
Diagnose en oplossing van een 
probleem met de harde schijf in minder 
tijd met Dell ProSupport Plus 
Via Dell ProSupport Plus met SupportAssist konden 
we een probleem in minder tijd en minder stappen 
oplossen dan met premium support van HP en Lenovo.
Terwijl het oplossen van een hardwareprobleem op de laptop van 
een werknemer normaal gesproken tijd en moeite kost en de normale 
bedrijfsactiviteiten kan verstoren, beweert Dell dat hun ProSupport 
Plus-serviceplan met SupportAssist-technologie hardwareproblemen 
proactief kan opsporen en oplossen zonder dat de gebruiker veel hoeft 
te doen. Houdt deze claim stand? En hoe verhoudt hun service zich tot 
de supportservice van andere leveranciers? 

Bij Principled Technologies hebben we een defecte harde schijf 
geïnstalleerd op een Dell Latitude™ 3400 laptop en gedocumenteerd 
welke inspanning nodig is om het probleem nauwkeurig te 
diagnosticeren en op te lossen met behulp van Dell ProSupport 
Plus met SupportAssist. We hebben deze test ook uitgevoerd met 
een HP ProBook 440 G6 en een Lenovo® ThinkPad™ E495 met 
gelijkwaardige supportniveaus, en onze ervaringen vergeleken.

Dell ProSupport Plus met SupportAssist heeft ons probleem correct 
gediagnosticeerd en een vervangende harde schijf voor ons besteld in 
slechts zes praktische stappen en in 5 minuten, 24 seconden, zonder 
dat we contact hoefde op te nemen met technische support. Voor 
de apparaten van HP en Lenovo daarentegen moesten we contact 
opnemen met de technische support. Dit betekende dat er aanzienlijk 
meer tijd en stappen nodig waren om ons probleem op te lossen.

Sneller naar 
een oplossing

Eenvoudigere 
supportprocedure

Bespaar tot 
27 minuten

Tot 16 minder stappen
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Tijd en moeite besparen met Dell ProSupport Plus
We hebben de volgende apparaten besteld met het geavanceerde serviceplan van elke leverancier:

• Dell Latitude 3400 (ProSupport Plus met SupportAssist-technologie, Next Business Day Onsite met 
Accidental Damage en Keep Your Hard Drive)

• HP ProBook 440 G6 (HP CarePack met Next Business Day Onsite met accidentele schadeverzekering 
Plan-G2 en Defective Media Retention for Notebooks)

• Lenovo ThinkPad E495 (Premier Care Onsite Support met accidentele schadeverzekering en Keep Your Drive)

Voor onze tests hebben we de functionerende harde schijf in elk apparaat vervangen door eenzelfde defecte 
harde schijf. Dell ProSupport Plus met SupportAssist stelde proactief en automatisch een diagnose van onze 
defecte harde schijf en bestelde een nieuwe. Hierdoor hoefden we niet te bellen met technische support voor 
assistentie. Voor HP en Lenovo moesten we echter contact opnemen met een medewerker van technische 
support om het probleem handmatig op te lossen. De technische support van Lenovo liet ons een diagnostische 
scan uitvoeren die uren duurde zonder dat hij werd voltooid. Hierdoor hadden we geen andere optie dan de 
volgende dag opnieuw te bellen. Hieronder staan de tijden en stappen die voor elk serviceplan nodig zijn om 
het probleem met de defecte harde schijf op te lossen.

