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Doordat IT-medewerkers dagelijks veel tijd kwijt zijn aan het beheren van de levenscyclus van pc's, 
blijft er weinig tijd over voor innovatie. Uw bedrijf loopt de kans mis om te profiteren van nieuwe 
trends die het gebruik en de levering van IT ingrijpend veranderen. Ook kan uw IT-team zich 
hierdoor niet focussen op strategische prioriteiten die verandering binnen uw bedrijf stimuleren.

Bovendien gaat hardware niet oneindig mee. Ook deze technologie heeft een levenscyclus, 
een meetbaar begin en einde van productiviteit en waarde. IT moet de levenscyclus van pc's 
optimaliseren en daarnaast strategische doorbraken voor de organisatie stimuleren.

Om groei te stimuleren, moet de IT-afdeling:

• Anticiperen op nieuwe behoeften

• Huidige mogelijkheden en toekomstige behoeften bepalen

• Nieuwe oplossingen ontwerpen en implementeren

• Nieuwe systemen snel integreren in de productie

• Systeemprestaties op optimaal niveau houden

• Maanden, zelfs jaren, vooruit plannen en rekenen om te blijven voldoen aan budgeteisen

En aan het einde van de levenscyclus van pc's, wanneer systemen verouderd zijn of nieuwe 
realiteiten veranderingen met zich meebrengen, begint het hele proces opnieuw. Hoe kan de 
IT-afdeling dit allemaal in goede banen leiden?

Waarom is het belangrijk om de levenscyclus 
van pc's te optimaliseren?
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De oplossing is eenvoudig: Dell PC as a Service.
Dell PC as a Service (PCaaS) vereenvoudigt het levenscyclusbeheer van pc’s door hardware, 
software, levenscyclusservices en financiering te combineren tot één complete oplossing, 
met een enkele, transparante prijs per seat per maand.

De flexibiliteit binnen het gehele aanbod zorgt ervoor dat u altijd precies heeft wat u nodig 
heeft, wanneer u het nodig heeft, terwijl deze er tevens toe bijdraagt dat eindgebruikers 
betrokken, productief en tevreden blijven. 

En door de combinatie van onze betrouwbare, krachtige systemen, exclusieve tools en 
technologie, en bekwame servicespecialisten vermindert Dell PC as a Service de dagelijkse 
belasting en kosten van IT-beheer, zodat u zich volledig kunt richten op het transformeren 
van uw bedrijf.

Door over te stappen op dit bedrijfsmodel, kan uw bedrijf profiteren van:
• Voorspelbare budgetplanning

• IT-afdeling is minder tijd kwijt aan beheer van computerbehoeften

• Eenvoudige implementaties die het werk niet verstoren

• Minder downtime en stroomonderbreking door proactieve foutdetectie

• Geplande en gestroomlijnde systeemvernieuwingen, zodat gebruikers snel naar de 
nieuwste technologie kunnen migreren zonder verstoring van workflows

• Technologie aangepast aan de wensen en behoeften van eindgebruikers met profielen 
binnen enkele minuten in plaats van dagen

• Flexibiliteit binnen het gehele aanbod om te voorzien in zakelijke behoeften
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De beste oplossing op de markt. 
Het maakt niet uit of u een klein bedrijf, grote onderneming of iets ertussenin heeft.  
PC as a Service is flexibel genoeg om aan uw unieke bedrijfsvereisten te voldoen.  
Tot de mogelijkheden behoren de nieuwste pc-technologie van Dell, services voor software 
en levenscyclus (inclusief implementatie), support en assetherstel, en exclusieve tools 
en technologieën van Dell waarmee u systeemproblemen sneller kunt automatiseren, 
identificeren en oplossen. En u maakt van dit alles gebruik via een transparante 
betalingsoplossing, gefinancierd via Dell Financial Services**.

Pc-technologie:

Dell heeft een breed aanbod systemen voor uw personeel. Hiermee kunt u de technologie 
afstemmen op hoe uw medewerkers willen en moeten werken: van krachtige workstations 
tot ultralichte laptops en alles ertussenin, inclusief beeldschermen en accessoires. 
Alle zakelijke systemen zijn uitgerust met Dell Client Command Suite, een toonaangevende 
tool waarmee u zakelijke clientsystemen van Dell optimaal kunt beheren.

Software voor beveiliging en assetbeheer:

Verbeter uw Dell-ervaring met de nieuwste software die is ontworpen om uw investering 
te beschermen, beveiligen en beheren, waaronder softwareopties uit het Dell Technologies 
Security Software Portfolio en VMware Workspace ONE.

• OptiPlex- 
desktops zijn 
desktopsystemen 
met de beste 
beveiliging, 
grootste 
beheerbaarheid 
en hoogste 
kwaliteit.

