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O primeiro software de
computação de client do
mundo com gerenciamento
de nuvem híbrida que
permite acesso contínuo a
aplicativos e dados, seja na
nuvem, no data center ou
localmente, em uma solução
comercial pronta para
implementação1

Saiba mais em
Dell.com/DellHybridClient
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UMA SOLUÇÃO DE CLIENT MODERNA
O Dell Hybrid Client possibilita a mais flexível experiência de computação de client em um ambiente híbrido
de nuvens públicas e privadas e recursos locais para ajudar a aumentar a produtividade do usuário2

O DELL HYBRID CLIENT DÁ MARGEM DE ESCOLHA E CONSISTÊNCIA
Garanta simplicidade, margem de escolha e flexibilidade para a organização e a força de trabalho.
Projetado para ser acessado a qualquer momento, em qualquer lugar, o Dell Hybrid Client oferece
segurança, acessibilidade e consistência em cada hora do dia de trabalho.
O Dell Hybrid Client combina gerenciamento baseado em nuvem com uma experiência do usuário
personalizada e os benefícios de agilidade e segurança nos negócios que os gerentes de TI esperam.
Quer você esteja trabalhando no escritório ou remotamente, todos os recursos de nuvem estão ao
alcance do Dell Hybrid Client.

UMA FORÇA DE TRABALHO CAPACITADA
Faça login, trabalhe e pesquise em todos os recursos com facilidade. O Dell Hybrid Client reúne os aplicativos
e dados do usuário para possibilitar uma rotina de trabalho produtiva, independentemente de eles residirem
em nuvens públicas ou privadas.
O acesso aos arquivos é fácil. Eles abrem automaticamente no modo de entrega de aplicativos definido
pela TI — nuvem, VDI ou local — para garantir disponibilidade, melhorar a segurança e auxiliar na transição
para a nuvem.
Quando você ativa o recurso "Follow me", o Dell Hybrid Client oferece uma experiência de usuário consistente
e personalizada em dispositivos fixos e móveis controlados na nuvem.
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Uma solução de software gerenciada centralmente que foi criada para fornecer um fluxo de trabalho contínuo
durante o acesso a aplicativos e dados fornecidos por nuvens privadas, públicas e/ou híbridas

Acesso instantâneo
Com o conveniente e seguro logon
único3, sua força de trabalho obtém
acesso imediato aos aplicativos e dados
necessários, estejam eles hospedados
localmente ou na nuvem pública
ou privada.
Pronto desde o primeiro dia
Todos os recursos estão
disponíveis imediatamente
com a implementação
inteligente e de baixo
consumo de recursos da
nuvem por meio do Wyse
Management Suite Pro.

Vários provedores de
serviços em nuvem
Funciona com os principais
provedores de serviços
em nuvem e serviços de
armazenamento em nuvem
para se integrar facilmente
ao seu ambiente de
nuvem atual e se adaptar
rapidamente à medida
que sua estratégia evolui.
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Fluxo de trabalho simplificado
Acesse continuamente diversos aplicativos
da Web, aplicativos de VDI e localizações
de armazenamento. Com a pesquisa de
arquivo global, tudo pode ser encontrado
facilmente, sem interromper o fluxo de
trabalho.

Uma experiência consistente
Ao ativar o recurso Follow-me, os
usuários finais têm uma experiência
personalizada e consistente,
independentemente do dispositivo
móvel ou fixo usado para fazer login.

Vários métodos de entrega de
aplicativos
Compatibilidade com
aplicativos Linux em nuvem,
virtuais e locais aprovados pela
TI e vários modos operacionais
— nuvem, VDI ou local — ou
uma combinação de todos para
manter os usuários produtivos
e facilitar o caminho para a
mudança.

Vários formatos
Maior flexibilidade para trabalhar
de qualquer lugar e a opção de
trabalhar com uma ampla seleção
de dispositivos, desde notebooks
e desktops até sistemas all in one
e workstations.
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SEGURO EM TODOS OS PONTOS DE CONTATO
Proteja os dados dos usuários e da empresa por meio de uma experiência segura e protegida em que os
dados do usuário são criptografados e o acesso do usuário é controlado com permissões específicas e
perfis de segurança do Wyse Management Suite Pro.
Garanta a conformidade do dispositivo com a segurança do sistema local e a área restrita de aplicativos
evitando interações indesejadas e corrupção do sistema.
Assegure que os aplicativos e o conteúdo sejam acessados somente com autorização por meio de logon
único, autenticação de vários fatores4 e afiliação de arquivos.

