ZOPTYMALIZOWANE KOMPUTERY
DLA UŻYTKOWNIKÓW. MNIEJ
ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI
DLA CIEBIE.
My tworzymy inteligentne rozwiązanie.
Ty dopasowujesz je do siebie.
Bez względu na to, jak obecnie funkcjonuje Twoja
organizacja, dzięki aplikacji Dell Optimizer możesz
zapewnić pracownikom w dowolnym miejscu
niezrównaną wydajność najbardziej inteligentnych
komputerów biznesowych*.

OSZCZĘDZAJ CZAS Z SYSTEMEM
TAK INTELIGENTNYM JAK TY.
Dell Optimizer to wyjątkowe, wbudowane, oparte na sztucznej
inteligencji oprogramowanie do optymalizacji, które działa na
komercyjnych komputerach Dell1, zwiększając komfort użytkowników.
Aplikacja uczy się sposobu pracy użytkownika i reaguje na jego
działania — automatycznie zwiększa produktywność i wydajność,
zapewnia lepszą ochronę prywatności i wydłuża czas pracy na baterii.

Doskonałe środowisko użytkownika: aplikację Dell
Optimizer można dodać do obrazu systemu operacyjnego.
Należy ją wdrożyć za pomocą oprogramowania Microsoft
System Center Configuration Manager (SCCM) lub
Workspace ONE — dzięki temu pracownicy zawsze będą
mieć dostęp do najnowszych aktualizacji.

Sztuczna inteligencja do zadań specjalnych:
dzięki oprogramowaniu Dell Optimizer aplikacje
pracowników zawsze działają z optymalną wydajnością,
umożliwiając wprowadzanie innowacji i dostarczanie
wartości biznesowej.

ŁATWE ZARZĄDZANIE Z
DOWOLNEGO MIEJSCA.
Pracownicy nie muszą się już martwić przestarzałymi
technologiami, gorszymi możliwościami współpracy i
słabą baterią. Narzędzie Dell Optimizer wdrożone za
pomocą oprogramowania SCCM lub Workspace ONE
zapewni użytkownikom najwyższy komfort pracy za
każdym razem.

Intelligent Privacy —
najbardziej kompleksowy
na świecie pakiet funkcji
chroniących prywatność*
— pozwala skutecznie
zabezpieczyć dane.

Zaoszczędzony dzięki temu
czas możesz przeznaczyć
na inne zadania.

Możesz zdalnie instalować
uaktualnienia w wielu
systemach jednocześnie,
aby zapewnić użytkownikom
stałe aktualizacje i
optymalną wydajność.

Dzięki temu można
odejść od zarządzania
pojedynczymi komputerami
i umożliwić zespołowi pracę
bez zakłóceń.

Aplikacja Dell Optimizer zapewnia pracownikom
lepszą ochronę prywatności oraz udoskonalone
możliwości współpracy i komunikacji.

Intelligent Privacy2
Funkcja wykrywania postronnych
obserwatorów automatycznie teksturuje obraz
na ekranie po wykryciu intruza, a funkcja
Look Away Detect przyciemnia wyświetlacz,
gdy odchodzisz od urządzenia.

ExpressConnect3

Intelligent Audio

ExpressResponse

Funkcja ta automatycznie nawiązuje
połączenie z najlepszą siecią i obsługuje
jednoczesną łączność z wieloma
sieciami4, co przyspiesza pobieranie
plików wideo i innych danych.

Ta funkcja optymalizuje jakość
dźwięku z uwzględnieniem
otoczenia, ograniczając szumy w tle
i zapewniając wyraźniejszy dźwięk
podczas współpracy.

Funkcja ta uczy się działania
wybranych przez użytkownika
aplikacji, a potem zwiększa ich
wydajność i nadaje priorytet
aktualnemu zadaniu.

Instalacja modułowa
Scentralizowane zarządzanie
Wdrażaj i optymalizuj wiele
systemów jednocześnie i zdalnie
przy minimalnych zakłóceniach
przepływu pracy.
Instalacja modułowa Możesz
wybrać i skonfigurować funkcje
i moduły oprogramowania Dell
Optimizer, które pasują do Twojego
środowiska pracy.

NOTEBOOKI RUGGED
Aplikacja Dell Optimizer (funkcje ExpressCharge,
ExpressConnect, ExpressResponse oraz Intelligent
Audio) jest dostępna na notebookach Rugged
5430 i 7330.

„Dostarczamy klientom najlepsze i najbardziej innowacyjne
rozwiązania oświetleniowe, więc musimy dbać o
maksymalną precyzję, efektywność i bezpieczeństwo.
Dlatego stale używamy oprogramowania Dell Optimizer”.
Peiying Zhang,
dyrektor ds. operacyjnych w regionie Australii i Nowej Zelandii, Schréder Australia

Więcej ›

Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Dell wewnętrznej analizy konkurencyjnych programów i aplikacji do zwiększania wydajności komputerów PC, wrzesień 2021 r.
Funkcja inteligentnej prywatności jest dostępna w wybranych systemach i urządzeniach firmy Dell.
1
Funkcje i sposób działania narzędzia Dell Optimizer różnią się w zależności od urządzenia. Program Dell Optimizer nie jest dostępny na komputerach Latitude Chromebook Enterprise.
2
Funkcja Intelligent Privacy jest dostępna w wybranych systemach i urządzeniach firmy Dell.
3
Funkcja ExpressConnect jest dostępna z oprogramowaniem Dell Optimizer w wersji 2.0 i nowszych. Najnowszą wersję można pobrać ze strony
https://www.dell.com/support/home
4
Jednoczesne połączenia z wieloma sieciami (czyli łączność grupowa) to nowa funkcja w ExpressConnect. Umożliwia ona jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych oraz sygnału
wideo za pomocą dwóch lub więcej połączeń przewodowych lub bezprzewodowych. Na podstawie wewnętrznej analizy firmy Dell, wrzesień 2021 r. Funkcja ExpressConnect jest
dostępna z oprogramowaniem Dell Optimizer w wersji 2.0 i nowszych. Najnowszą wersję można pobrać ze strony https://www.dell.com/support/home
*

Copyright © 2021 Dell Inc. lub podmioty zależne spółki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi spółki
Dell Inc. lub jej podmiotów zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą należeć do ich odpowiednich właścicieli.

