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Wij maken slimme apparaten. 
Zodat u slimmer kunt werken.
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Persoonlijke intelligentie die u centraal stelt 

In een wereld waarin u overal kunt werken, volstaat het niet langer om ‘s werelds 

meest intelligente zakelijke pc’s* te bouwen. Daarom breidt Dell Optimizer persoonlijke 

intelligentie nu uit naar de rest van het Dell ecosysteem.

Dell Optimizer is onze software met optimalisatie op basis van AI die leert en reageert op de 
manier waarop u werkt. De software is speciaal ontworpen om de prestaties van applicaties, 
de gebruiksduur van de pc en batterij, en de instellingen voor audio/video en privacy automatisch 
te verbeteren. Dit alles gebeurt op de achtergrond terwijl u gewoon kunt doorwerken.

I n te l l i g e n t  P r i v a c y E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s C h a rg e™ E x p re s s R e s p o n s e

I n te l l i g e n t  A u d i o

E x p re s s S i g n - i n

Klik hier om een video te bekijken om te zien hoe het werkt!

N i e u w !  I n te l l i g e n t  e c o s y s te e m N i e u w !  S a m e n w e r k i n g s to u c h p a d

https://www.youtube.com/watch?v=TSwSmClmXFQ&t=71s
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Bij Dell staan veiligheid en privacy voorop.

Onze technologie verzamelt en analyseert optimalisatiedata 

lokaal op het systeem en houdt die data daar. Zo kan 

uw  pc-ervaring voortdurend verbeterd worden afhankelijk 

van hoe u uw Dell apparaat gebruikt.   

Telemetriegegevens zoals data over gebeurtenissen 

en service heartbeats worden geanonimiseerd naar Dell 

gestuurd om te helpen begrijpen of de app goed werkt. 

Dit waarborgt de voortdurende verbetering van de 

functionaliteit en naadloze werking van onze software.

Veilig, vertrouwd en beheerbaar 

Velen zien kunstmatige intelligentie als het fundament van transformatieve technologie, maar het kan 
gevaarlijk zijn als er niet ethisch en verantwoordelijk mee wordt omgesprongen. Met Dell Optimizer worden 
optimalisatie en dataverzameling aan een strikt proces onderworpen om uw privacy en veiligheid te 
waarborgen.
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Ervaar het gemak waarmee u eenvoudig uw Dell 

monitors en accessoires koppelt en beheert met 

de integratie van Dell Display Manager en Dell 

Peripheral Manager.

Dell Display Manager biedt een optimale 

gebruikservaring en efficiënt schermbeheer dankzij 

overzichtelijke, eenvoudig te gebruiken tools.  

Met Dell Peripheral Manager** kunt u al uw 

compatibele Dell accessoires34 aanpassen en 

bijwerken met geavanceerde functies*, zoals  

AI-autoframing voor webcams of programmeerbare 

toetsenbordtoetsen.

Een intelligent ecosysteem 

Verfijn uw werkervaring met intelligente optimalisatie die zich van uw pc uitstrekt naar 

de rest van uw bureau. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpQqytPdB2k&t=24s
https://www-wip.dell.com/en-us/lp/dpem
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Neem gemakkelijk deel aan vergaderingen met het 

samenwerkingstouchpad^ op bepaalde Latitude pc's.^

 

U hoeft nooit meer als een razende alle apps op uw 

scherm te sluiten om terwijl u midden in een Zoom-

gesprek zit de mute-knop te vinden. 

Het samenwerkingstouchpad biedt eenvoudige toegang 

tot veelgebruikte Zoom functies zoals video, scherm 

delen, microfoon en chatgesprekken, die automatisch 

tevoorschijn komen wanneer u ze nodig hebt. 

Voor een nog betere samenwerkingservaring beschikt  

de Latitude 9440 voortaan over haptische trillingen.

Samenwerking binnen handbereik 

Multitask eenvoudig met het samenwerkingstouchpad^, waardoor veelgebruikte functies voor 

video, het delen van het scherm, microfoon en chat binnen handbereik liggen.



6

C L I E N T S O F T WA R E O P L O S S I N G E N  VA N  D E L L

DELL OPTIMIZERDELL OPTIMIZER

Bescherm uw digitale middelen en uw privacy op een 

slimme manier:  

De functie Onlooker Detection gebruikt beeldpatronen  

om de scherminhoud te veranderen of beveiligt het scherm 

wanneer een gluurder wordt gedetecteerd. 

