D E L L C L I E N T S O LU T I O N S

DELL
OPTIMIZER
Nós o tornamos inteligente.
Você o torna seu.
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D E L L C L I E N T S O LU T I O N S

DELL OPTIMIZER
Desempenho personalizado para o trabalho híbrido
A era dos estilos híbridos de trabalho chegou e exigiu um upgrade no desempenho
personalizado. Nossos dispositivos precisam manter a colaboração e a produtividade
no ritmo das rápidas mudanças de hoje.

Intelligent Privacy

ExpressConnect

Intelligent Audio

ExpressSign-in

E x p r e s s C h a r g e™

ExpressResponse

O Dell Optimizer revoluciona sua forma de trabalhar, abastecendo os PCs empresariais mais inteligentes do mundo*.
Ele é um software de otimização empresarial com base em IA que aprende e responde à sua forma de trabalhar
e foi projetado para aprimorar automaticamente o desempenho dos aplicativos, o tempo de execução da bateria,
as configurações de áudio e a privacidade, tudo em segundo plano** enquanto você trabalha.
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DELL OPTIMIZER
Privacidade inteligente em qualquer lugar
A privacidade é uma grande preocupação. Ajude a manter a privacidade dos dados confidenciais com
uma suíte abrangente de recursos inteligentes de privacidade.1

Proteja de modo inteligente os ativos digitais
e a privacidade com estes recursos:
Onlooker detection — permite texturizar ou ativar
o Safe Screen quando um intruso é detectado.
Look Away Detect — escurece a tela do PC com
base no comportamento do usuário.
ExpressSign-in — detecta sua presença, ativa seu
sistema e bloqueia o PC quando você se afasta.
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Desempenho elevado dos aplicativos com o ExpressResponse
Começou uma nova era de sistemas inteligentes. O ExpressResponse gerencia a velocidade
e o desempenho dos seus aplicativos favoritos3, para que cada interação pareça natural e sem esforço.

“Adoro a maneira como
o Dell Optimizer prioriza
meus aplicativos mais
importantes. Isso ajuda
meu dia de trabalho a ser
mais tranquilo.”
Sakkanart Udomdirekrirk
Proprietário, Pragma Technology

Conheça seus aplicativos
Insira seus aplicativos mais usados na interface
do Dell Optimizer, e o aprendizado de máquina
cuida do resto. Ele avalia como cada programa
consome recursos e identifica oportunidades
de otimização.
Desempenho aprimorado
Depois de conhecer os aplicativos que você
selecionou, o ExpressResponse aumenta
o desempenho deles e prioriza aquilo em que
você está trabalhando e a tarefa a ser realizada.
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Conectividade incomparável com o ExpressConnect
Beneficie-se da conexão de Internet mais forte disponível. O ExpressConnect3 fornece downloads
de dados e vídeos mais rápidos por meio da primeira conexão simultânea de várias redes do mundo.4
Ele também se junta à melhor rede5 disponível onde quer que você trabalhe.

Conexão simultânea de várias redes
Usa duas conexões de rede (com e sem fio)
para enviar e receber dados simultaneamente
para gerar downloads mais rápidos.

3X

8X

MENOS
BUFFER^

MELHOR
QUALIDADE
DE VÍDEO^

20%

30%

Gerenciamento da largura de banda
Prioriza aplicativos de conferência enquanto
você trabalha em qualquer lugar.
Comutação automática da rede
Recomenda a mudança para uma rede mais
forte quando disponível.
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Amplie seu poder com o ExpressCharge™
O ExpressCharge™ analisa os hábitos de uso de energia para aprimorar a utilização da bateria do PC.
Ele estende os tempos de execução e carrega o sistema mais rápido quando você precisa de mais energia.

“Percebi imediatamente
uma diferença
significativa na duração
da bateria. Com o Dell
Optimizer, eu trabalho
facilmente por 12 horas
sem recarregar”
Peiying Zhang
COO Austrália e Nova Zelândia,
Schréder Australia

Proteção contra baixa potência

35%
de carga
em cerca de
20 minutos.

Carrega
a bateria de
0% a

80%

em 60 minutos.

Regulando o brilho da tela, o desempenho da CPU,
Bluetooth e muito mais. O ExpressCharge™ ajuda
a garantir que sua bateria funcione no potencial máximo.
Mantém você em ação
Obtenha em menos tempo toda a energia de que
precisa, com até 80% de carga em uma hora ou use
o ExpressCharge™ Boost e ganhe 35% de duração
da bateria em apenas 20 minutos.***
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Ouça e faça-se ouvir com o Intelligent Audio
Colabore confiantemente com o Intelligent Audio — já que ele detecta sua voz e estabiliza
o volume do seu sistema para gerar uma experiência de conferência aprimorada.