ACESSO INSTANTÂNEO. FLUXOS DE TRABALHO SIMPLIFICADOS. UMA EXPERIÊNCIA
CONSISTENTE

DELL HYBRID CLIENT
APP
APP
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VDI/aplicativos e
desktops virtuais

Aplicativos da Web/em
nuvem

Aplicativos locais

Gerenciamento
centralizado
Armazenamento agregado
e pesquisa global

Logon único

Experiência de
Follow me

Sistema de
bloqueio seguro

Endpoints de clients Dell com sistema operacional Linux otimizado
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O PÇ Õ ES D E E N D P O IN T D O PR EMI ADO PO RTF Ó L I O DA DEL L

THIN CLIENT OPTIPLEX 3000
O thin client OptiPlex 3000 oferece
uma experiência de computação
silenciosa e durável e facilita a
realização de tarefas simultâneas.
Clique aqui para ver a demonstração
completa do produto.

LATITUDE 3330
A produtividade se une ao design
moderno no novo Latitude 3330, um
ultraportátil elegante e profissional de
13" que é acessível a qualquer empresa
e atende a qualquer orçamento.
Clique aqui para ver a demonstração
completa do produto.

OPTIPLEX 5400 ALL IN ONE
Um desktop all in one de 24" com recursos
inteligentes de colaboração, até as mais
recentes opções de suporte ergonômico
e Intel® Core™ i7.

WORKSTATION PRECISION
3260 COMPACT
Desempenho de workstation em um
formato ultrapequeno.
Clique aqui para ver a demonstração
completa do produto.
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Escolha dentre uma ampla seleção de dispositivos, desde notebooks e desktops até sistemas all in one
e workstations disponíveis para configuração com o Dell Hybrid Client. Opção de instalação do cliente15

NOTEBOOKS LATITUDE
Trabalhe onde e como precisar com notebooks
pequenos, leves e elegantes, projetados para
oferecer mobilidade e produtividade. Mantenha
a conexão com as mais rápidas opções sem
fio e LTE do setor, recursos de privacidade e
colaboração inteligentes, além de uma grande
variedade de portas e acessórios para você
trabalhar em qualquer lugar.

DESKTOPS OPTIPLEX E PCS ALL IN ONE
Os desktops de última geração do OptiPlex são
mais rápidos e inteligentes e têm a confiabilidade
da marca, comprovada em 29 anos de
inovação orientada ao cliente. Os desktops e
computadores all in one OptiPlex agora incluem
formatos versáteis e com economia de espaço
e processadores Intel® até da 12ª geração para
liberar todo o seu potencial.

WORKSTATIONS FIXAS E MÓVEIS
PRECISION
O Dell Precision oferece designs versáteis,
desempenho inteligente e a confiabilidade
essencial para aproveitar ao máximo os
aplicativos mais exigentes do setor. De
premiados cineastas e animadores a arquitetos
e engenheiros de vanguarda, nosso amplo
portfólio profissional permite que você
personalize a workstation e a otimize para a
criatividade de seu conhecimento especializado.
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D I S P O S I T I V O S S U S T E N TÁ V E I S

Nosso portfólio de PCs
mais sustentável
16

Procuraremos todas as oportunidades para incorporar práticas sustentáveis em todo o
nosso portfólio. A Dell Technologies projeta os dispositivos considerando todo o ciclo de
vida, desde os materiais utilizados nos produtos e nas embalagens até os pontos fortes
e a integridade da cadeia de suprimentos.

Saiba mais em DellTechnologies.com/sustainable-devices
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U MA SO LU ÇÃO C OM P L E TA
WYSE MANAGEMENT SUITE
Uma ferramenta que faz tudo. O Wyse Management Suite é uma solução flexível de gerenciamento da
nuvem que permite configurar, monitorar, gerenciar e otimizar centralmente os endpoints com a tecnologia
Dell Hybrid Client — a qualquer momento e em qualquer lugar. O Wyse Management Suite é ideal para
empresas pequenas, grandes e de médio porte, e pode ser dimensionado de um a centenas de milhares
de dispositivos. Nossa solução atende a todos os níveis de implementação.