De functie Look Away Detect verduistert het pc-scherm 

op basis van het gedrag van de gebruiker.

ExpressSign-in detecteert uw aanwezigheid en activeert 

uw systeem. Als u van het scherm wegloopt, wordt uw pc 

automatisch vergrendeld. 

Profiteer van de voordelen van naadloze productiviteit 

en privacy met de integratie van Intelligent Privacy en 

ExpressSign-in op selecte OptiPlex All-in-One pc’s, Dell 

monitors of in combinatie met bepaalde Dell webcams.

Intelligent Privacy, overal 

Privacy is van groot belang. Houd daarom al uw gevoelige data privé met een complete suite 

van Intelligent Privacy functies.1

Klik hier om te zien hoe Intelligent 
Privacy werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
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Betere app-prestaties met ExpressResponse 

Dit is het begin van een nieuw tijdperk met slimme systemen. ExpressResponse beheert de snelheid 

en de prestaties van uw favoriete applicaties3, zodat elke interactie heel natuurlijk aanvoelt.

“Ik vind het prachtig 
hoe Dell Optimizer 
prioriteit geeft aan mijn 
belangrijkste applicaties. 
Zo verloopt mijn 
werkdag veel soepeler 
en productiever.”

Sakkanart Udomdirekrirk
Eigenaar van Pragma Technology

Inzicht in uw applicaties 

Met Dell Optimizer kunt u kiezen welke apps 

u het meest bevallen en machine learning 

zorgt voor de rest. Deze functie evalueert het 

brongebruik van elk programma en identificeert 

alle mogelijkheden voor optimalisatie.

Betere prestaties 

Zodra ExpressResponse weet wat uw 

geselecteerde applicaties zijn, verbetert het de 

app-prestaties en geeft het prioriteit aan de taak 

die op dat moment wordt uitgevoerd. 

 

Haal het meeste uit geselecteerde Precision pc’s 

ExpressResponse levert topprestaties van 240 

watt voor geselecteerde applicaties wanneer de 

pc niet op de voedingsadapter is aangesloten. ^^
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8x
BETERE 
VIDEOKWALITEIT^

30%
SNELLERE 
VERWERKING 
VAN APPS EN 
DATA^

20%
HOGERE 
DATAOVER-
DRACHT^

3x
MINDER 
BUFFERING^

Gelijktijdige verbinding met meerdere netwerken 

Deze functie gebruikt twee netwerkverbindingen 

(bekabeld en draadloos) om gelijktijdig gegevens 

te kunnen verzenden en ontvangen. Uw 

downloads worden zo nog sneller uitgevoerd.

Beheer van bandbreedte 

Geeft prioriteit aan vergader-apps, ongeacht 

waar u aan het werk bent.

Automatisch overschakelen naar een ander 
netwerk 

Beveelt aan over te schakelen naar een sterker 

netwerk als er een beschikbaar is.

Ongeëvenaarde connectiviteit met ExpressConnect 

Doe uw voordeel met de krachtigste internetverbinding die beschikbaar is. Met ExpressConnect3 kunt 

u nog sneller data en video's downloaden dankzij 's werelds eerste gelijktijdige verbinding via meerdere 

netwerken.4 Hiermee wordt altijd het best beschikbare netwerk5 gekoppeld, waar u ook werkt.

Bekijk deze video om te zien hoe u 
van ExpressConnect kunt profiteren

https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
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Verleng de levensduur van uw pc-batterij  

Advanced Charge voorkomt dat de batterij van uw pc te veel wordt 

opgeladen wanneer deze op een voedingsbron aangesloten is. 

Daardoor gaat de batterij langer mee en blijft deze in betere staat.  

Zoek snel batterijgegevens op in de nieuwe voedingsinterface 

en profiteer van slimme meldingen die u waarschuwen voor 

wijzigingen in het vermogen, de temperatuur of de batterij binnen 

het ecosysteem van uw hardware. 

Bescherming tegen laag vermogen 

Door de schermhelderheid, CPU-prestaties, audio en meer te 

regelen. Met ExpressCharge™ werkt uw batterij altijd op vol 

vermogen.

Blijf aan de slag 

Al het vermogen dat u nodig hebt, in minder tijd, met een 

batterij die binnen een uur tot 80% is opgeladen. Of gebruik 

ExpressCharge Boost om uw batterij binnen 20 minuten op 

te laden tot 35%.*** 

Meer vermogen met ExpressCharge™ 

ExpressCharge™ analyseert typische voedingsgebruikscenario's om de gebruiksduur van de pc-batterij 
te verbeteren. Met deze software kunnen programma's langer blijven draaien en wordt uw systeem sneller 
opgeladen wanneer u meer vermogen nodig hebt.