Afbeelding 1: Tijd benodigd om een defecte harde schijf op te lossen met elke supportservice. Hoe lager de waarde 
hoe beter. Met Dell ProSupport Plus werd het probleem grotendeels automatisch opgelost. Voor HP en Lenovo 
moesten we contact opnemen met technische support. Een technische supportmedewerker van Lenovo liet ons een 
diagnostische test uitvoeren die 17 uur en 39 minuten duurde zonder dat deze werd voltooid. Hierdoor moesten we 
nogmaals bellen. Bron: Principled Technologies

Dell Latitude 3400

Tijd 5m 24s
Stappen

HP ProBook 440 G6

Tijd 20m 46s

Stappen

Lenovo ThinkPad E495

Tijd 33m 9s + 17u

Stappen

6

17

22

De diagnostische 
scan is niet 

voltooid, zelfs niet 
toen we deze 
langer lieten 
doorlopen

17 uur
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Details van onze ervaring
Dell Latitude 3400 met Dell ProSupport Plus met  
SupportAssist-technologie, Next Business Day Onsite met Accidental Damage 
en Keep Your Hard Drive
Dell ProSupport Plus met SupportAssist heeft ons probleem snel en met weinig moeite opgelost. 
Nadat we het systeem hadden ingeschakeld, detecteerde de Pre-Boot System Performance 
Check van SupportAssist automatisch een probleem en startte een scan om een juiste diagnose 
te stellen. SupportAssist gaf ons de foutmelding dat de harde schijf defect was, samen met 
instructies over hoe we verder moesten gaan. 

We kregen twee opties: ga naar de SupportAssist website via een tweede computer/telefoon of 
scan een QR-code om direct naar de website te gaan. We kozen voor de methode met de QR-code. 
Nadat we de informatie op het scherm hadden geverifieerd, gat de website ons een aanbevolen 
werkwijze. Deze bestond uit het verkrijgen van een vervangende harde schijf onder garantie. 
We hoefden alleen nog het bezorgadres te bevestigen en daarmee was het proces voltooid.

HP ProBook 440 G6 met HP CarePack Next Business Day Onsite met accidentele 
schadeverzekering Plan-G2 en Defective Media Retention for Notebooks
Het oplossen van ons probleem met het HP systeem vergde meer tijd. Het HP systeem werd opgestart met 
een scherm met een foutmelding. Hierop werd een website vermeld waar we naartoe moesten gaan voor 
meer informatie. Nadat we vanaf een tweede computer op de website van HP hadden ingelogd, vonden 
we het nummer voor technische support en spraken we enkele minuten met een supportmedewerker. Deze 
begeleidde ons door twee oplossingsronden. Bij de tweede poging stelde de supportmedewerker de oorzaak 
van het probleem vast en regelde hij de levering van een vervangende harde schijf. Na bevestiging van onze 
contactgegevens werd het gesprek beëindigd. 

Lenovo ThinkPad E495 met Premier Care Onsite Support met accidentele schadeverzekering 
en Keep Your Drive
Toen we het Lenovo systeem aanzetten, kwam de laptop niet verder dan een splashscreen. We hebben twee 
minuten gewacht om te zien of het scherm zou veranderen. Toen dat niet het geval was, zijn we vanaf een andere 
computer naar de website van Lenovo gegaan waar we het nummer van de technische support hebben opgezocht. 

Eenmaal aan de telefoon met een medewerker van de technische support van Lenovo 
hebben we ons probleem uitgelegd en het serienummer van ons systeem doorgegeven. 
De supportmedewerker leidde ons door drie standaard systeemcontroles. Toen deze niet 
werkten, liet de supportspecialist ons een diagnostische test uitvoeren en waarschuwde 
ons dat de test 60 tot 90 minuten kon duren. In werkelijkheid duurde de test veel langer en 
liep deze aan het eind van de dag nog steeds. We lieten de test 's nachts lopen en kozen 
ervoor om hem de volgende ochtend,17 uur en 39 minuten later, stop te zetten. Dat de test 
geen resultaat opleverde, betekende dat we de support-hotline opnieuw moesten bellen en 
onze situatie opnieuw moesten uitleggen. Een andere supportspecialist zei dat omdat de 
diagnostische test zo lang duurde, ons probleem waarschijnlijk werd veroorzaakt door een 
defecte harde schijf. De supportmedewerker heeft een afspraak gemaakt om de harde schijf 
de volgende dag ter plaatse te vervangen. We kregen een casusnummer voor het volgen 
van onze supportstatus. Onze contactgegevens werden geverifieerd en het gesprek werd 
beëindigd. 

