
TECNOLOGIA DE IMAGEM LENOVO™  E FIRST BOOT SERVICES 
PARA MELHOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A forma com a qual  você provis iona os seus PCs determinará os seus resultados de investimento. Nosso 
portfól io de soluções de provisionamento fornece uma solução rápida,  f lexível e de baixo custo com um 
equil íbrio perfeito entre ef iciência e desempenho. Você pode transferir tarefas dispendiosas de mão-de-
obra por um processo automatizado que economiza dinheiro e melhora a sat isfação do usuário f inal.

IMAGEM PERSONALIZADA CARREGADA DE FÁBRICA

Com o Lenovo™ Image Design Services, você obtém 
acesso direto à experiência de engenharia do nosso 
time com o Windows. Fornecemos uma imagem 
personalizada com base nas necessidades da sua 
organização, maximizando o seu investimento em 
hardware e economizando significativamente a longo 
prazo a vida do seu sistema. Como resultado, você 
pode reduzir drasticamente os custos de implantação 
e perceber uma interrupção mínima do usuário final.

- Criação de imagens estáticas padrão, incluindo a 
instalação de aplicativos comuns, o software PC 
Management e a execução do Microsoft Sysprep.

- Smart Image oferece uma imagem única e dinâmica 
para utilização em vários tipos de modelos.

- A verificação de imagem detecta erros antes da 
implementação para usuários finais.

- PCs seguros usam criptografia de fábrica, 
instalação de antivírus e de software de 
gerenciamento de sistema.

- Elimina o carregamento manual de uma imagem.

CARREGAMENTO DE UMA IMAGEM SEM BUROCRACIA

O processo de carregar uma imagem personalizada 
direto na nossa fábrica é realizado de maneira 
simples e eficiente. A maioria das organizações 
deseja substituir a imagem pré-carregada Lenovo™ 
por sua própria imagem personalizada. Para aqueles 
que já a criaram, basta apenas que a carreguemos 
em seu sistema. A Lenovo™ faz isso de maneira 
simples depois de verificar se o sistema foi 
inicializado com êxito. O carregamento de uma 
imagem é a maneira mais rápida para ajudar  
departamentos de TI internos de uma empresa.

E S SE N C I A L  I M A GE  L OA D  L E N OVO™

Um carregamento de imagem oriundo da fábrica Lenovo 
é um processo simples e eficaz.

Organizações com contrato de licença por volume da 
Microsoft que criam e carregam manualmente sua 
imagem personalizada ou aquelas que planejam usar o 
pacote de provisionamento dinâmico no Windows 10, 
devem escolher o Essential Image Load da Lenovo ™. Os 
sistemas chegarão com apenas o sistema operacional, 
os drivers carregados e nenhum dos aplicativos típicos 
de pré-carregamento.

L E N OVO™  C L O U D  DE PL OY

Imagens feitas de maneira fácil.

- Quick Image: O Cloud Management Tool é um 
aplicativo baseado no cliente que interage com a 
nuvem segura da Lenovo™ para capturar, 
carregar e baixar sua imagem a partir do disco 
rígido do computador, em tempo real. A Lenovo™ 
concederá acesso ao portal web no qual você 
poderá carregar sua imagem personalizada ou 
fazer o download de uma imagem criada em seu 
nome pela Lenovo™.

- Cloud Recovery: O portal de nuvem segura da 
Lenovo e suas credenciais exclusivas permitem 
que você armazene sua imagem personalizada na 
nuvem, pronta para ser acessada por usuários 
móveis em qualquer lugar, a qualquer hora, de 
qualquer parte do mundo.



Todos os produtos e ofertas estão sujeitos a disponibilidade. A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo faz todos
os esforços para garantir a precisão de todas as informações, mas não é responsável por nenhum erro editorial, fotográfico ou tipográfico. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos. Para
obter informações completas sobre produtos, serviços e garantia da Lenovo, visite www.lenovo.com. Estas são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo: Lenovo, o logotipo da Lenovo,
ThinkPad, For Those Who e ThinkPlus. Outras empresas, produtos e nomes de serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros. © 2016 Lenovo. Todos os direitos reservados.

