SOLUÇÕES
DE EFICÊNCIA
NO LOCAL DE
TRABALHO
As soluções Lenovo de otimização do local
de trabalho se concentram no alinhamento
da TI às necessidades do usuário para
oferecer eﬁciência máxima.

D A T A SHEET DE
SOLUÇÃO DE
A U T O M A Ç Ã O DA TI

Com a automação estratégica, a TI é capaz de proporcionar
vantagem competitiva à sua organização, principalmente dentro da
economia digital na qual vivemos hoje. Por meio da eficiência de
custo e da qualidade superior, a TI obtém o potencial para
aumentar a capacidade de resposta de um negócio.
AUTOMATIZA TAREFAS
DE ROTINA
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CONJUNTO DE SOLUÇÕES

Automação
da TI

OTIMIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO
REDUÇÃO DO TEMPO DE INATIVIDADE
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IMPLANTAÇÃO
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REDUZ OS
CUSTO DA TI

M A I S RÁ P I D A

AUTOMAÇÃO DA TI

razões
pelas quais a Lenovo faz a diferença

Reconhecida
ao redor
do mundo

Expertise
em diversas
categorias

Confiança
em nossos
produtos

Tecnologias
impulsionadora
de negócios

Rede de
suporte
flexível
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AUTOMATIZE TAR E FAS DE ROTINA
TI LIVRE DE
COMPLICAÇÕES
Rode diagnósticos automaticamente,
e se necessário entre em contato
com o Suporte Lenovo.
Instale atualizações críticas e
recomendadas por meio de suporte e
diagnósticos de interface amigável.
Se livre da necessidade de chamar
um técnico a todo momento com os
diagnósticos que rodam
automaticamente.
Aumente a vida útil da bateria
configurando o valor máximo de
carga para menos que 100% voltado para usuários que trabalham
principalmente com o PC conectado
à tomada.

Concluir processos corporativos manualmente, além de ultrapassado, é
desnecessariamente trabalhoso. Dê o primeiro passo em direção à automatização
das tarefas de rotinas e facilite o trabalho da TI.
Com a tecnologia certa, os times de TI podem instalar atualizações de software, fazer diagnósticos e
reparar sistemas sem o auxílio presencial de um funcionário.

Lenovo Vantage − O especialista de TI integrado em PCs Think
O Lenovo Vantage é um novo aplicativo que substitui o Companion e muitos outros aplicativos
da Lenovo, combinando suas funções e adicionando novos recursos para que os usuários possam
proteger e personalizar facilmente seus PCs.
Seus d iferentes recursos d e automatização red uzem o peso da rotina e das tarefas manuais que a TI
tem que executar diariamente.
Sistemas Lenovo rodando Windows 10 irão receber automaticamente o Lenovo Vantage como uma
atualização, e esse será o único aplicativo da Lenovo pré-embarcado em sistemas mais novos.
Escanemamento de Hardware
Roda vários testes de diagnósticos automaticamente para
garantir que o PC está operando corretamente

Configurações de refrigeração
otimizadas para uma melhor e mais
silenciosa performance.

Informações e Extensões de Garantia
Reveja o status da garantia do PC e
faça extensões facilmente

Atualizações do Sistema
Gerencie atualizações
críticas e recomendadas
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INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA
Com a implementação estratégica da automação, os times de TI podem
eliminar as dificuldade associadas a instalação de novos PCs.

CHEGA DE
ATRASOS NAS
INSTALAÇÕES
Configure dispositivos
automaticamente na fase de
manufatura para acelerar o
processo de instalação.
Customize as experiências de
configuração do usuário com
o Windows AutoPilot.
Molde configurações BIOS
na fábrica de acordo com as
necessidades da sua
organização.