De diagnostische test voegde een aanzienlijke hoeveelheid tijd toe aan de oplossing. Klanten met 
andere problemen krijgen misschien sneller een antwoord dan wij, maar onze technicus merkte op dat de 
supportmedewerker van Lenovo niet verbaasd leek te zijn over de lange doorlooptijd en gebruikte deze 
in feite als basis voor de diagnose. Dit suggereert dat het voor andere gebruikers met een defecte harde 
schijf ook zo lang kan duren. Het lang moeten wachten op een diagnosetool kan meer vertraging voor uw 
personeel betekenen. Dell ProSupport Plus met SupportAssist doet dit werk voor u. Hierdoor wordt het proces 
eenvoudiger en hebt u sneller een oplossing.
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Conclusie
Zelfs met een robuust back-upbeleid kunnen hardwareproblemen zoals een defecte harde schijf de productiviteit 
van uw medewerkers verminderen en aanzienlijk veel tijd en inspanning van uw IT-personeel vergen. In een 
praktische test van de Dell Latitude 3400 met ProSupport Plus met SupportAssist kon in slechts zes stappen 
en minder dan in vijf en een halve minuut automatisch een defecte harde schijf worden gedetecteerd en een 
vervanging worden besteld. We hoefden hiervoor geen contact op te nemen met technische support. Het 
oplossen van hetzelfde hardwareprobleem met computers van HP en Lenovo vergde daarentegen meer tijd en 
stappen. In het geval van de Lenovo moesten we meer dan 17 uur wachten op een diagnosetool die nooit werd 
voltooid. Hierdoor moesten we twee keer in twee dagen bellen met technische support. Een snellere oplossing 
van technische support kan ervoor zorgen dat werknemers sneller weer aan het werk kunnen.
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Op 20 april 2020 hebben we onze praktische tests afgerond. Tijdens het testen hebben we de juiste hard- en 
softwareconfiguraties bepaald en updates geïnstalleerd zodra deze beschikbaar waren. De resultaten in dit 
rapport hebben betrekking op configuraties die we op 10 februari 2020 of eerder hebben afgerond. Deze 
configuraties vertegenwoordigen niet de laatste beschikbare versies op het moment dat dit rapport verschijnt, 
iets wat helaas onvermijdelijk is.

Onze resultaten
Tabel 1: Stappen voor probleemdiagnose

Stappen Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

1 jaar ProSupport Plus met 
SupportAssist-technologie, Next 
Business Day Onsite met Accidental 
Damage en Keep Your Hard Drive

HP CarePack met 3 jaar Next Business Day 
Onsite met accidentele schadeverzekering 
Plan-G2 en Defective Media Retention for 
Notebooks

1 jaar Premier Onsite Support met 
accidentele schadeverzekering 
en Keep your Drive

1 Gelijktijdig inschakelen systeem en 
starten van timer.

Gelijktijdig inschakelen systeem en 
starten van timer.

Gelijktijdig inschakelen systeem en starten 
van timer.

2

SupportAssist Pre-Boot System 
Performance Check detecteert 
automatisch een probleem en start een 
scan. U ontvangt een foutmelding met 
betrekking tot een defecte harde schijf 
en instructies over hoe u verder moet 
gaan.

In ons geval startte het systeem op 
met een scherm met de foutmelding: 
“Opstartapparaat niet gevonden. 
Ga voor meer informatie naar  
www.hp.com/go/techcenter/startup”.

Onze ervaring is dat het systeem werd 
opgestart naar het Lenovo-splashscreen, 
maar dat er geen vooruitgang werd 
geboekt. We hebben nog twee minuten 
gewacht voordat we de volgende stap 
namen.

