerente de engajamento monitora sua atividade no TechDirect e coordena os recursos da 
Dell para agir de acordo com suas instruções. Sente-se mais confortável com uma conversa? 
O gerente de engajamento está disponível para trabalhar diretamente com você a qualquer 
momento em todo o projeto.

Libere sua equipe de TI das demoradas 
tarefas de implementação.

Dell ProDeploy for Client Systems

A execução 
de serviços de 
configuração na 
fábrica reduz 
o tempo de 
instalação no local

O TechDirect facilita a seleção da sua 
etiqueta de inventário e o lugar onde 
ela deve ser afixada em seu sistema. 
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Aproveite a flexibilidade da instalação 24x7 remota ou no local. Podemos instalar sistemas 
fora do horário de expediente ou nos finais de semana, o que limita ainda mais a disrupção 
da produtividade do dia a dia.

Confie nos especialistas 
da Dell e de nossos 
parceiros para liderar 
todos os aspectos das 
implementações, inclusive 
planejamento, configuração, 
instalação e transferência 
de conhecimentos. 

O ProDeploy Client Suite 
inclui:

O ProDeploy Plus fornece 
todas as tarefas necessárias 
para levar os novos PCs 
da fábrica para a mesa, 
funcionando. Você também 
receberá 30 dias de suporte 
pós-implementação, 
instalação 24x7, migração de 
dados, bem como créditos 
de treinamento que podem 
ser usados para ajudar sua 
equipe de TI a manter as 
habilidades atualizadas 
e adotar novas tecnologias 
rapidamente.

O ProDeploy libera sua 
equipe de TI das demoradas 
tarefas de implementação. 
Os PCs novos são 
configurados antes da 
entrega e a instalação remota 
ou no local é realizada 
durante ou após o horário 
comercial.

O Basic Deployment acelera 
a implementação dos PCs, 
reduzindo as tarefas de 
configuração que seriam 
realizadas no local.

Nossas práticas recomendadas garantem uma implementação confiável que ajuda 
a reduzir picos pós-implementação em chamadas de Help Desk. Isso poupa tempo 
da equipe de TI e aumenta a satisfação dos funcionários. Finalmente, para garantir 
que você não tenha que começar do zero na próxima vez, nós documentamos todo 
o projeto e o salvamos no TechDirect para você poder consultar quando quiser.

Especialistas
•  O engenheiro de implementação desenvolve o plano de implementação

•  Ponto único de contato para gerenciamento de projetos

Insights
• Configuração do  BIOS

•  Marcação de ativos e elaboração de relatórios concluídos antes 
do envio

•  Instalação de imagem antes do envio, WIM, Ghost,  
ISO ou Image Assist

• Carregar uma Ready Image 

•  Provisioning for VMware Workspace ONE

Facilidade
•  Portal de autoatendimento do TechDirect para atualizações de status 

e configuração

• Instalação remota ou no local 24x7 

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