IMAGENS
CUSTOMIZADAS
DE FÁBRICA

PROVISÕES BÁSICAS
COM LENOVO ADS E
WINDOWS AUTOPILOT

ARMAZENAGEM E
RECUPERAÇÃO DE
IMAGEM COM O LENOVO
CLOUD DEPLOY

Os Serviços de Fábrica Lenovo permitem que você molde as capacidades das máquinas Lenovo de acordo
com as necessidades únicas dos seus sistemas, aumentando a consistência e reduzindo o tempo necessário
para instalar novos sistemas.

Pré-instalações Personalizadas
A Lenovo oferece imagens customizad as pad rões d e fábrica. Um d os mod elos mais novos d e imagens
customizadas é o Ready to Provision Plus (RTP+), que permite a soma de até 5 aplicativos na imagem.

Lenovo ADS e Windows Autopilot
Dispositivos Lenovo podem ser habilitados para suportar Windows AutoPilot, que ajuda a acelerar o
processo de instalação e configuração de novos equipamentos. O cadastro básico via AutoPilot para
produtos Microsoft juntamente com o Lenovo Advanced Deployment Services (ADS), proporciona a
possibilidade de customizar instalações, eliminando a necessidade da TI de performar tarefas de imagem e
automatizando a experiência de criação de imagens nos negócios.

Armazenamento e recuperação de imagem com Lenovo Cloud Deploy
As soluções Lenovo Cloud Deploy oferecem experiência ideal de restauração, implantação e recuperação,
com a habilidade de armazenar imagens na nuvem e acessá-las de qualquer lugar em qualquer momento.

*apenas em modelos CTO
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R ED UZ CU S TO S D A TI
TECNOLOGIA
INTELIGENTE
CONFIÁVEL
Transfira facilmente seus
arquivos do seu PC antigo para
o PC novo com o Lenovo
Migration Assistant.
Atualize softwares e drivers ou
conecte-se ao suporte Lenovo
em um lugar só, sem ter que
recorrer a serviço adicionais.
Refrigeração inteligente e
sistemas de detecção em
nossas máquinas garantem
uma menor taxa de falhas.

Implantar opções de auto-serviço nas tarefas mais comuns permite que os
negócios possam implantar a infraestrutura certa e entregar performance de TI
superior.
A Lenovo ajuda a sua empresa a diminuir o custo da infraestrutura de TI, da qual os aplicativos de
negócio são dependentes, contribuindo também na redução dos custos totais da organização.

Lenovo Vantage – Impulsiona recursos integrados em PCs Think
O Lenovo Vantage simplifica a experiência do PC e permite que o usuário aproveite ao máximo o
potencial dos produtos Lenovo. Ele reduz os custos envolvidos na obtenção de recursos para
atualizações, prevenção de erros humanos e ataques indesejados.
Seus recursos incluem:
Atualização do Sistema: checa frequentemente por novas atualizações de software e de driver.
WiFi Security: detecta e analiza em tempo real qualquer ameaça presente nas proximidades do
computador, e distingue redes legítimas de redes maliciosas.
Personalização: receba informações úteis e recomendações baseadas no seu dispositivo e na sua
forma de uso.

ATUALIZAÇÕES
DO SISTEMA
PERSONALIZAÇÃO

WIFI SECURITY

© 2019 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos
disponíveis enquanto durarem os estoques. Preços sujeitos
a alterações sem notificação prévia. Em caso de dúvidas
sobre preços, fale com seu executivo de contas Lenovo. A
Lenovo não se responsabiliza por erros fotográficos ou
tipográficos. A Lenovo não faz qualquer declaração no
sentido de garantir produtos ou serviços de terceiros.
Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo Lenovo, Rescue and
Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation,
ThinkVantage, e ThinkVision , são marcas comerciais ou
marcas comerciais registradas da Lenovo. Microsoft e
Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft
Corporation. Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e
Core Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos
EUA e/ou em outros países. Os nomes de outras empresas,
produtos e serviços podemser marcas comerciais ou
marcas de serviço de terceiros.
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