
OPTIMERET PC-OPLEVELSE 
FOR BRUGERE. MINDRE PC-
ADMINISTRATION FOR DIG.

SPAR TID MED ET SYSTEM, 
DER ER LIGE SÅ INTELLIGENT 
SOM DIG.

 NEMT AT ADMINISTRERE, 
UANSET HVOR DU ER.

Lad kunstig intelligens (AI) klare det hårde arbejde: 

Dell Optimizer sørger for, at dine medarbejderes 

appydeevne altid kører optimalt, så de kan fortsætte 

med at innovere og levere forretningsværdi.

Levér en uovertruffen brugeroplevelse: Inkluder Dell 

Optimizer som en del af din afbildningsproces. Udrul Dell 

Optimizer via Microsoft System Center Configuration 

Manager (SCCM) eller Workspace ONE for at sikre, 

at dit personale altid kan drage fordel af de seneste 

opgraderinger, når de udgives.

Dell Optimizer er unik, indbygget optimeringssoftware, der er baseret 

på kunstig intelligens (AI) og er tilgængelig på kommercielle Dell-

PC'er1 for at forbedre brugeroplevelsen. Den er designet til at lære og 

reagere på den måde, brugerne arbejder på, og forbedrer automatisk 

produktiviteten, ydeevnen, databeskyttelsen og batterilevetiden.

Dine medarbejdere behøver ikke længere bekymre sig 

om ineffektiv teknologi, dårlige samarbejdsoplevelser 

og frygt for at løbe tør for batteri. Hvis du udruller 

og administrerer Dell Optimizer via SCCM eller 

Workspace ONE, kan du sikre, at dine medarbejdere 

får den bedst mulige oplevelse – hver gang.

Uanset hvor din organisation befinder sig i dag, kan du 

sikre, at dine medarbejdere – uanset hvor de er – kan 

få uovertruffen ydeevne på de mest intelligente PC'er 

til virksomheder* med Dell Optimizer.

Vi gør den intelligent. Du gør den til din egen.

Udrul opgraderinger via 

fjernadgang på flere 

systemer samtidig for at 

sikre, at brugerne altid er 

opdateret og drager fordel 

af optimal ydeevne.

Frigør din tid, så du kan 

fokusere på andre opgaver.

Giver mindre stress i 

forhold til administration af 

individuelle PC'er og sikrer, 

at dine medarbejderes 

workflow forstyrres  

i minimal grad.

Beskyt data med verdens 

mest omfattende pakke 

af funktioner til intelligent 

databeskyttelse.*

ExpressConnect3

Intelligent databeskyttelse2

Giver dig automatisk forbindelse 

til det bedste netværk og leverer 

samtidig multinetværksforbindelse4 

for at få hurtigere video- og 

datadownloads.

Registrering af tilskuere føjer automatisk tekstur 

til din skrærm, når en indtrænger registreres, 

og Look Away Detect dæmper lysstyrken på 

skærmen, når du går væk fra computeren.

Dell Optimizer leverer forbedret databeskyttelse, samarbejde 

og tilslutningsmuligheder for din arbejdsstyrke.

Intelligent lyd

Optimerer lydkvaliteten baseret 

på omgivelserne, så der er mindre 

baggrundsstøj og nemmere 

samarbejde.

Modulær installation

Centraliseret administration 

udruller opdatering and optimerer 

flere systemer samtidig og via 

fjernadgang, så dit workflow 

forstyrres så lidt som muligt.

Modulær installation opsætter 

individuelle funktioner og moduler 

fra Dell Optimizer, der passer til dit 

arbejdsmiljø.

Dell Optimizer (ExpressCharge™, ExpressConnect, 

ExpressResponse, Intelligent Audio) er nu tilgængeligt 

på de robuste bærbare PC'er 5430 og 7330 (Rugged).

ROBUSTE BÆRBARE PC'ER

Peiying Zhang,  

COO Australien og New Zealand, Schréder Australia

"Vi leverer de bedste og mest innovative lysløsninger 
til vores kunder, så vi er nødt til at være præcise, super 
effektive og have styr på sikkerheden. Derfor sætter jeg 

altid min lid til Dell Optimizer."

Få mere at vide ›

* Baseret på Dells interne analyse of konkurrerende ydeevnesoftware og -programmer til PC'er, september 2021. Intelligent databeskyttelse er tilgængelig på udvalgte 

Dell-systemer og -enheder.
1 Dell Optimizer-funktioner varierer fra enhed til enhed. Dell Optimizer er ikke tilgængelig på Latitude Chromebook Enterprise.
2 Intelligent databeskyttelse er tilgængelig på udvalgte Dell-systemer og -enheder.
3 ExpressConnect er tilgængelig med Dell Optimizer-softwareversion 2.0 og nyere. Download den nyeste version på https://www.dell.com/support/home.
4 Samtidig multinetværksforbindelse (eller forbindelsesbaseret teaming) er en ny forbindelsesfunktion i ExpressConnect. Den sender og modtager data- og videotrafik 

på samme tid ved hjælp af to eller flere kabeltilsluttede eller trådløse forbindelser. Baseret på Dells interne analyse, september 2021. ExpressConnect er tilgængelig 

med Dell Optimizer-softwareversion 2.0 og nyere. Download den nyeste version på https://www.dell.com/support/home.
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ExpressResponse

Efter at have lært dine valgte 

programmer at kende, booster 

ExpressResponse apps' ydeevne  

og prioriterer den aktuelle opgave.