3

Op het scherm met het diagnostische 
resultaat wordt u gevraagd naar  
https://supportassist.dell.com te 
gaan vanaf een aparte computer of 
door een QR-code te scannen met 
een smartphone. Wij kozen voor de 
QR-code. 

Ga op een andere computer naar 
www hp.com/go/techcenter/startup. 
Dit is de Knowledge Base van 
HP Customer Support.

Op een andere computer gaat u naar 
de hoofdwebsite van Lenovo op  
https://www.lenovo.com/nl/nl/pc.

4 Bevestig de foutcode en druk op de 
knop Indienen op de smartphone. Klik op Nederland.

Klik op het tandwielpictogram voor 
support. Dit brengt u naar  
https://pcsupport.lenovo.com/nl/nl/.

5

De diagnose verschijnt op het scherm 
met de aanbevolen actie: ‘Het 
vervangende onderdeel valt onder 
uw garantiedekking en is gratis’. 
Log in bij uw Dell account.

Klik op Support.
Scroll naar de onderkant van het scherm. 
Klik op Contact opnemen onder Hoe 
kunnen we u helpen?

6 Bevestig de bezorggegevens en druk 
op Indienen. Log in bij uw HP account. Voer het serienummer van het systeem 

in het zoekvak in en druk op Enter.

7 Klik op Neem contact op met een  
HP-medewerker voor ondersteuning.

Klik op Ja in het dialoogvenster “Is dit uw 
product?”.

8 Selecteer de ProBook 440 G6 in de lijst 
Uw producten. Klik op Bellen voor Premier Support.

9 U ziet een optie voor Chat of Telefoon. 
Wij kozen voor Telefoon. 

Bel via een telefoon de Premier-
telefoonlijn op 855-669-3600.

10 Bel via een telefoon naar 800-334-5144.

Leg uit wat het probleem is en lees het 
serienummer van het systeem aan de 
medewerker van de technische support 
van Lenovo voor.

11

Leg uit wat het probleem is en lees het 
serienummer van het systeem aan de 
medewerker van de technische support 
van HP voor.

De supporttechnicus begeleidt u bij een 
poging om het probleem op te lossen. 
Vanaf dit punt kan uw ervaring aanzienlijke 
verschillen van die van ons.

Zet het systeem aan. Druk op Enter op het 
splashscreen van Lenovo. Bij ons gebeurde 
er niets toen we op Enter drukten.
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Stappen Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

12

De supporttechnicus begeleidt u bij 
een poging om het probleem op te 
lossen. Vanaf dit punt kan uw ervaring 
aanzienlijke verschillen van die van ons. 
 
Druk op F2 om de hardwarediagnose uit 
te voeren.

Als de eerste oplossingspoging het 
probleem niet aan het licht heeft gebracht, 
kan de supportmedewerker u door een 
tweede poging loodsen, zoals bij ons het 
geval was.

Zet het systeem uit, draai het om, en zoek de 
uitsparing NOVO onderaan de laptop. Deze 
laptop heeft nergens een NOVO-knop.

13 Selecteer Harde schijf controleren. 

Als de tweede oplossingspoging het 
probleem niet aan het licht heeft gebracht, 
kan de supportmedewerker u door een 
derde poging loodsen, zoals bij ons het 
geval was.

Haal de stekker van het systeem uit het 
stopcontact en houd de aan/uit-knop 
15 seconden ingedrukt om de batterij te 
resetten.

14 Selecteer Snelle controle. 

Als de derde oplossingspoging het 
probleem niet aan het licht heeft gebracht, 
kan de supportmedewerker u door een 
vierde poging loodsen, zoals bij ons het 
geval was.

15 Lees de identificatiecode van de fout 
voor aan de HP-technicus.

Zet het systeem aan en druk tegelijkertijd 
op de Enter-toets. Hiermee wordt het menu 
Opstarten onderbreken gestart.