35%
opgeladen in 
ongeveer 20 
minuten.

“Ik merkte direct al een 
duidelijk verschil in de 
gebruiksduur van mijn 
batterij. Met Dell Optimizer 
kan ik nu eenvoudig meer 
dan 12 uur aaneengesloten 
werken zonder opnieuw op 
te laden”

Peiying Zhang 
COO Australië en Nieuw-Zeeland, 
Schreder Australia

Laadt de 
batterij op 
van 0% tot 

80%
binnen 60 
minuten.



10

C L I E N T S O F T WA R E O P L O S S I N G E N  VA N  D E L L

DELL OPTIMIZERDELL OPTIMIZER

Alle samenwerkingsfuncties die u nodig hebt
 

Met de slimme ruisonderdrukking worden 

achtergrondgeluiden automatisch gedempt via neurale 

geluidsdempingstechnologie. Zo bent u het enige dat 

uw collega's tijdens een vergadering goed kunnen horen. 

Verwijder de achtergrondgeluiden van anderen door 

echo's en andere storende klanken van deelnemers aan 

uw videovergaderingen slim weg te halen.

Controle van de stemkwaliteit houdt de kwaliteit 

van uw stem tijdens videovergaderingen in de gaten 

en waarschuwt u als de kwaliteit slecht is.

 

Luister en word gehoord met de functie Intelligent Audio 

Werk in het volste vertrouwen samen met uw collega's dankzij de functie Intelligent Audio. Hiermee 
wordt uw stem gedetecteerd en het volume van uw systeem gestabiliseerd voor een uitstekende 

ervaring tijdens uw videovergadering. 

“Een noodopvang is een 
ongelofelijk luidruchtige locatie, 
en zeker niet de ideale omgeving 
voor heldere Zoom- of Teams-
gesprekken, maar deze virtuele 
gesprekken hebben wel direct 
impact op het leven van 
veel mensen. De slimme 
audiotechnologie van Dell 
Optimizer heeft ons echt gered.”

Kelly Durand  
Director of Organizational Learning, 
People’s Emergency Center, Philadelphia  
(Verenigde Staten)
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Beheer op maat van uw werk 

Creëer een naadloze, eenvoudig te beheren 

werkervaring voor zowel eindgebruikers als IT-

besluitvormers. Met de modulaire installatieopties 

configureert u individuele functies en modules 

van Dell Optimizer die perfect aansluiten op uw 

werkomgeving.

Krijg persoonlijke inzichten zoals systeem- en 

workloadanalyses met de Analytics functie op 

Dell Precision workstations.

Ongestoorde productiviteit 

Implementeer updates en optimaliseer meerdere systemen tegelijkertijd én op afstand met minimale 

onderbrekingen voor uw workflow door middel van gecentraliseerd beheer.

“Dell Optimizer biedt 
ons echte, meetbare 
productiviteitswinst”. 

Dario Ladu 
Systeemengineer bij freecon AG, 
Zwitserland
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Ontdek welk systeem het best geschikt is voor u 

Dell Technologies biedt allerlei Dell Optimizer systemen voor maximale productiviteit, dus ook voor 

u, ongeacht wat u nodig hebt en met welke uitdagingen u te maken krijgt.

OptiPlex Latitude laptops
Precision 

Mobiel 
Workstation

Precision  
workstation

Rugged-  
laptops

3000 5000 7000 3000 5000 7000 9000 3000 5000 7000 3000 5000 7000 5430 7230 7330

Samenwerkingstouchpad 

Intelligent Privacy

Analytics

ExpressSign-in

ExpressCharge™

ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Oranje pictogrammen geven aan dat de functie alleen werkt als het systeem aangesloten is op een externe webcam 
of in combinatie met bepaalde Dell monitors via Dell Peripheral Manager.

De functies van Dell Optimizer verschillen per pc-model en 
platform. Zie de beschikbaarheidsmatrix voor meer informatie.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf
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Wij maken slimme apparaten. Zodat u slimmer kunt werken.
Ga voor meer informatie naar www.delltechnologies.com/optimizer.