“Centros de emergência são
lugares em que o nível de ruído
é inacreditável, e não são um
ambiente ideal para chamadas
pelo Zoom nem pelo Teams,
mas essas conversas virtuais
afetam diretamente a vida
das pessoas. A tecnologia
Intelligent Audio do Dell
Optimizer realmente nos salvou.”
Kelly Durand
Diretora de aprendizado organizacional, People’s
Emergency Center, Filadélfia
Todos os recursos de colaboração que você precisa ter
A eliminação inteligente de ruídos reduz
automaticamente o ruído de fundo por meio da
tecnologia de cancelamento de ruído neural — de
modo que a única coisa que seus colegas de trabalho
ouvem durante uma reunião é você.
O microfone de proximidade adiciona um tom mais claro
e brilhante à fala e é ideal para conferências e podcasts.
A redução de distorções analisa o conteúdo de áudio
em tempo real e oferece níveis de saída mais altos sem
retorno de som.
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Produtividade sem disrupções
Implante atualizações e otimize vários sistemas de modo simultâneo e remoto, com interrupções mínimas
no fluxo de trabalho por meio do gerenciamento centralizado.

Ajuste adequado ao trabalho
Crie uma experiência de trabalho perfeita e fácil
de gerenciar para usuários finais e responsáveis
pelas decisões de TI. Configure recursos e módulos
individuais do Dell Optimizer que se adaptam ao seu
ambiente de trabalho com a instalação modular.

“Dell Optimizer nos traz
ganhos de produtividade
reais e mensuráveis”.
Dario Ladu
Engenheiro de sistemas na freecon
AG, Suíça
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Explore o sistema que trabalha por você
Não importa quais são suas necessidades ou seus desafios, a Dell Technologies tem o sistema equipado
com o Dell Optimizer perfeito para ajudar você a maximizar a produtividade.

OptiPlex
3000

5000

7000

Notebooks Latitude
3000

5000

7000

9000

Precision Mobile
Workstation
3000 5000

7000

Intelligent Privacy
Lógica analítica
ExpressSign-in
ExpressCharge™
ExpressConnect
ExpressResponse
Intelligent Audio

