SERVIÇOS LENOVO: Roll-out ou IMAC

Instale, mova, adicione,
customize (IMAC)
Deixe a Lenovo liberar sua equipe de TI para que se
concentre em atividades de geração de receita.

Nos dias de hoje, em que tudo muda constantemente, ativos de TI
são frequentemente atualizados, alterados e movidos. Isso
representa um desafio a mais para departamentos de TI que
desejem direcionar seus recursos para atividades com valor
comercial mais alto.
OS SERVIÇOS IMAC PODEM AJUDÁ-LO COM:
•

DEPLOYING novos hardware e/ou softwares

•

REALOCAR ativos de TI para outros locais

•

RECONSTRUIR ou reinstalar imagens

•

E MAIS serviços personalizados

SERVIÇOS IMAC DA LENOVO
Os serviços IMAC da Lenovo permitem que você concentre
seu tempo e os recursos da sua organização em atividades de
TI que ofereçam um maior valor comercial.

Caso precise de uma novidade ou uma atualização de
tecnologia, o conhecimento técnico da Lenovo pode
auxiliar com servidores, estações de trabalho, desktops,
laptops, tablets, impressoras, e mais. Para dar suporte
aos objetivos operacionais da sua organização,
forneceremos os serviços IMAC dentro ou fora do
horário de expediente, em qualquer lugar do Brasil.
Com um conjunto completo de ofertas em serviços
escaláveis IMAC, você pode confiar na Lenovo para
obter ajuda contínua em itens, como:
•

INSTALE - Instalação e verificação de novos sistemas;

•

MOVIMENTE - Movimentação de equipamentos
já existentes para novos locais;

•

ADICIONE - Adicione novos acessórios,
memória ou upgrades de processador;

•

CUSTOMIZE – Customize/ altere configurações existentes;
Desinstale e elimine equipamentos, sistemas ou produtos
através dos nossos Serviços.

EXPERTISE IMAC DA LENOVO
Engenheiros de serviços, gerentes de projetos e parceiros
qualificados da Lenovo possuem a expertise necessária em
fornecer os métodos mais eficazes para instalação,
movimentação e desinstalação de uma ampla gama de
equipamentos de TI a um preço acessível.
Podemos garantir que seus projetos aconteçam de
maneira rápida, com o mínimo de interrupções em suas
atividades diárias e com um custo sob controle e
previsível.
Com o suporte da área de Gerenciamento de Projetos da
Lenovo, você pode ter certeza de que seus projetos serão
gerenciados de perto com acompanhamento e relatórios
precisos a fim de manter o seu projeto dentro do prazo e
dentro de um orçamento específico. Seu gerente de
projeto Lenovo garantirá que todas as promessas sejam
cumpridas:

•
•
•

Garantir que as movimentações e atualizações do
sistema sejam executadas de maneira correta;
Minimizar a interrupção para usuários finais
durante o processo de instalação;
Reduzir o tempo e o custo de implementação.

IMAC AMPLIADO
Você pode gerar ainda mais eficiência e economia para
seus processos de IMAC, aproveitando as vantagens
das tecnologias de automação da Lenovo. Na verdade,
para reimplementar os PCs de um usuário para outro,
você pode aproveitar os recursos dos Serviços de
Implantação Avançada Lenovo, que permitem reutilizar
o aplicativo de auto-instalação desenvolvido
previamente, orientado por menus, com o intuito de
realizar a configuração do usuário em um ambiente
“toque zero”.
CONTATE O TIME COMERCIAL DA LENOVO:
0800-536-6861
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