Pacotes de clients
Dell QuickStart para VDI

Wyse 5070
Executor de tarefas

OptiPlex 7070 Ultra
Funcionário de escritório

Client de VDI empresarial integrado
que oferece uma experiência
de usuário avançada
Projetado para oferecer segurança sem
dados locais e superfícies
de ataque limitadas
Facilidade de gerenciamento
em redes de baixa largura de banda

Latitude 5410
Funcionário que viaja com frequência

Verificado para executar os principais clients de agentes de VDI*
Acesse aplicativos essenciais por VDI quando dispositivos e usuários estiverem em locais
ou em redes não seguros
Aproveite a capacidade de processamento local para aplicativos de produtividade e acesse
aplicativos virtualizados para abordar a segurança, a conformidade ou a largura de banda
ou obter acesso instantâneo a novas ferramentas
* Verificado com o sistema operacional Windows 10

Segurança e capacidade de
gerenciamento para funcionários
e usuários da área do conhecimento

Desempenho e capacidade
de expansão para trabalhadores
do conhecimento

Trabalhe com mais rapidez onde
estiver com o menor notebook
empresarial mainstream de 14"

Um desktop de usuário dedicado ao uso
corporativo que evita software e vírus não
autorizados, protege dados e aplicativos
confidenciais com uma experiência de
desktop totalmente bloqueado. O Wyse
5070 é um endpoint fácil de implementar,
criado para VDI, que oferece aos
administradores de TI gerenciamento
e controle remoto centralizados por meio do
Wyse Management Suite Pro. Ele permite
configurar, monitorar, gerenciar e otimizar de
forma centralizada os thin clients Wyse, zero
clients e thin clients de software, a qualquer
hora e em qualquer lugar.

Ideal para funcionários remotos em um
ambiente fixo que necessitem de diferentes
graus de desempenho e capacidade de
expansão, o OptiPlex 7070 Ultra é uma
solução de desktop comercial que oferece
flexibilidade excepcional. Este formato
inovador combina a elegância de um all in
one com a flexibilidade de um desktop para
oferecer uma experiência personalizada ao
usuário final, aproveitando a capacidade de
processamento local para aplicativos de
produtividade e fornecendo acesso
a aplicativos virtualizados para abordar
a segurança e a conformidade ou obter
acesso instantâneo a novas ferramentas.

Uma solução móvel de economia de
espaço ideal para quem busca um
espaço de trabalho móvel seguro, com
a capacidade de trabalhar off-line
e fornecer experiências de usuário
de alta qualidade com níveis de
desempenho e um ecossistema que se
adaptam a diferentes estilos. O Latitude
5410 oferece o Dell Optimizer,
a inteligência artificial integrada que
aprende e responde à maneira como
o usuário trabalha para melhorar
automaticamente e em segundo plano
o desempenho dos aplicativos, a duração
da bateria e as configurações de áudio.

Entre em contato com um especialista da Dell Technologies
1 - A oferta e a disponibilidade podem variar de acordo com a região.
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