dynabook as a Service
A sua solução completa de TI,
preparada para o local de trabalho atual
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Otimize a sua experiência
de TI com o daaS
O cenário de TI de hoje está a avançar
rapidamente. Com um número crescente de
dispositivos em circulação e uma mudança na
forma como e onde os colaboradores estão a
trabalhar, as empresas têm de escolher um serviço
que os mantenha um passo à frente.
dynabook as a Service (daaS) permite-lhe dedicar
menos tempo às tarefas diárias de gestão e
manutenção, e gastar mais tempo em projetos de
inovação. Desde as suas finanças à equipa de TI,
até ao utilizador final, o nosso serviço ajuda a sua
empresa a trabalhar no seu melhor.
A sua produtividade, sem interrupções.
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Flexível
Os dispositivos e acessórios certos, no momento
certo. Dimensione os números de dispositivos para
estar à altura dos seus pedidos, para que possa
aceitar mais oportunidades e economizar durante
períodos mais calmos.

Simples
Orçamentação e gestão informática, agora mais fáceis.
Conecte-se com produtos, software, serviços de ciclo
de vida e soluções de software, tudo por uma taxa fixa
mensal. E tudo no mesmo local.

Inteligente
A tecnologia mais recente, mantida em
funcionamento durante mais tempo. Obtenha
informações sobre o seu inventário completo de
hardware e acompanhe o desempenho e a segurança
dos recursos com as nossas soluções de software.
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Hardware
Escolha entre a nossa vasta
gama de dispositivos e
acessórios dynabook.
Agrade aos seus colaboradores com a tecnologia
dynabook de ponta, desde portáteis a acessórios e
periféricos. A nossa grande variedade significa que
pode criar o conjunto de dispositivos que melhor
se adequa ao seu negócio e aos utilizadores.
daaS encurta os ciclos de atualização do
dispositivo, para que possa equipar os
colaboradores com tecnologia atualizada, com
mais frequência. As suas equipas contarão com
dispositivos e software mais recentes porque
planeamos atualizações tecnológicas.
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Software
Escolha o software de que
necessita e nós fornecemos os
seus dispositivos com o mesmo.
Implemente os dispositivos de forma a ajudar
os seus colaboradores a alcançar o sucesso,
diretamente da caixa. Trabalhamos em conjunto
consigo para garantir que os seus portáteis
são fornecidos com o software com o qual a
sua organização trabalha, seja o Windows 10, o
AntiVirus ou qualquer outra opção da nossa gama.
Além disso, todos os nossos portáteis podem ser
equipados com serviços de gestão de software,
para ajudar a melhorar a sua produtividade.
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Informações
Otimize o desempenho dos seus
dispositivos com informações e relatórios.
Obtenha informações sobre o inventário completo de
hardware e receba relatórios sobre o hardware e software.
As nossas soluções de software monitorizam os seus recursos,
ajudando-o a otimizar o desempenho, a vigiar os riscos de
segurança e a libertar tempo, para que a sua equipa de TI se
concentre noutras tarefas importantes. Além disso, as nossas
ferramentas de segurança podem ajudá-lo a encontrar e
recuperar dispositivos perdidos e roubados.
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Os colaboradores de toda a empresa também
sentem as vantagens. Respondemos a qualquer
problema e o tempo de inatividade pode ser
reduzido ao máximo, para que todos permaneçam
em atividade durante mais tempo.
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Liberte o potencial da sua equipa de TI. Iremos
libertá-lo da carga que é a gestão TI, graças à nossa
experiência e serviços em cada fase do ciclo de
vida dos dispositivos.

Co

Gestã

Reduza a carga de trabalho de TI
e mantenha a alta produtividade
dos colaboradores com serviços
para cada etapa.
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Clique num segmento para saber mais sobre
cada serviço do ciclo de vida
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Clique num segmento para saber mais sobre
cada serviço do ciclo de vida
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Tenha as soluções para as necessidades do seu
negócio. Os nossos especialistas podem ajudá-lo
com qualquer problema que possa enfrentar com
a sua tecnologia. Ou talvez queira saber mais sobre
o nosso software, aumentar a segurança dos seus
recursos ou melhorar o suporte interno. Seja o que
for, estamos aqui para si.
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Clique num segmento para saber mais sobre
cada serviço do ciclo de vida
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Gestã

Mude do antigo para o novo, sem problemas.
Os seus novos dispositivos vão encaixar
perfeitamente na sua configuração atual. Nós
cuidamos de cada passo para preparar as suas
equipas, desde a instalação no local, à migração
de dados e configuração de dispositivos.
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Clique num segmento para saber mais sobre
cada serviço do ciclo de vida

Co

Gestã

Receba ajuda para as suas tarefas de gestão,
manutenção e reparação e melhore as suas
operações diárias. Pode escolher entre a nossa
ampla gama de serviços, incluindo reparações
no local para um tempo mínimo de inatividade
y manter a produtividade elevada para os seus
recursos de TI, a equipa de TI e os utilizadores finais.
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Clique num segmento para saber mais sobre
cada serviço do ciclo de vida

Co

Gestã

Mantenha os seus dados seguros e renove os
dispositivos de forma sustentável com os nossos
serviços, renove no fim de vida útil ou quando
estiver pronto para os novos dispositivos com
acesso aos nossos serviços seguros e ecológicos.
Além disso, pode ainda reciclar hardware de outras
marcas através de nós.
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Planos

Desenvolvidos para
satisfazer as suas
necessidades
Escolha o plano que apoia a forma
como o seu negócio quer trabalhar,
agora e no futuro. Também pode
incluir complementos adicionais
no seu plano daaS para ajudar as
suas equipas a continuar com
as tarefas que têm pela frente,
sem interrupções.
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Com o daaS, tem o poder
de criar o pacote ideal para
o seu negócio. Escolha
entre a nossa vasta gama de
dispositivos e, em seguida,
adicione os acessórios, o
software e os serviços da sua
preferência, tudo por uma
taxa fixa mensal.
Entregamos os seus
dispositivos pré-configurados
e oferecemos apoio
na implementação e
configuração dos seus
locais de trabalho. Também
pode beneficiar de software
de segurança e gestão de
dispositivos baseados na
nuvem, cortesia da Absolute.

Pode escolher entre três
níveis diferentes:
Absolute Visibility:
oferece uma visão
completa do inventário
de hardware e permite
uma variedade de
relatórios sobre hardware
e software.
Absolute Control:
oferece controlo remoto
e proteção, por exemplo,
contra falhas de segurança
de dados.
Absolute Resilience:
para segurança e
gestão de alto nível,
como a investigação
e recuperação de
dispositivos roubados.

Esta oferta é reforçada pela
nossa gama de serviços
abrangente que oferece
proteção adicional ao seu
equipamento, como a nossa
garantia standard alargada
e um excelente serviço de
reparação no local. Com o
Business Support Portal, nossa
plataforma personalizada,
nunca vai perder o controlo
dos seus dispositivos e pode
adicionar qualquer um dos
nossos outros serviços ao
seu pacote daaS em
qualquer altura.
Seja qual for a necessidade
do seu negócio, pode criar
o pacote perfeito para si.
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Economia de tempo

Recupere o seu tempo…
…e comece o dia de amanhã com
confiança. Estamos aqui para o ajudar a
começar o seu caminho daaS.
Contacte o seu comercial. Ele poderá explicar-lhe as
opções disponíveis e colocá-lo no caminho que irá
satisfazer as suas necessidades.

dynabook as a Service.
Flexível. Simples. Inteligente.
pt.dynabook.com/daas
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