First Boot e Advanced Deployment Services da Lenovo agilizam o processo de
implantação, oferecendo uma solução rápida, flexível e de baixo custo que melhora a
precisão e minimiza ou elimina o tempo valioso de um técnico. O Lenovo™ Imaging
Services lidera o setor com ofertas exclusivas e faz parte de um portfólio abrangente
de serviços premiados que suportam todo o ciclo de vida de seus PCs. Para obter mais
informações sobre esses ou qualquer um dos Serviços Lenovo™, visite
www.lenovo.com/services ou ligue para o seu representante de vendas Lenovo™.

0800 5366161

FIRST BOOT SERV ICES – ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO
As duas fases do First Boot Services são tipicamente executadas consecutivamente. A fase um é executada na fábrica da 
Lenovo ™. Os PCs são, então, enviados ao cliente prontos para a execução da fase dois. Isso economiza aos clientes de 30 
minutos à mais de 1 hora no tempo de implantação (deployment ) por PC.

Função
Deployment

Tempo 
requerido 
de 
Deployment
(em 
Minutos)

Deployment  sem 
a fabricação 
Lenovo – Image 
load ou First 
Boot  Services

Deployment  
com 
fabricação  
Lenovo -
Image Load

Deployment  
com fabricação 
Lenovo™ -
Image Load e 
First  Boot
Services

Deployment com 
fabricação Lenovo™ -
Image Load, First Boot  
Services e Deployment
Automatizado

Image Load to Disk Drive 30 Minutos

DESKSIDE  
ENGINEER

FABRICAÇÃO

Executar 
processo 
Microsoft  
Sysprep

5 Minutos

DESKSIDE  
ENGINEER

FIRST BOOT SERVICES
Instalação de 
Software 
Antivirus

5 Minutos

Instalação de Software 
LANDesk /
SCCM

5 Minutos

Instalação de aplicativos
comuns adicionais 5 Minutos

Instalação de Drivers 20 Minutos

Criptografar Drive 120 Minutos

Adesão ao domínio 5 Minutos

DESKSIDE  
ENGINEER

AUTO- INSTALAÇÃO
PELO USUÁR IO

Instalação de aplicativos 
específicos 4 0 Minutos A DVA N CED  

DEPLOYMENT  
SERVICESReiniciar sistema para uso 

do usuário final 2 Minutos

Migração de dados e 
configurações

60 Minutos

Total do tempo do Deskside Engineer
Deployment 297 Minutos 267 Minutos 107 Minutos 0 Minutos

Tempo economizado de Deployment* 0 Minutos 30 Minutos 190 Minutos 297 Minutos

O tempo pode variar de acordo com as 
soluções do cliente. Bom Ótimo Excelente

Implantações típicas de PCs podem levar semanas ou meses do 
tempo de um departamento de TI. Cada novo PC deve ser 
personalizado para um ambiente específico e, novamente, 
para um determinado usuário. O First Boot Services da Lenovo 
tira das mãos do técnico aquele tempo dedicado para 
executar tarefas como criptografia, carregamento de 
aplicativos comuns e muito mais, e o move diretamente para 
a fabricação da Lenovo. Como resultado, os sistemas chegam 
prontos para trabalhar, economizando tempo, recursos e altos 
custos no processo de implantação inicial.

C O M O  O  FIRST BOOT SERV ICES PODE TE 
AJUDAR ?
Criar e carregar uma imagem inclui processos autônomos que 
devem ser concluídos antes de que um técnico ou usuário 
final possa usar um PC. Por exemplo:

- Processo do Microsoft Sysprep

- Instalação do driver

- Aplicações comuns que devem ser instaladas por PC / User 
Antivirus, LANDesk, SCCM e muito mais.

- Criptografia de um disco rígido

http://www.lenovo.com/
http://www.lenovo.com/services
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