• Latitude- laptops 
zijn betrouwbaar, 
duurzaam, onder-
houdsvriendelijk, 
veilig en eenvou-
dig te beheren.

• Precision-  
workstations 
bieden de beste 
prestaties, zijn 
volledig aanpasbaar 
en zijn gecertificeerd 
voor gebruik met 
professionele 
applicaties.

• XPS- laptops 
bieden de ultieme 
ervaring met een 
uitzonderlijke 
productkwaliteit, 
krachtige 
functies voor 
beheerbaarheid en 
beveiligingsopties.

• Vostro- desktops 
en -laptops 
bieden de juiste 
balans tussen 
zakelijke functies 
en uitstekende 
support voor 
kleine bedrijven.
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Services, technologie en tools voor het levenscyclusbeheer van pc’s:

•  Implementatieservices: waaronder ProDeploy Client Suite helpen u om pc's sneller, eenvoudiger 
en met meer controle te implementeren. Benut de provisioning-functionaliteit van Dell met VMware 
Workspace ONE of Microsoft AutoPilot. U ontvangt dan volledig geconfigureerde systemen die 
direct uit de verpakking in gebruik kunnen worden genomen. We bieden ook een Client Installation 
Service voor klanten die hulp nodig hebben met één installatieproject voor maximaal 25 systemen. 
Bij Dell kunt u het implementatieniveau kiezen dat het best aansluit op uw behoeften.

•  ImageAssist: een eenvoudige gebruikersinterface waarmee 
u een aangepaste image voor meerdere platforms kunt maken. 
De image omvat het besturingssysteem, licenties, applicaties, 
bureaubladaanpassingen en instellingen voor netwerkconfiguratie.

•  Bekroonde supportservices: Dell heeft een breed aanbod aan 
supportservices, waaronder ProSupport en ProSupport Plus, om 
aan al uw behoeften te voldoen. ProSupport Plus in combinatie 
met SupportAssist is de enige beschikbare service voor pc's met 
geautomatiseerde support om problemen te voorkomen of anders snel 
op te lossen. Dit is het meest complete beschikbare aanbod met 24/7 
deskundige support voor hardware en software, de volgende werkdag 
onsite hulp en dekking bij ongelukken.

•  TechDirect: de online selfserviceportal waarmee Dell u toegang geeft 
tot de nieuwste technologie voor implementatie en beheer, en waarmee 
u ook meerdere supportaanvragen en onderdeelbestellingen tegelijk 
kunt beheren.

•  Assetherstel: aan het einde van de levenscyclus van uw pc's helpt 
Dell u om snel over te stappen op de nieuwste technologie. We regelen 
het logistieke proces rondom het ophalen van uw Dell-hardware en 
bieden indien nodig ook mogelijkheden voor dataopschoning voor 
uw Dell-systemen5.

•  Beheerde services: wanneer de beschikbare standaardservices 
niet voldoende zijn, kunt u kiezen voor de aangepaste beheerde 
services van Dell, die ondersteuning bieden bij alle aspecten van het 
levenscyclusbeheer van pc's, van onsite personeel tot op afstand 
beheerde capaciteiten. 

ProDeploy Plus  
kan de implementatietijd 

verkorten met wel
2

56%

kortere time-to-resolution 
met ProSupport Plus en 

SupportAssist3

92%
Tot

maanden45
Verkort de  

vervangingscyclus met tot wel
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PCaaS Services Delivery Manager:

• Bij bestellingen met meer dan 300 systemen wordt een Services Delivery Manager (SDM) 
toegewezen als aanspreekpunt voor de volledige levenscyclus van uw pc's. De SDM helpt om 
alle communicatie te stroomlijnen en ondersteunt u tijdens alle fasen van de pc-levenscyclus: 
van planning tot implementatie, support en beheer tot herstel en vernieuwing van assets.
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Dell PC as a Service: eenvoudig en flexibel
Uw Dell-team werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat u de beste PCaaS-oplossing 
krijgt, met een transparante prijs per seat per maand en een contractduur die past bij uw 
bedrijf en uw budget, gefinancierd via Dell Financial Services**.

Een vaste, transparante prijs per seat per 
maand
Afhankelijk van de omvang van uw implementatie, werken wij samen met u aan een oplossing 
die is afgestemd op uw unieke zakelijke behoeften.