^ Samenwerkingstouchpad is momenteel beschikbaar op de Latitude 9330 en 9440 en werkt alleen met Zoom. 
^^ Alleen beschikbaar op Precision 5470, 7670 en 7770 workstations.  
1  Gebaseerd op interne analyse van Dell met betrekking tot prestaties van pc-software en applicaties van concurrenten. September 2021. Intelligent Privacy is beschikbaar op een selectie van 

Dell systemen en apparaten.
2 Voor ondersteuning van 4 GB systeemgeheugen of meer is een 64-bits besturingssysteem vereist.
3 ExpressConnect is beschikbaar bij Dell Optimizer-software versie 2.0 en later. Download de nieuwste versie op https://www.dell.com/support/home.
4 * Disclaimer: Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee wordt data- en videoverkeer gelijktijdig 

verzonden en ontvangen via maximaal twee bekabelde of draadloze verbindingen. Gelijktijdige verbinding met meerdere netwerken werkt met bekabelde en draadloze netwerken. Voor bepaalde Dell 
platforms is een USB Wi-Fi-adapter vereist om verbinding te maken met een tweede Wi-Fi-netwerk. Op basis van een interne analyse van Dell, september 2021.

5 Beste netwerkselectie op basis van signaalsterkte, kanaaldrukte, routertype en andere factoren. Netwerksuggesties op basis van gebruikersreferenties.
6 De aangegeven wattuur (Wh) is geen indicatie voor de gebruiksduur van de batterij.
7 Intel Rapid Storage Technology vereist een HDD, mSATA of een SSD als primair storageapparaat. Zie de vereisten voor het besturingssysteem.
8 Draadloze antenne en module alleen beschikbaar op het moment dat het systeem wordt gekocht. Beschikbaarheid van Wi-Fi 6E varieert per regio.
9  Dell Latitude 9420 laptops zijn vrij van gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en polyvinylchloride (PVC). Dell hanteert voor ‘vrij van polyvinylchloride en gebromeerde vlamvertragers’ de 

definitie zoals in de positieverklaring van de iNEMI met betrekking tot de 'definitie van halogeenarme elektronica' (vrij van polyvinylchloride en gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers). Plastic 
onderdelen bevatten minder dan 1000 ppm (0,1%) broom (als broom afkomstig is van gebromeerde vlamvertragers) en minder dan 1000 ppm (0,1%) chloor (als chloor afkomstig is van gechloreerde 
vlamvertragers, PVC of PVC-copolymeren). Alle bedrukte printplaten en substraatlaminaten bevatten in totaal minder broom/chloor dan 1500 ppm (0,15%), met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor 
en maximaal 900 ppm (0,09%) broom.

10 Mobiel breedband is afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkingsgebied van de serviceprovider. Er zijn extra kosten van toepassing.
11  Onsite service na externe diagnose: bij externe diagnose wordt de oorzaak van een probleem online of telefonisch op afstand bepaald door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het 

systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Indien het probleem door de beperkte hardwaregarantie (www.dell.com/warranty) wordt gedekt en niet op afstand kan worden 
opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus en/of onderdeel uitgezonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.

12 Services van Dell: de beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.
13  GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes; mogelijk wordt een aanzienlijk deel van het systeemgeheugen gebruikt om de grafische adapter te ondersteunen, afhankelijk van de grootte 

van het systeemgeheugen en andere factoren.
14 Miracast draadloze technologie: vereist een compatibele media-adapter (afzonderlijk beschikbaar; deze kan worden geïntegreerd in het scherm), plus een scherm dat geschikt is voor HDMI.
15 Het gewicht is afhankelijk van configuratie- en productievariaties.
16 Alleen beschikbaar in de VS.
17 Gebaseerd op analyse van Dell in november 2020.
18 EPEAT Gold geregistreerd in de VS. EPEAT-registratie verschilt per land en configuratie. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.
19 Gebaseerd op analyse van Dell in oktober 2020.
20 Gebaseerd op analyse in september 2020.
21 Beste netwerkselectie op basis van signaalsterkte, kanaaldrukte, routertype en andere factoren. Netwerksuggesties op basis van gebruikersreferenties.
22  ExpressResponse moet worden ingeschakeld in de functie Applicaties. Dell Optimizer (DO) leert hoe een gebruiker gedurende enkele uren gebruikmaakt van de geselecteerde applicaties. Gebaseerd 

op tests van Dell met gebruikmaking van Sysmark 2018-benchmark tijdens de uitvoering van productiviteitsapplicaties in maart 2020. De verbetering hangt af van productconfiguratie, gebruik, 
applicatie en andere factoren.

