
A combinação do Autopilot e do gerenciamento unificado de endpoints oferece 
aos administradores de TI a capacidade de provisionar automaticamente novos 
dispositivos da nuvem para os usuários finais sem a necessidade de interferência 
adicional de um técnico ou revendedor de valor agregado. Combinamos isso com 
serviços de configuração para iniciar o processo de provisionamento na fábrica, 
reduzindo os tempos de criação na mesa de trabalho.

Carregaremos uma imagem genérica da Dell (instalação limpa do Windows, 
sem adição de software OEM) no sistema durante o processo de produção. 
Também faremos o upload das informações do dispositivo necessárias para 
o registro com a Microsoft em nome do cliente. Isso permite que os clientes
controlem a versão do Windows e o pré-registo do PC para reduzir as tarefas
administrativas de TI.

O Dell Provisioning fornece:
• Uma imagem genérica, sem software não aprovado

• Registro na nuvem para cada sistema Dell, de qualquer modelo

•  Capacidade de bloqueio em uma versão do Windows 10 que sua organização
verificou e testou

•  Atualizações de drivers antes que os sistemas sejam entregues aos usuários finais

•  Imagens de mais de 54 mil 
sistemas criadas a cada 
semana

•  Mais de 11 milhões de 
sistemas configurados
a cada ano

•  93% de satisfação do cliente 
para os Dell Configuration 
Services.

•  7 Patentes em tecnologia de 
implementação

•  Microsoft Windows Partner 
of the year em 2020, 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 
2013 e 2012

Acelere a adoção do Windows 10 e do Unified 
Endpoint Management
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Dell Provisioning for Windows Autopilot

Nós reduzimos 
o tempo de
provisionamento
no lado das
mesas.

Para obter mais informações sobre o Dell Provisioning Services, entre em contato com seu representante. 