16
In ons geval heeft de technische 
supportmedewerker van HP de levering 
van een vervangende harde schijf geregeld. 

Druk op F10 voor een diagnose van de 
hardware.

17 Bevestig uw contactgegevens en u krijgt 
een casusnummer.

Selecteer Alles uitvoeren in het scherm 
Diagnostics.

18

Selecteer Volledige scan.  
 
Opmerking: De technische 
supportmedewerker van Lenovo 
waarschuwde dat het “lang zou duren 
(1 tot 1,5 uur). Als de scan klaar is, wordt 
een code gegenereerd. Bel ons terug als 
u die code heeft en we gaan verder met 
het supportticket”. 

In ons geval is deze diagnostische stap 
nooit voltooid, zelfs niet na 17 uur en 
39 minuten. We moesten de volgende 
ochtend opnieuw bellen met de 
technische support van Lenovo.

19 Bel de volgende morgen de Premier-
telefoonlijn: 855-669-3600.

20 Geef het serviceverzoeknummer door aan 
de technische support van Lenovo.

21

We hebben uitgelegd dat de diagnostische 
test nooit is afgerond (en dat deze 
eigenlijk nog steeds liep). De technische 
supportmedewerker van Lenovo ging er 
terecht van uit dat het een probleem was 
met de harde schijf en plande een on-site 
vervanging van de harde schijf voor de 
volgende werkdag.

22 Bevestig uw contactgegevens en u krijgt 
een casusnummer.

Totaal 
aantal 
stappen

6 17 22

Totale tijd 5 minuten, 24 seconden 20 minuten, 46 seconden
18 uur, 12 minuten, 9 seconden of 
33 minuten, 9 seconden zonder de 
diagnostische test
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Principled Technologies is een gedeponeerd handelsmerk van Principled Technologies, Inc.
Alle andere productnamen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
Principled Technologies, Inc. heeft redelijke inspanningen geleverd om de nauwkeurigheid en geldigheid van zijn tests te waarborgen, maar Principled 
Technologies, Inc. wijst elke garantie, expliciet of impliciet, uitdrukkelijk af met betrekking tot de testresultaten en analyse, hun nauwkeurigheid, volledigheid of 
kwaliteit, inclusief elke impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Alle personen of entiteiten die op de resultaten van tests vertrouwen, doen 
dit op eigen risico en komen overeen dat Principled Technologies, Inc., zijn werknemers en zijn onderaannemers op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor 
enige verlies of schade vanwege een vermeende fout of defect in een testprocedure of resultaat. 

In geen enkel geval is Principled Technologies, Inc. aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die verband houdt met haar tests, zelfs 
niet als wordt gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van Principled Technologies, Inc., inclusief voor 
directe schade, hoger zijn dan de bedragen die zijn betaald in verband met het testen door Principled Technologies, Inc. De enige en exclusieve rechtsmiddelen 
van de klant zijn de rechtsmiddelen die hierin uiteengezet zijn.

Dit project is in opdracht van Dell Technologies.

Principled
Technologies®

Facts matter.®Principled
Technologies®

Facts matter.®

Informatie over systeemconfiguratie
Tabel 2: Gedetailleerde informatie over de systemen die we hebben getest.

Systeem Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

Processor

Leverancier Intel® Intel AMD®

Modelnummer Core™ i5-8265U Core i5-8265U Ryzen™ 5 3500U

Kernfrequentie (GHz) 1,6 – 3,9 1,6 – 3,9 2,1 – 3,7

Cache (MB) 6 6 4

Geheugen

Grootte (GB) 8 8 8

Type DDR4 DDR4 DDR4

Snelheid (MHz) 2400 2400 2400

Grafische kaart

Leverancier Intel Intel AMD

Modelnummer UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 Radeon™ Vega Graphics

Storage

Aantal 1 TB 1 TB 1 TB

Type 5400 spindle 5400 spindle 5400 spindle
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