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DELL EMC EDGE GATEWAY 
Benut het volledige potentieel van uw door de edge gegenereerde data 

Edge Gateway 5200 

Edge Gateway 3200 

DELL EMC EDGE GATEWAY 
© 2022 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. 

Met de nieuwe intelligente Dell EMC Edge Gateways kunnen bedrijven 
eenvoudiger OT/IT-omgevingen met elkaar verbinden en waarde halen 
uit door de edge gegenereerde data, zonder onderbrekingen van hun 
infrastructuur. Deze edge-gateways zijn beschikbaar in twee modellen, 
series 3200 en 5200. Hiermee kunnen bedrijven de enorme hoeveelheid 
data die door meerdere edge-apparaten worden gegenereerd, snel en 
eenvoudig verzamelen, consolideren en lichte analyses uitvoeren. De 
Dell EMC Edge Gateways zijn ontworpen in een robuust design zonder 
ventilator en zijn voldoende compact en robuust om alle benodigde 
bewerkingen 24/7/365 te doorstaan. Ze verschaffen realtime inzichten die 
leiden tot meer efficiëntie, lagere kosten en betere prestaties voor uw bedrijf. 

Genereer inzichten waar u ze nodig hebt 
Dell EMC Edge Gateways verbinden uw verouderde systemen en moderne 
sensoren met internet, zodat u live datastreams op de edge kunt verzamelen 
en verwerken, waardoor de reactietijd wordt verkort en bandbreedte wordt 
bespaard. Met de kracht van de onderliggende Intel Core-I- en Atom-
processoren beschikt u over de snelheid en het vermogen om intensieve 
workloads uit te voeren en bruikbare inzichten te extraheren die waardevol 
zijn voor uw bedrijf, vooral in combinatie met applicaties die de mogelijkheden 
voor geautomatiseerde datacuratie en -analyse verbeteren. Op die manier kunt 
u lokaal verwerken wat belangrijk is, waar en wanneer snelheid van belang is. 

Veilige connectiviteit in OT/IT-omgevingen 
Verbind uw edge-apparaten op verschillende manieren: traditionele 
LAN en WWAN, 4G of 5G, plus compatibiliteit met een breed scala aan 
sensornetwerken, controlesystemen en industriestandaardprotocollen. 
Dell EMC Edge Gateways bieden ook geoptimaliseerde connectiviteit van 
edge naar cloud en core, die alleen betekenisvolle data naar de cloud of 
een gecentraliseerd datacenter sturen. Aangezien het aansluiten van zoveel 
infrastructuurstukken robuuste beveiliging vereist, kunt u vertrouwen op het 
brede IT-beveiligingsportfolio van Dell Technologies. 

Ononderbroken prestaties, overal en altijd 
Zorg ervoor dat uw activiteiten en productiviteit blijven werken om de 
realtime prestaties te verhogen. Dell EMC Edge Gateways zijn ontworpen 
om 24x7x365 te presteren in de meest extreme omgevingen, ongeacht 
de temperatuur, druk, trillingen, vochtigheid en meer. Deze gateways zijn 
ontworpen met een vormfactor van industrieklasse, zonder ventilator en 
compact ontwerp en kunnen onder meerdere omstandigheden worden 
gebruikt. En u hoeft geen compromissen te sluiten op het energieverbruik: 
ze bieden verschillende functies om het energieverbruik te beperken, zodat 
u nog meer kunt besparen op uw bedrijfsactiviteiten door gebruik te maken 
van voedingsspanningswisselingen en alarmfuncties. 

Aanpasbare opties die passen bij uw behoeften 
De gateways zijn speciaal ontworpen voor OEM-fabrikanten (original 
equipment manufacturers) en zijn ook beschikbaar in versies die geschikt 
zijn voor rebranding. Met een beoogde lange levensduur van 5 jaar kunnen 
wij een gateway op maat leveren voor uw specifieke bedrijfsbehoeften. 



Gebruiksscenario's Modulair ontwerp

• Industriële automatisering • Opties voor 4G en 5G

• Voorspellend onderhoud • OEM ready-opties

• Machinebesturing en betrouwbaarheid • Functionele modules

• Bewaking en beheer van assets • Opties voor rebranding

• Dataverzameling

• Kwaliteitsborging

• Videobewaking

• Analyse van verkooppunten  
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Verbeter uw bedrijfsresultaten en behaal meer efficiëntie met Dell EMC Edge Gateways 

Blijf op de hoogte: 
Neem contact op met ons verkoopteam en ontvang de meest recente updates over de lancering van de 
Dell EMC Edge Gateway. 

Meer informatie over 
Dell EMC Edge Gateway 

Neem contact op met een 
Dell Technologies expert 

Bekijk meer resources 
over Edge-oplossingen 

Neem deel aan 
het gesprek via 

#SimplifyYourEdge 

https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/edge-computing/products.htm#tab0=4
https://www.dell.com/en-uk/dt/forms/contact-us/isg.htm
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