Gerenciamento unificado e inteligente. Gerencie todos os seus clients modernos com a tecnologia Dell
Hybrid Client na nuvem e/ou no data center com esta solução de gerenciamento de nuvem híbrida com
alocação de licença flutuante para aumentar o controle e a agilidade. Esse modelo para vários grupos de
usuários que prioriza a nuvem atende às crescentes necessidades de negócios de sua empresa. Processos
automatizados e percepções inteligentes com o avançado agrupamento dinâmico de dispositivos e a
automação baseada em regras oferecem uma abordagem flexível e proativa de gerenciamento.
Facilidade de uso desde o início. Produtividade instantânea com o Wyse Management Suite Pro na
nuvem pública6. Gerencie tudo de qualquer lugar e visualize alertas essenciais, bem como notificações no
painel de indicadores, e envie comandos em tempo real com um só toque usando o aplicativo móvel para
o gerenciamento moderno e em tempo real de endpoints e do software Dell. Além disso, o console de
gerenciamento foi traduzido para sete idiomas diferentes, o que o torna conveniente para nossas equipes
internacionais implementá-lo no respectivo idioma regional.

DELL PROSUPPORT FOR SOFTWARE
Para facilitar o suporte de software e hardware, o Dell Hybrid Client vem com o Dell ProSupport7 for
Software. O ProSupport oferece acesso 24x7 a especialistas em tecnologia avançada na região, que
entram em contato quando surgem problemas urgentes, para que você se concentre no trabalho
estratégico que promove seus negócios.
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RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
SISTEMA OPERACIONAL DE
CLIENT COMPATÍVEL
OPÇÕES DE ASSINATURA

Assinatura de 1 ano do Dell Hybrid Client com o Wyse
Management Suite Pro e o ProSupport for Software
Assinatura de 3 anos do Dell Hybrid Client com o Wyse
Management Suite Pro e o ProSupport for Software
Assinatura de 5 anos do Dell Hybrid Client com o Wyse
Management Suite Pro e o ProSupport for Software

OPÇÕES DE DISPOSITIVOS
CLIENT (INSTALADOS
NA FÁBRICA)8, 9, 10, 11, 12

Thin client OptiPlex 3000
OptiPlex 5400 all in one
Latitude 3330
Workstation Precision 3260 Compact

OPÇÕES DE DISPOSITIVOS
CLIENT INSTALADOS PELO
CLIENTE 8, 9, 10, 11, 12, 15

Latitude 3330
Latitude 5330
Latitude 5430
Latitude 5431
Latitude 5530
Latitude 5531
Latitude 7330
Latitude 7430
Latitude 7530
Latitude 9430
OptiPlex 5400 all in one
OptiPlex 7400 all in one
OptiPlex 3000 Micro
OptiPlex 3000 em torre
OptiPlex 3000 de formato pequeno
OptiPlex 5000 Micro
OptiPlex 5000 em torre
OptiPlex 5000 formato pequeno
OptiPlex 7000 Micro
OptiPlex 7000 em torre
OptiPlex 7000 formato pequeno
Precision 3260 Compact
Workstation Precision 3460 de formato pequeno
Workstation Precision 3470
Workstation Precision 3561
Workstation Precision 3570
Workstation Precision 3571
Workstation em torre Dell Precision 3660
Workstation Precision 5470
Workstation Precision 5560
Workstation Precision 5570
Workstation Precision 5770
Workstation Precision 7670
Workstation Precision 7770

SOFTWARE DE CONVERSÃO

Converta facilmente um dispositivo client Windows,
Ubuntu Linux ou ThinOS para executar o Dell Hybrid Client.
Consulte o guia de conversão disponível em https://www.
dell.com/support/home/en-us/product-support/product/
dell-hybrid-client/docs

GERENCIAMENTO UNIFICADO

Implementação do gerenciamento na nuvem e no local
ou uma combinação de ambos com alocação de licença
flutuante entre o local e a nuvem, usando a versão 3.8 do
Wyse Management Suite Pro. Implementação, configuração
e gerenciamento centralizados de parâmetros, dispositivos,
sistema operacional, aplicativos e armazenamento para os
usuários.

