OPTIMALISERT
PC-OPPLEVELSE FOR
BRUKERNE. MINDRE PCADMINISTRASJON FOR DEG.
Vi gjør det intelligent. Du gjør det til ditt eget.
Uansett hvor organisasjonen din befinner seg i dag,
kan du være sikker på at de ansatte – uansett hvor
de er – gleder seg over uovertruffen ytelse på de
mest intelligente PC-ene* med Dell Optimizer.

SPAR TID MED ET SYSTEM
SOM ER LIKE INTELLIGENT
SOM DEG.
Dell Optimizer er en unik, innebygd optimaliseringsprogramvare
basert på kunstig intelligens (AI) som er tilgjengelig på kommersielle
Dell-PCer1 for å forbedre brukeropplevelsen. Den er designet
for å lære og svare på måten brukerne jobber på, og forbedrer
produktiviteten, ytelsen, personvernet og batterikjøretiden automatisk.

Gi en fortreffelig brukeropplevelse: Inkluder Dell
Optimizer som en del av avbildingsprosessen. Implementer
Dell Optimizer via Microsoft System Center Configuration
Manager (SCCM) eller Workspace ONE for å sørge for at
de ansatte alltid drar nytte av de nyeste oppgraderingene
etter hvert som de blir lansert.

La kunstig intelligens (AI) ta belastningen: Dell
Optimizer sørger for at applikasjonsytelsen til de ansatte
alltid kjører på best mulig måte, og gjør dem i stand til
fortsatt nyskapning og gi verdi til virksomheten.

ENKEL ADMINISTRASJON
FRA HVOR SOM HELST.
De ansatte trenger ikke å bekymre seg
lenger om grunnleggende teknologi, dårligere
samarbeidsopplevelser, og frykt for å gå tom for batteri.
Hvis du implementerer og administrerer Dell Optimizer
via SCCM eller Workspace ONE, kan du sikre at de får
en best mulig opplevelse – hver gang.

Hold dataene trygge med
verdens mest omfattende
pakke med intelligente
personvernfunksjoner.*

Frigjør tid slik at du kan
fokusere på andre oppgaver.

Distribuer oppgraderinger
eksternt på flere systemer
samtidig for å sikre at brukerne
alltid er oppdatert, og drar
fordel av optimal ytelse.

Reduserer stresset
med individuell PCadministrasjon, og sikrer
minimale avbrudd i
workflowene til de ansatte.

Dell Optimizer gir forbedret personvern,
samarbeid og tilkobling for arbeidsstyrken din.

Intelligent personvern2
Onlooker Detection teksturiserer skjermen
automatisk når en inntrenger oppdages,
og Look Away Detect dimmer skjermen
når du forlater den.

ExpressConnect3

Intelligent lyd

ExpressResponse

Kobler deg automatisk til det beste
nettverket, og gir tilkobling til flere
nettverk samtidig4 for raskere
video- og datanedlastinger.

Optimaliserer lydkvaliteten
basert på omgivelsene for mindre
bakgrunnsstøy og klarere samarbeid

Etter å ha lært de valgte
applikasjonene dine,
øker ExpressResponse
applikasjonsytelsen, og prioriterer
oppgaven som er for hånden.

Modulær installasjon
Sentralisert administrasjon
implementer oppdateringer og
optimaliser flere systemer samtidig
og eksternt med minimale avbrudd
i arbeidsflyten.
Modulær installasjon setter opp
individuelle funksjoner og moduler
fra Dell Optimizer som passer til
arbeidsmiljøet ditt.

BÆRBARE
RUGGED PC-ER
Dell Optimizer (ExpressCharge, ExpressConnect,
ExpressResponse, Intelligent Audio) er nå tilgjengelig
på bærbare Rugged PC-er 5430 og 7330.

"Å gi kundene våre de beste og mest nyskapende
belysningsløsningene betyr at vi må være veldig presise,
supereffektive og helt sikre – det er derfor jeg stoler på
Dell Optimizer hele tiden".
Peiying Zhang,
COO Australia & New Zealand, Schréder Australia

Finn ut mer ›

Basert på Dells interne analyse av konkurrerende PC-ytelsesprogramvare og -applikasjoner, september 2021. Intelligent personvern er tilgjengelig på utvalgte
Dell-systemer og -enheter.
1
Dell Optimizer-funksjoner og funksjonalitet varierer fra enhet til enhet. Dell Optimizer er ikke tilgjengelig på Latitude Chromebook Enterprise.
2
Intelligent personvern er tilgjengelig på utvalgte Dell-systemer og -enheter.
3
ExpressConnect er tilgjengelig med Dell Optimizer-programvare versjon 2.0 og nyere. Last ned nyeste programvare på https://www.dell.com/support/home.
4
Tilkobling til flere nettverk samtidig (eller tilkoblingsbasert teaming) er en ny tilkoblingsfunksjon under ExpressConnect. Den sender og mottar data- og videotrafikk
samtidig ved hjelp av to eller flere kablede eller trådløse tilkoblinger. Basert på Dells interne analyse, september 2021. ExpressConnect er tilgjengelig med Dell
Optimizer-programvare versjon 2.0 og nyere Last ned nyeste programvare på https://www.dell.com/support/home.
*

Copyright © 2021 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller deres
datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

