
Série Remote Productivity dos 
Dell Technologies Services

Capacitando o trabalho de casa em escala com um parceiro confiável e especializado

Nossos serviços  
consistem em aplicar 

conhecimento 
especializado, 

as melhores práticas 
e automação para 

oferecer significativos 
resultados para 

os negócios.

A maioria dos funcionários de organizações de médio porte trabalham em 
escritórios em rede, com um número relativamente pequeno de funcionários 
atuando remotamente. Como as organizações precisam manter a continuidade 
dos negócios em tempos incertos, os profissionais de TI enfrentam o desafio 
de implementar rapidamente e dar suporte a um número crescente de usuários 
que trabalham em casa e precisam de acesso consistente a aplicativos 
corporativos. 

Agora, os líderes de TI têm de se perguntar:

•  Os computadores, monitores, headsets e outros dispositivos na casa 
de nossos profissionais são adequados às necessidades de trabalho? Quais 
são os diferentes requisitos para diferentes grupos (por exemplo, arquitetos, 
analistas financeiros e designers gráficos)?

•  Como nossas equipes continuarão produtivas e eficazes sem as ferramentas 
de colaboração que adotamos no escritório, como salas de conferência, 
quadros de comunicações e até as conversas de corredor?

•  Como aplicar, nos PCs de casa, recursos de segurança e gerenciamento 
que sejam iguais aos do escritório?

A série Remote Productivity dos Dell Technologies Services  
ajuda as organizações a ativar e apoiar rapidamente uma ampla e significativa 
força de trabalho remoto. Os líderes de TI podem equipar os usuários com 
tecnologia, colaboração e comunicação personalizadas e opções de acesso 
remoto seguro e ininterrupto. 

Principais benefícios

•  Manter o ritmo dos negócios 
com o mínimo de disrupção  

•  Obter conselho especializado 
de um parceiro de tecnologia 
com grande experiência no 
trabalho em casa 

•  Poupar tempo no trabalho por 
meio de soluções domésticas 
de fácil consumo e rápida 
implementação 

•  Garantir a produtividade 
com suporte contínuo 
e serviços gerenciados  

•  Maximizar a experiência dos 
funcionários em cenários 
de trabalho remoto



Sistema Dell
Laptop ou desktop

Kit de teletrabalho 
Grande monitor, headset, dock 

station, teclado, mouse (opcional)

Imagem
Windows 10, 

Office 365 (E3), client Workspace 
ONE

Licenças de software
Workspace ONE e O365

Pronto para UEM 

Licença de UEM 
(Workspace ONE ou Intune), 

ou Microsoft Intune 

Aumente a produtividade da força de trabalho
Os usuários finais podem trabalhar imediatamente com o sistema, pois ele vem provisionado de fábrica e pré-carregado com 
drivers do Windows 10 e os principais aplicativos.

Os funcionários precisam de segurança para acessar arquivos, realizar reuniões de vídeo e colaborar em documentos. 
Os aplicativos do Microsoft Office 365, que incluem Teams, OneDrive e Exchange, são ativadores eficientes para melhorar 
a produtividade em casa. 

Prestamos serviços de configuração do Azure Active Directory e dos aplicativos do Office 365. Também temos serviços 
personalizados para organizações que têm ambiente de escritório Office 365 e precisam expandir o uso de Teams, OneDrive 
e Exchange.

Os clientes talvez queiram ajuda no gerenciamento das operações e na melhoria da experiência do usuário. Podemos fornecer 
serviços de suporte à sua equipe de TI ou até mesmo assumir total responsabilidade pela central de serviços de TI.

Aprimore a administração e a segurança
Escolha serviços opcionais de segurança de endpoint, antivírus e configuração de VDI. Adicione o VMware Workspace ONE 
ou o Microsoft Intune para gerenciar facilmente dispositivos e sistemas em um só console.
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Conforme você encontra novos desafios de negócios, estamos aqui para ajudar a manter a continuidade dos negócios e a produtividade 
dos funcionários. Entre em contato com o representante de vendas dos Dell Technologies Services hoje mesmo.

A disponibilidade e os termos dos Dell Technologies Services variam por região e por produto. Para obter mais informações, entre em contato com 
o representante de vendas da Dell Technologies.
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Os Dell Technologies Services ajudam a apoiar  
a transição para o trabalho em casa
Milhares de funcionários da Dell Technologies trabalham 
em casa há mais de uma década. Para o distanciamento 
social de nossos funcionários, nossas equipes de 
TI aumentaram para 120 mil o número de membros 
da equipe global que trabalham remotamente. Também 
ajudamos muitos clientes empresariais a gerenciar 
e apoiar um grande número de usuários remotos. 
Estamos prontos para utilizar essa experiência 
em prol do sucesso de nossos clientes.