PROVEDORES DE SERVIÇOS
EM NUVEM COMPATÍVEIS
PROVEDORES DE
ARMAZENAMENTO EM
NUVEM COMPATÍVEIS
AGENTES DE VDI COMPATÍVEIS

NAVEGADOR LOCAL

FERRAMENTAS DE
COLABORAÇÃO LOCAL
COMPATÍVEIS

Zoom Client para Linux (incluído na imagem básica)
Suporte testado para
– Client Microsoft Teams para Linux (disponível em
Microsoft.com)
– Otimização do Cisco Jabber (faça download do client VDI
para o thin client x64 do Ubuntu no Cisco.com)
– Otimização do Cisco Webex Meetings (faça download
do plug-in de VDI do aplicativo Webex para Ubuntu de
64 bits no Cisco.com)

EXPLORADOR DE ARQUIVOS

O Dell Hybrid Client proporciona uma experiência do usuário
perfeita para acessar arquivos e pastas locais, via USB, pela
rede e na nuvem por meio do Explorador de Arquivos

USUÁRIO CONVIDADO

USUÁRIO LOCAL

AFILIAÇÃO DE ARQUIVOS

GRUPOS DE POLÍTICAS
DE USUÁRIO

FOLLOW-ME APRIMORADO

– Até três monitores com o thin client OptiPlex 3000
– Até quatro monitores com o OptiPlex Micro

Permite que os administradores de TI apliquem políticas
de configuração a um grupo de usuários com base no
grupo do Active Directory (AD) do usuário ou na unidade
organizacional (OU).
Com a experiência aprimorada do Follow-me, as definições
e configurações específicas do usuário referentes a
navegador local, cache do navegador, estado de desktop
(aplicativos de VDI, em nuvem e locais), as configurações
específicas do dispositivo e a personalização de barra de
favoritos são preservadas em um repositório central, e as
mesmas configurações são ativadas em qualquer outro
dispositivo designado quando conectado com as mesmas
credenciais de usuário.

Aprimore as configurações de dispositivo da interface do
usuário para definir diferentes configurações de sistema,
como periféricos, rede, VPN, configurações regionais e de
idioma e configurações de energia.
O acesso restrito a configurações avançadas com verificação
de senha permite funções de solução de problemas e
configurações de administrador autenticadas.

Firefox v102
Google Chrome v103

VPN OpenConnect compatível com GlobalProtect e Cisco
AnyConnect
Visualizador VNC para sombreamento remoto (download
em www.dell.com/support)
Servidor SSH (download em www.dell.com/support)

Gerencie, priorize (nuvem, VDI ou local) e restrinja o acesso
a aplicativos de produtividade usando o Wyse Management
Suite. Sincronização automática de arquivos em diferentes
espaços de trabalho (local, VDI ou nuvem)

CONFIGURAÇÕES DO
DISPOSITIVO

Citrix Virtual Apps and Desktops™ (antigos XenDesktop/
XenApp)
Desktop Virtual do Microsoft® Azure (antes denominado
WVD)
Microsoft® Windows Terminal Server
VMware Horizon®

CONEXÕES

Usuário local compatível. O usuário local deve ser configurado
no WMS. O administrador do WMS pode atribuir direitos de
administrador a um usuário local específico do WMS. (Máx.
de 8 usuários locais)

–P
 ossibilidade de definir configurações de proxy de rede
do sistema
– Aprimoramento

do perfil de segurança: possibilidade
de configurar o Firejail para aplicativos de terceiros,
configurações de firewall e fortalecimento do kernel/
sistema operacional com base na configuração de nível de
segurança do Wyse Management Suite
– Senha do GRUB randomizada e aplicação da alteração de
senha do WMS
– Inicialização segura
–L
 ogon único (SSO) no Enterprise AD (autenticação
baseada em Kerberos)
– Logon único (SSO) no GCP e no Azure
– Compatibilidade com a placa Smart Card (Gemalto,
YubiKey PIV)/CAC para login local e login do AD
– Compatibilidade com Smart Card (Gemalto, YubiKey PIV)/
CAC de login para a sessão de VDI do Citrix
– Compatibilidade com Smart Card (Gemalto, YubiKey PIV)/
CAC para login no Azure baseado em navegador para
aplicativos em nuvem
– Compatibilidade com Smart Card (Gemalto, YubiKey PIV)/
CAC para a sessão de VDI VMware
– ActivClient (middleware)
. G&D SmartC@fe Expert 3.2
. G&D SmartC@fe Expert 7.0
. G&D SmartC@fe Expert 7.0 (Alt Token)
. Gemalto TOPDLGX4
. Gemalto DLGX4 (BETA 2)
. IDEMIA Cosmo V8
. Oberthur Cosmo V8 (Alt Token)
– 90meter (middleware)
. G&D SmartC@fe Expert 3.2
– Imprivata Support (7.8.1)
– Trusted Platform Module 2.0
–A
 utenticação de usuário com Active Directory; AD local
e AD do Azure com sincronização de usuários no local
usando o AAD Connect
– Autenticação de usuário com o aplicativo Google Workspace
com sincronização local do AD usando o GCDS Connect
– Criptografia de arquivos do usuário (zFS)

