Configuration
Services
Van imaging tot een volledige server-configuratie:
we zorgen voor een oplossing op maat.
Configuration Services

Voordat de bestelling van uw klant klaar is om geleverd te worden, zijn er vaak nog
een aantal zaken die moeten worden toegevoegd, ingebouwd of getest. Met de
Configuration Services van Ingram Micro kunt u deze werkzaamheden volledig aan
ons toevertrouwen. We zorgen ervoor dat bestellingen volledig geïnstalleerd worden
opgeleverd bij de klant, ongeacht het type configuratie. Van imaging, asset tagging
en server-configuratie, tot eenvoudige - maar tijdrovende - opdrachten, zoals het
plaatsen van een sticker of het toevoegen van promotiemateriaal. Hierdoor houden
uw werknemers tijd over, zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun
kernactiviteiten.

Complete ontzorging

Ingram Micro beschikt over twee hoogwaardige configuratiecentra in de Benelux. Beide locaties zijn compleet uitgerust met de benodigde apparatuur om iedere mogelijke
configuratie te verzorgen. Uw opdracht wordt altijd uitgevoerd
door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel, met de benodigde kennis over servers, storage en werplekken. Zij zorgen
ervoor dat de levering voldoet aan alle wensen van de klant.
Zo wordt elke order nauwkeurig getest voordat deze de deur
uit gaat.

Voor ieder vraagstuk

De service is inzetbaar voor ieder vraagstuk. Of uw klant nu
een promotieflyer wil toevoegen, een serienummer wil plaatsen of (mobiele) devices wil voorzien van specifieke instellingen: het wordt voor u geregeld. Naast het configureren van
apparatuur kan Ingram Micro u ondersteunen bij het logistieke
proces, het installeren van de apparatuur op locatie en het
deïnstalleren en recyclen van oude apparatuur. Iedere opdracht wordt gecoördineerd door het Ingram Micro Flexible
Services Team. Uw vaste aanspreekpunt zorgt ervoor dat de
opdracht van A tot Z wordt uitgevoerd.
Meer weten over onze Configuration Services?
Neem contact met ons op via
flexibleservices_nl@ingrammicro.com

Configuration Services
in het kort:
●● Twee compleet uitgeruste
configuratiecentra in de
Benelux (inclusief ESDvloer)
●● Gekwalificeerd en
gecertificeerd personeel

●● Uitgebreide kennis van ieder
type configuratie

Mogelijkheden:
●● Asset tagging en labelling

●● Hardware-installaties (hard
discs, memory)
●● Imaging

●● Installatie
besturingssystemen
●● DOA-testen

●● Staging van switches en
routers
●● Server-configuraties

●● Serverrack-configuraties

●● Extra maatwerk (toevoegen
promotiemateriaal,
bestickering, etc.)