23 ExpressSign-in beschikbaar op de Latitude 9000, 7000 en 5000 serie. Zie de productdetails voor beschikbaarheid.
24  ExpressCharge™ met Dell Optimizer (DO) heeft 14 dagen nodig om het gedrag van de gebruiker te analyseren en past daarna dynamisch de juiste batterij-instellingen toe. De adaptieve  

batterij-instelling van DO moet worden ingeschakeld in de energie-instellingen onder de rubriek ‘Adaptieve batterijprestaties’. De verbetering hangt af van productconfiguratie, gebruik, software, 
werkomstandigheden, instellingen voor energiebeheer en andere factoren. Verbeteringen kunnen na verloop van tijd minder worden. De systeemprestaties kunnen daardoor slechter worden. 
ExpressCharge™ kan de systeembatterij binnen 40 minuten opladen van 0% tot 80%. Als de capaciteit van 80% is bereikt, gaat de oplaadsnelheid terug naar de normale snelheid. Aanbevolen voor 
gebruik met de meegeleverde Dell voedingsadapter, niet aanbevolen met een voedingsadapter met een kleinere capaciteit. De oplaadtijd kan +/-10% variëren, afhankelijk van de systeemtolerantie. 
ExpressCharge Boost kan de systeembatterij binnen 20 minuten opladen van 0% tot 35% wanneer het systeem uitgeschakeld is en de batterijtemperatuur tussen de 16-45 graden Celsius ligt. Als de 
ExpressCharge™ modus is ingeschakeld, kan de systeembatterij in 40 minuten tot 80% worden opgeladen. Als de capaciteit van 80% is bereikt, gaat de oplaadsnelheid terug naar de normale snelheid. 
Aanbevolen voor gebruik met de meegeleverde Dell voedingsadapter, niet aanbevolen met een voedingsadapter met een kleinere capaciteit. De oplaadtijd kan +/-10% variëren, afhankelijk van de 
systeemtolerantie.

25 Gebaseerd op analyse van Dell in september 2020. Percentage van gerecycleerde inhoud op gewicht.
26 Gebaseerd op interne analyse van Dell uit november 2020 van de berekeningen voor de gebruiksduur van de batterij. Resultaten zijn afhankelijk van het gebruik en de computingomstandigheden.
27 Gebaseerd op interne analyse van Dell in november 2019.
28  gebaseerd op interne analyse door Dell van het gebruiksmodel van de batterij en 3 miljoen toetsaanslagen per jaar in november 2020. Resultaten zijn afhankelijk van het gebruik en de 

computingomstandigheden.
29 Mobiel breedband is afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkingsgebied van de serviceprovider. Er zijn extra kosten van toepassing.
30 Gebaseerd op analyse van Dell in februari 2021.
31 Gebaseerd op analyse van Dell in september 2020. 21% duurzaam plastic in het LCD-deksel.
32  Gebaseerd op het ontwerp, de fabricage, de verpakking, het onderhoud van de productlevenscyclus en het aantal ecolabelregistraties, waaronder EPEAT Gold-registraties, voor de Dell Precision-, 

Latitude- en OptiPlex-portfolio vanaf mei 2020.
33 Gebaseerd op de eerste koppeling. Meer informatie over Dell Pair en ondersteunde modellen vindt u hier (https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair)
* Gebaseerd op analyse van Dell in oktober 2022. Dell Optimizer is niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en apparaten die op Linux draaien. De beschikbaarheid 

en functionaliteit van functies kunnen verschillen per model. Ga voor meer informatie naar: https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-
optimizer-features-availability-matrix.pdf.external

*** ExpressCharge™ moet worden ingeschakeld in de Dell Power Manager software. Het systeem moet zijn uitgeschakeld of in de slaapstand staan om de functie ExpressCharge™ te laten werken. 
Als de vermelde capaciteit bereikt is, gaat de oplaadsnelheid terug naar de normale snelheid. Aanbevolen voor gebruik met de meegeleverde Dell voedingsadapter. Oplaadtijden kunnen variëren.

++ FirstNet en het FirstNet-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de First Responder Network Authority. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

https://www.delltechnologies.com/optimizer
https://www.dell.com/support/home
https://www.dell.com/warranty
https://www.dell.com/servicedescriptions
https://www.epeat.net
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair
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Ga voor meer informatie naar www.delltechnologies.com/optimizer.

DELL OPTIMIZER 

https://www.delltechnologies.com/optimizer