Box, Google Drive e Microsoft OneDrive

Suíte LibreOffice para escritório: Writer (processamento
de texto), Calc (planilhas), Impress (apresentações), Draw
(gráficos vetoriais e fluxogramas), Base (bancos de dados)
e Math (edição de fórmulas).
Media player VLC Visualizador de imagens

O login do usuário convidado permite que um usuário faça
login no dispositivo com um perfil de usuário convidado
temporário. Nesse perfil, os usuários poderão acessar
algumas funcionalidades do Dell Hybrid Client. Todas as
alterações feitas nessa sessão serão perdidas quando
o usuário fizer log-out. A conta de usuário convidado é
compatível com a configuração de política de nível de
grupo do Wyse Management Suite.

SEGURANÇA

Serviço Google Cloud Platform™
Microsoft Azure com sincronização do Azure Active
Directory Sync com o On Prem Active Directory (HAAD)

APLICATIVOS LOCAIS

SUPORTE PARA
VÁRIOS MONITORES14
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RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
OTIMIZAÇÃO DE ENERGIA

Configuração de otimização de energia no Wyse Management Suite por
meio das configurações de perfil de energia (balanceada, eficiência no uso
de energia, desempenho máximo) disponíveis apenas em certos modelos.

SEGURANÇA DO USUÁRIO

Alto nível de segurança do usuário. Os dados de um usuário são
criptografados e não podem ser visualizados por outros usuários.
O acesso do usuário ao Dell Hybrid Client é controlado por meio de
permissões e perfis de dados específicos que são gerenciados com
o Wyse Management Suite. Usando o modo open box, que permite
o uso total do sistema operacional Linux no dispositivo em WMS.

OTIMIZAÇÃO COMPLEMENTAR

Otimização de inicialização, otimização da Web (WASM/WEBGL/PWA),
otimização de energia e otimização da plataforma para OptiPlex 3090 e
7090 Ultra e Latitude 3320 (download em www.dell.com/support, requer
atualização para o Kernel 5.11).

CONFIGURAÇÕES DE
BLOQUEIO DE USB

Controle específico de portas USB e tipo de dispositivo USB. Os
administradores podem ativar/desativar centralmente as portas USB e
definir exceções como dispositivos HID usando o Wyse Management Suite.

NAVEGAÇÃO SEGURA

Fornece um endpoint seguro ao ambiente de trabalho baseado em
navegador: vários contêineres/isolamento de sites da lista de permissões
e de bloqueios são ativados por padrão como uma camada de segurança
adicional para evitar que os ataques sejam bem-sucedidos

