
OPTIMALE PC-ERVARING 
VOOR GEBRUIKERS. MINDER 
PC-BEHEER VOOR U.

BESPAAR TIJD MET EEN 
SYSTEEM DAT NET ZO 
INTELLIGENT IS ALS U.

OVERAL EENVOUDIG 
TE BEHEREN.

Laat AI het werk doen: Dell Optimizer zorgt ervoor  

dat de prestaties van uw werknemers altijd optimaal zijn, 

zodat ze kunnen blijven innoveren en bedrijfswaarde 

kunnen blijven leveren.

Bied een fantastische gebruikerservaring: maak Dell 

Optimizer onderdeel van uw imagingproces. Implementeer 

Dell Optimizer via Microsoft System Center Configuration 

Manager (SCCM) of Workspace ONE om er zeker van te 

zijn dat uw werknemers altijd profiteren van de nieuwste 

upgrades zodra ze worden uitgebracht.

Dell Optimizer is een unieke, ingebouwde optimalisatiesoftware op basis 

van kunstmatige intelligentie voor commerciële pc's van Dell1, voor een 

betere gebruikerservaring. Het is ontworpen om te leren hoe gebruikers 

werken en om hierop te reageren, zodat automatisch de productiviteit, 

prestaties, privacy en batterijduur kunnen worden verbeterd.

Uw werknemers hoeven zich geen zorgen meer 

te maken over verouderde technologie, slechte 

samenwerkingstools en batterijen die bijna leeg zijn. Als 

u Dell Optimizer implementeert en beheert via SCCM 

of Workspace ONE, kunt u er zeker van zijn dat ze altijd 

weer profiteren van de best mogelijke ervaring.

Waar uw organisatie op dit moment ook staat, u kunt er 

zeker van zijn dat uw werknemers overal profiteren van 

de ongeëvenaarde prestaties van de meest intelligente 

zakelijke pc's* met Dell Optimizer.

Wij maken slimme apparaten.  
Zodat u slimmer kunt werken.

Implementeer upgrades 

voor meerdere systemen 

tegelijkertijd op afstand 

zodat gebruikers altijd  

up-to-date zijn en profiteren 

van de beste prestaties.

Zorgt ervoor dat u meer 

tijd overhoudt waardoor  

u zich op andere taken  

kunt richten.

Vermindert de stress 

van individueel pc-

beheer en zorgt voor 

minimale onderbrekingen 

in de workflow van uw 

werknemers.

Beveilig data met de meest 

uitgebreide suite van 

intelligente privacyfuncties 

ter wereld*.

ExpressConnect3

Intelligente Privacy2

Maakt automatisch verbinding met 

het beste netwerk en biedt gelijktijdige 

multinetwerkconnectiviteit4 voor 

sneller afspelen van video en 

downloaden van data.

Meekijkdetectie plaatst automatisch textuur 

op uw scherm wanneer er inbreuk wordt 

gedetecteerd en wegkijkdetectie dimt het 

scherm wanneer u even wegloopt.

Dell Optimizer biedt verbeterde privacy, 

samenwerking en connectiviteit voor uw personeel.

Intelligente Audio

Optimaliseert de audiokwaliteit op 

basis van de omgeving voor minder 

achtergrondgeluid en naadloze 

samenwerking.

Modulaire installatie

Centraal beheer Implementeer 

updates en optimaliseer meerdere 

systemen tegelijkertijd én op afstand 

met minimale onderbrekingen voor 

uw workflow.

Modulaire installatie Stel 

individuele functies en modules in 

met Dell Optimizer die passen bij  

uw werkomgeving.

Dell Optimizer (ExpressCharge, ExpressConnect, 

ExpressResponse, Intelligent Audio) is nu beschikbaar 

voor Rugged laptops 5430 en 7330.

RUGGED LAPTOPS

Peiying Zhang  

COO Australië en Nieuw-Zeeland, Schréder Australia

“We bieden onze klanten de beste en meest innovatieve 
verlichtingsoplossingen. Daarom moeten we zeer 

nauwkeurig, efficiënt en veilig werken, en daarom vertrouw  
ik voortdurend op Dell Optimizer.”

Meer informatie ›

* 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.
1 De functies en werking van Dell Optimizer verschillen per apparaat. Dell Optimizer is niet beschikbaar voor Latitude Chromebook Enterprise.
2 Intelligent Privacy is beschikbaar op een selectie van Dell systemen en apparaten.
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 Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee worden gegevens en 

videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Op basis van een interne analyse van Dell, september 2021. 

ExpressConnect beschikbaar met Dell Optimizer software versie 2.0 en hoger. Download de nieuwste versie op https://www.dell.com/support/home.
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ExpressResponse

Na het detecteren van wat uw 

geselecteerde applicaties zijn, 

verbetert ExpressResponse de app-

prestaties en geeft het prioriteit aan 

de taak die op dat moment wordt 

uitgevoerd.