Para ver a disponibilidade por produto, clique aqui.
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Nós o tornamos inteligente. Você o torna seu.
Para saber mais, acesse www.delltechnologies.com/optimizer.
1 Os recursos Intelligent Privacy incluem Onlooker Detection, Look Away Detect e ExpressSign-in. Este recurso está disponível em determinados dispositivos Dell.
2 É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
3 ExpressConnect disponível com o software Dell Optimizer versão 2.0 e posteriores. Faça download da versão mais recente em https://www.dell.com/support/home.
4 *Isenção de responsabilidade: A conexão simultânea de várias redes (ou agrupamento com base em conexão) é um novo recurso de conectividade do ExpressConnect. Os dados e o tráfego de vídeo são
enviados e recebidos simultaneamente usando duas ou mais conexões com fio ou sem fio. Com base em uma análise interna da Dell, setembro de 2021.
5 A melhor seleção de rede com base na intensidade do sinal, no congestionamento de canal, no tipo de roteador e em outros fatores. Sugestões de rede com base nas credenciais do usuário.
6 O valor de watts-hora (Wh) declarado não é uma indicação da duração da bateria
7 A tecnologia de armazenamento Intel Rapid exige disco rígido, mSATA ou SSD como dispositivo de armazenamento principal. Consulte os requisitos de sistema operacional
8 Antena e módulo sem fio disponíveis apenas no momento da compra do sistema. O Wi-Fi 6E disponível pode variar com a região.
9 O Dell Latitude 9420 não usa retardadores bromados de chama (sem BFR) nem cloreto de polivinil (sem PVC), atendendo à definição de ausência de BFR/PVC, conforme estabelecido na declaração de
posicionamento iNEMI da “Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)”. As peças plásticas contêm menos de 1.000 ppm (0,1%) de bromo (caso a fonte de Br sejam BFRs) e menos
de 1.000 ppm (0,1%) de cloro (caso a fonte de Cl sejam CFRs ou PVC ou copolímeros do PVC). Todas as placas de circuitos impressos (PCB) e laminados do substrato contêm um total de bromo/cloro
inferior a 1.500 ppm (0,15%), com quantidade máxima de cloro de 900 ppm (0,09%) e quantidade máxima de bromo de 900 ppm (0,09%).
10 Banda larga móvel sujeita à área de cobertura e à assinatura de banda larga do provedor de serviços. Encargos adicionais podem ser aplicáveis.
11 Serviço no local após o diagnóstico remoto: O diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; o processo pode envolver o acesso do cliente à parte
interna do sistema e sessões múltiplas ou prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia Limitada de Hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, será providenciado
o envio de um técnico e/ou da peça, normalmente em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade varia. Outras condições se aplicam.
12 Serviços da Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços da Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
13 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.
14 Tecnologia sem fio Miracast: É necessário um adaptador de mídia compatível (vendido separadamente e que possa ser integrado ao monitor) e um monitor compatível com HDMI.
15 Os pesos variam conforme as configurações e as condições de produção.
16 Disponível apenas nos EUA.
17 Com base em uma análise da Dell, novembro de 2020
18 Registro EPEAT Gold nos EUA. O registro EPEAT varia conforme o país e a configuração. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.
19 Com base em análise da Dell, outubro de 2020.
20 Com base em uma análise de setembro de 2020.
21 A melhor seleção de rede com base na intensidade do sinal, no congestionamento de canal, no tipo de roteador e em outros fatores. Sugestões de rede com base nas credenciais do usuário.
22 O ExpressResponse deve estar ativado no recurso Aplicativos. Com o passar das horas, o Dell Optimizer aprende como o usuário utiliza os aplicativos selecionados. Com base nos testes da Dell que usam
a referência de desempenho Sysmark 2018 executando aplicativos de produtividade, março de 2020. O aprimoramento varia com a configuração do produto, o uso, o aplicativo e outros fatores.
23 ExpressSign-in disponível no Latitude Série 9000, 7000 e 5000. Veja os detalhes do produto para conferir a disponibilidade.
24 O ExpressCharge™ com Dell Optimizer (DO) exige 14 dias para aprender o comportamento do usuário e aplica dinamicamente as configurações adequadas de bateria. A configuração da DO
Adaptive Battery deve ser ativada nas configurações do recurso de energia chamado “Adaptive Battery Performance”. O aprimoramento pode variar com a configuração, o uso, o software, as
condições operacionais e as configurações de gerenciamento de energia do produto, entre outros fatores. Os aprimoramentos podem diminuir ao longo do tempo. O desempenho do sistema pode
ser afetado. O ExpressCharge™ pode recarregar a bateria do sistema de 0% a 80% em 40 minutos. Depois de alcançar 80%, o carregamento volta à velocidade normal. Recomendável para uso com
o adaptador de energia fornecido pela Dell. Não é recomendado com um adaptador de energia de capacidade inferior. O tempo de carregamento pode variar em +/-10% devido à tolerância do sistema.
O ExpressCharge™ Boost pode recarregar a bateria do sistema de 0% a 35% em 20 minutos quando o sistema está desligado e a temperatura da bateria está entre 16 °C e 45 °C. Com o modo
ExpressCharge™ ativado, a bateria do sistema pode continuar sendo carregada até 80% em 40 minutos. Depois de alcançar 80%, o carregamento volta à velocidade normal. Recomendável para uso com
o adaptador de energia fornecido pela Dell. Não recomendável com um adaptador de energia de capacidade inferior. O tempo de carregamento pode variar em +/-10% devido à tolerância do sistema.
25 Com base em uma análise da Dell, setembro de 2020. Porcentagem de conteúdo reciclado por peso.
26 Com base em uma análise interna da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com as condições de uso e computação.
27 Com base em uma análise interna da Dell, novembro de 2019.
28 Com base em uma análise interna da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria e três milhões de pressionamentos de teclas por ano, novembro de 2020. Os resultados variam com
as condições de uso e computação.
29 Banda larga móvel sujeita à área de cobertura e à assinatura de banda larga do provedor de serviços. Encargos adicionais podem ser aplicáveis.
30 Com base em uma análise da Dell, fevereiro de 2021.
31 Com base em uma análise da Dell, setembro de 2020. 21% de bioplástico em tampas de LCD.
32 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 maio de 2020.
* Com base em uma análise interna da Dell sobre aplicativos e software concorrentes quanto ao desempenho do PC. Setembro de 2021 AD#CLM-003280
***O ExpressCharge™ precisa estar ativado no software Dell Power Manager. Para o recurso ExpressCharge™ funcionar, o sistema deve estar desligado ou no modo de hibernação. Depois que a recarga
alcançar a capacidade estipulada, o carregamento voltará à velocidade normal. Recomendável para uso com o adaptador de energia fornecido pela Dell. O tempo de carregamento pode variar.
++ FirstNet e o logo da FirstNet são marcas registradas da First Responder Network Authority. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários.
^ Isenção de responsabilidade: Com base em testes realizados pelo Dell Labs em junho de 2020 comparando o desempenho com o ExpressConnect ativado e desativado. Os resultados reais podem variar.
Os resultados do teste não garantem o desempenho em condições de teste. Sujeito à área de cobertura e à assinatura de banda larga do provedor de serviços. As velocidades podem variar. Encargos
adicionais serão aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações detalhadas.
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