PRIVILÉGIOS DE CONTAS

MODO DE APLICATIVO ÚNICO

DESKTOP ON

CLIENTS DE AGENTES DE
VDI INTEGRADOS

Oferece ao administrador do WMS a capacidade de restringir o controle
de acesso sobre os componentes de desktop e interface do usuário do
DHC. Os níveis de privilégio são: Padrão, Nenhum, Personalizar, Alto
Fornece ao administrador de TI maior granularidade nas opções de
configuração para definir quais aplicativos e conexões são iniciados
automaticamente
Permite que a TI controle a visibilidade da sessão de VDI e dos ícones
de aplicativos para oferecer uma melhor experiência do usuário e maior
flexibilidade.
Client do VMware Horizon versão 2206
– Compatibilidade com os protocolos Blast Extreme, PCoIP e RDP
– Microsoft Teams
– Pacote de otimização do Zoom
– Associação de tipos de arquivo
– Impressão virtual na máquina host do RDS físico
– Modo de várias sessões
– Log de cópia e colagem
Aplicativo Citrix Workspace 2207
– Associação de tipos de arquivo
– Compatibilidade com logon único (somente login de um dispositivo
para uma sessão remota com o Citrix StoreFront)
– Login de Smart Card
– Redirecionamento de conteúdo do navegador
– Redirecionamento de USB
– HDX MediaStream
– Compactação de vídeo de webcam via HDX RealTime
– Skype for Business/Citrix HDX RTME 2.9
– Otimização do Microsoft Teams
– Otimização do Zoom
– Otimização do Cisco Jabber
– Otimização do Cisco WebEx Meetings
– ICA Multistream
– Redirecionamento de vídeo HTML5
Wyse RDP 8.1.08
– Associação de tipos de arquivo
– Compatibilidade com logon único (somente login de um dispositivo
para uma sessão remota)
– Renderização acelerada de GPU
– Compatibilidade com tela dupla 4K14
– Multi-stream (conexões UDP e TCP simultâneas)
– Compactação de vídeo padrão H.264
– Renderização H.264
Teradici
– Client do PCoIP versão 22.07.0-20.04
Client do Azure Virtual Desktop 1.8.0
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IDIOMAS DISPONÍVEIS

Interface do usuário local: Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol,
japonês, coreano, chinês (tradicional e simplificado), russo
(Federação Russa), português-Brasil, russo

SOFTWARE DE
AVALIAÇÃO GRATUITO

Obtenha um software de avaliação de 45 dias em
www.wysemanagementsuite.com

PRODUTO

Guia de títulos da Dell

1234

EM MOVIMENTO

NA MESA DE TRABALHO

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
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Monitor Dell 24 — P2422H
Produza por mais tempo,
independentemente do local de trabalho,
usando este monitor FHD de 23,5" com
ComfortView Plus.

Teclado e mouse sem fio Dell Pro —
KM5221W
Tenha mais produtividade usando um conjunto
silencioso de mouse e teclado de tamanho
completo com atalhos programáveis e duração
da bateria de 36 meses.

Headset estéreo Dell Pro — WH3022
Escute com excepcional clareza de áudio
usando este headset certificado para o
Teams, com fio e ajuste personalizado.

Dock Dell — WD19S

Adaptador móvel Dell USB-C
— DA310

Carregador portátil Plus
para notebook da Dell —
PW7018LC

Maleta compacta Dell
Pro 15 — PO1520CS

Aumente a potência do seu PC
usando esta dock station USB-C
avançado e modular com um
design pronto para o futuro.

O compacto e portátil adaptador
móvel USB-C 7 em 1 propicia
incrível conectividade de vídeo e
dados e pass-through de energia
de até 90 W.

Com alimentação rápida e potente
de até 65 Wh, este carregador
portátil pode carregar a mais
ampla variedade de dispositivos
móveis e notebooks USB-C.

Mantenha seu notebook, tablet
e outros acessórios essenciais
protegidos com a Maleta
compacta e ecológica Dell Pro
15, projetada para você levá-la
ao trabalho e para onde quiser.
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CLIENTS MODERNOS COM TECNOLOGIA DELL HYBRID CLIENT
P R O J E TA D O S PA R A S E A J U S TA R À M A N E I R A C O M O A S
PESSOAS TRABALHAM

Funcionário remoto que prioriza o desempenho e acessa
uma combinação avançada de aplicativos locais, em
nuvem e virtualizados
- Projetado para comportar aplicativos em nuvem de última

geração com descarregamento local de ferramentas de
colaboração
- Protocolos de VDI integrados para conexão com uma

workstation remota e execução de trabalhos com uso
intenso de recursos gráficos
- Desempenho de workstation em um formato ultrapequeno

com a workstation Precision 3260 Compact

Trabalhadores do conhecimento que acessam
recursos em nuvem
- Compatibilidade integrada para aplicativos de

produtividade em nuvem
- Logon único em recursos de nuvem e VDI
- Selecione a solução baseada no Latitude para trabalho

remoto ou uma solução flexível de economia de espaço
com o OptiPlex 5400 all in one para otimizar o espaço
de escritório e home office
- Gerenciamento centralizado de dispositivos do usuário