PC as a Service voor Business

Voor klanten die het levenscyclusbeheer voor  
1-299 units willen vereenvoudigen, biedt de oplossing:
•  Volledig aanpasbare, bekroonde zakelijke laptops, desktops en workstations van Dell
• In de fabriek geïnstalleerde softwareopties
• Toonaangevende services die support, assetherstel en optionele implementatie omvatten
• Financiering voor 3 of 4 jaar

PC as a Service voor Enterprise

Voor klanten met een complexere implementatie die het levenscyclusbeheer van meer dan 
300 units willen vereenvoudigen, biedt de oplossing:
•  Volledig aanpasbare, bekroonde zakelijke laptops, desktops en workstations van Dell
• In de fabriek geïnstalleerde softwareopties
• Toonaangevende services die implementatie, support en assetherstel omvatten
•  Services Delivery Manager vormt het centrale aanspreekpunt gedurende de hele 

contracttermijn
•  Flexibele financieringsopties die zijn geïntegreerd in een termijn van 3 of 4 jaar met 

de mogelijkheid om halverwege omhoog of omlaag te schalen of te upgraden

Hardware/
software

Implementatie-
services

Support-
services

Asset-
herstel

Flexibele
financiering

+ + + + =++++ =++++ =

Dell PC as a Service            7



1  Gebaseerd op de PC Lifecycle Services Estimator-tool van Dell die is ontwikkeld door Forrester Consulting, in opdracht van Dell en Intel®, mei 2018. Geschatte besparingen zijn berekend over 3 jaar en zijn inclusief 
hardware, software, services en andere resource-aanpassingen voor het complete levenscyclusbeheer voor pc's. Ga voor meer informatie naar: https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/pclifecycle/index.html 

2  Gebaseerd op de whitepaper van IDC in opdracht van Dell, “Business Value of Optimized Device Deployment”, juli 2018. Resultaten uit een enquête onder 500 organisaties wereldwijd. De berekende besparingen 
omvatten kosten die verband houden met werktijd van IT-medewerkers voor aan de implementatie gerelateerde activiteiten en omvatten niet de lijstprijs van ProDeploy Plus. Kostenbesparingen in Amerikaanse 
dollars. De resultaten kunnen in de praktijk afwijken. Klik hier om het volledige rapport te bekijken: www.dell.com/idcdeploymentservicesbusinessvalue

3  Gebaseerd op een testrapport van Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” van april 2018. Tests uitgevoerd in opdracht van Dell, in de Verenigde Staten. 
De werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig rapport: http://facts.pt/L52XKM

4 Onderzoek van IDC onder meerdere klanten naar Device as a Service 2018 (wereldwijde resultaten), februari 2018

5  Processen voor dataverwijdering leveren nooit een harde schijf of computer op in dezelfde staat als een nieuw product. Dell doet geen aanbevelingen met betrekking tot de beveiligingsbehoeften van de klant 
of claims met betrekking tot de effectiviteit van één methode voor het verwijderen van data in vergelijking met andere. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle vertrouwelijke of gevoelige informatie 

te beschermen die op de harde schijven staan die worden hersteld door Dell.

**Lease en financiering wordt verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende zakelijke klanten door Dell Bank International d.a.c, handelend onder de naam Dell Financial Services (DFS) gevestigd te Innovation House, 
Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aanbiedingen kunnen gewijzigd worden zonder nadere berichtgeving en gelden onder voorbehoud 
van beschikbaarheid van het product, of men in aanmerking komt voor kredietgoedkeuring en uitvoering van verstrekte documentatie aan en acceptatie door DFS. Niet alle klanten komen in aanmerking voor deze 
tarieven. Dell EMC en het DELL EMC logo zijn handelsmerken van Dell Inc.

Copyright © 2019 Dell Inc. of dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken 
van Dell Inc. of dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.  Beschikbaarheid en servicevoorwaarden kunnen 
verschillen per regio en product.  
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Stappen om de levenscyclus van uw pc's te optimaliseren...

Uw hardware kiezen 
Dell helpt u bepalen welke nieuwe pc-technologie u nodig heeft en stelt een 
oplossing samen die voldoet aan de behoeften van uw eindgebruikers en uw 
IT-afdeling, nu en in de toekomst.

Uw systemen configureren en implementeren 
Dell kan uw volledige implementatie beheren, van de fysieke logistiek en opslag 
tot de software-installatie, datamigratie, training en implementatie van uw 
hardware.

Vervangen en afvoeren 
Aan het einde van de levenscyclus van uw pc's helpt Dell u over te stappen 
op de nieuwste technologie en de legacy-systemen te retourneren.  
En om ervoor te zorgen dat gevoelige data niet in verkeerde handen vallen, 
bieden we mogelijkheden voor dataopschoning3 voor uw oude systemen.

Support en beheer 
Met de uitgebreide support- en beheerservices van Dell kunt u altijd rekenen 
op de juiste hulp wanneer u die nodig heeft. Dell biedt toonaangevende support 
met 24 uur per dag deskundige hulp en geautomatiseerde, proactieve en 
voorspellende tools die uw productiviteit op peil houden. 

...en uw hardwaretransitie te versnellen
Neem contact op met uw Dell-verkoopmedewerker voor meer informatie over Dell PC as a Service.


