
Receba sistemas integrados e  
prontos para instalação.

Para obter mais informações sobre o Basic Deployment, entre em contato com seu representante 
de vendas.
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O Basic Deployment poupa tempo e recursos, pois oferece sistemas configurados e 
com imagens prontas. Tudo o que você precisa fazer é instalá-los e migrar os dados e as 
configurações de seus funcionários. Já no primeiro dia, um gerente de engajamento será 
designado para você e coordenará os recursos da Dell para atuar conforme suas necessidades.  

O TechDirect põe o controle total em suas mãos e atualizações de status em 
tempo real a seu alcance.
Gerencie todos os aspectos de seu projeto de implementação pelo portal TechDirect. Defina o 
escopo do projeto, faça alterações, selecione etiquetas de inventário e configure seus sistemas. 
Em seguida, salve seu projeto como um modelo para uso em pedidos futuros. E possível até 
mesmo verificar o status do projeto sempre que você quiser e onde estiver. 

Além disso, tornamos a identificação, o rastreamento seguro e a recuperação de computadores 
mais fáceis e acessíveis. Etiquetas de inventário e de embalagens podem ser aplicadas aos PCs 
antes do envio para você poder rastrear seus sistemas desde a nossa fábrica até a mesa de 
seus funcionários sem ter de abrir as caixas. Nosso Asset Reporting Service permite que você 
integre facilmente novos ativos aos sistemas de gerenciamento de ativos existentes. Enviaremos 
o relatório de ativos por e-mail diariamente e você também poderá obtê-lo por download no 
TechDirect. E por último, antes do envio, podemos definir as configurações do BIOS.

Se você optar por um dos complementos de criação de imagem, perceberá que esses serviços 
poupam um tempo inestimável. De nossos centros de configuração global, podemos  
gerar a imagem de milhares de sistemas simultaneamente.

Resumo geral:
O Basic Deployment acelera 
a implementação do PC, pois conclui 
as tarefas de configuração antes do 
envio, eliminando assim o tempo que 
você gastaria para realizar essas tarefas 
no local.

• Etiquetas de inventário e relatórios

• Configurações do BIOS

•  Complemento de criação de imagem: 
WIM, ISO ou ImageAssist

•  O complemento carrega uma imagem 
genérica

•  Complemento para Provisioning for 
VMware® Workspace ONE™

O Provisioning for VMware Workspace 
ONE resulta em uma implementação 
com pouca interação e em 
produtividade instantânea.

Sistemas Dell Basic Deployment for Client

Seus novos sistemas 
já vêm com imagens, 
etiquetas e o BIOS 
configurado, de 
modo a estarem 
prontos para 
instalação.
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