e orquestração de aplicativos da nuvem

Funcionário de escritório que acessa aplicativos de vdi
e está fazendo a transição para recursos de nuvem
- O thin client OptiPlex 3000 é um dispositivo client altamente

gerenciado e econômico
- Navegador local com inúmeros recursos e parâmetros de

segurança gerenciados centralmente (restringir/permitir URLs,
restringir plug-ins etc.)
- Acesso integrado a aplicativos de produtividade em nuvem

e compatibilidade com aplicativos Linux locais para reduzir
a tensão sobre os recursos back-end de VDI
- Compatibilidade integrada com agentes de VDI de fornecedores

líderes (Citrix, VMware e Microsoft)
- Facilidade de adoção para aproveitar o Active Directory no local

ou a sincronização do Azure AD local
- Autenticação baseada em vários fatores4
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HYBRID CLIENT
G A R A N TA S I M P L I C I D A D E , M A R G E M D E E S C O L H A E
C O N S I S T Ê N C I A PA R A S UA O R G A N I Z AÇÃO E F O R ÇA D E
T R A B A L H O C O M O D E L L H Y B R I D C L I E N T.
Solução de software client gerenciada na nuvem exclusiva da Dell, projetada para acesso a qualquer
hora e em qualquer lugar

No Dell Hybrid Client, o Explorador de arquivos oferece uma experiência do usuário perfeita para acessar pastas e arquivos locais,
via USB e compartilhados em rede e na nuvem
1 Com base em uma análise comparativa entre o software Dell Hybrid Client pré-instalado em determinados clients comerciais da Dell com a licença Wyse Management Suite Pro Dell Hybrid Client
e soluções equivalentes, julho de 2020. Para obter mais informações, acesse www.DellTechnologies.com/DellHybridClient. Legal AD #G20000253
2 Com base em uma análise comparativa da Dell entre o software Dell Hybrid Client (versão 1.5 ou posterior) pré-instalado em determinados clients comerciais da Dell com o Wyse Management Suite
Pro e soluções equivalentes, janeiro de 2021. Para obter mais informações, acesse www.DellTechnologies.com/DellHybridClient
3 O Dell Hybrid Client 1.5 não oferece compatibilidade para logon único no VMware Horizon. O logon único só é possível com Kerberos.
4 Autenticação baseada em vários fatores: somente Smart Card, para login inicial no sistema e aplicativos em nuvem Citrix e Azure.
5 Com base em análises internas da Dell feitas com produtos competitivos, setembro de 2020. O OptiPlex Ultra é compatível com telas de montagem VESA de até 40" da Dell e de terceiros, vendidas
separadamente.
6 A ativação da licença é obrigatória.
7 Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos serviços da Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
8A
 s ofertas podem variar de acordo com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. Para obter informações completas, consulte o Guia técnico publicado em
www.dell.com.
9 Nem todos os recursos e serviços estão disponíveis em todos os países ou segmentos de vendas/clientes. Entre em contato com um representante da Dell Technologies Services para se informar
sobre disponibilidade.
10 É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para que haja suporte à memória de sistema de 4 GB ou mais.
11 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes; uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para suporte a recursos gráficos, dependendo do tamanho da
memória do sistema e de outros fatores.
12 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
13 Consulte o guia do administrador para conferir as etapas detalhadas de instalação do Dell Hybrid Client no dispositivo OptiPlex/Latitude. O software Dell Hybrid Client é pré-carregado com o Dell
Client Agent-Enabler (DCAE) instalado.
14 O número máximo de monitores e a resolução máxima em uma sessão variam com as configurações e os tipos de agente, protocolo e máquina virtual do parceiro.
15 As licenças do Dell Hybrid Client e do Wyse Management Suite são vendidas separadamente. O dispositivo deve ser configurado com memória de 8 GB, SSD/disco rígido de 128 GB ou capacidade
maior, Ubuntu Linux 20.04 e Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Consulte o Guia do Administrador do Dell Hybrid Client em dell.com/support para obter mais detalhes sobre as plataformas e
configurações compatíveis.
16 Com base no design, na produção, na embalagem, na manutenção do ciclo de vida do produto e no número de registros de rótulo ecológico, incluindo registros EPEAT Gold para o portfólio Dell
Precision, Latitude e OptiPlex a partir de abril de 2021.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas
comerciais podem pertencer aos respectivos proprietários.
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