
O caminho rápido para a opção correta

Dell ProDeploy Client Suite
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Você precisa de ajuda 
com a migração 

de dados?    

você está usando 
software de 

gerenciamento 
de sistemas, como  
SCCM ou MDT?

Você precisa de 
instalação local?  Y N
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Pode adicionar imagem 
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ProDeploy Client Suite
Principais recursos

Add-on

Ponto único de contato para o gerenciamento do projeto

Portal TechDirect para detalhes e atualizações de con�guração

O engenheiro de implementação desenvolve 
o plano de implementação

Interação com o TSM via Dell ProSupport Plus

Connected Con�guration

Provisioning for VMware® Workspace ONE™

Carregar uma imagem: WIM; Ghost; ISO ou ImageAssist

Con�gurar a BIOS

Aplicar etiqueta do ativo e rótulo da caixa de envio

Standard Asset Reports

Instalação de sistemas client no local disponível 24x7

Documentação do projeto com transferência de conhecimento

Dados e con�gurações de usuários migrados 
para o novo sistema

30 dias de suporte pós-implementação

Créditos de treinamento dos cursos do Education Services
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Add-onCarregar uma imagem genérica    ••

O ProDeploy Client Suite ajuda você 
a implementar PCs em menos tempo 
e com menos esforços. Confie em 
nossos especialistas e parceiros 
para liderar implementações, desde 
o gerenciamento do projeto até 
o planejamento e a configuração 
e integração.
  
Basta escolher o nível de 
implementação que melhor atende 
às suas necessidades. Em seguida, 
use o portal de autoatendimento 
TechDirect para definir o escopo do 
projeto, fazer alterações e configurar 
os sistemas. Você pode até mesmo 
verificar o status do projeto sempre 
que quiser e de onde estiver. 
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Nem todos os recursos e serviços estão disponíveis 
em todos os países. A disponibilidade específica por 
país pode ser encontrada aqui:  
www.dellemc.com/prodeployavailability.

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

