EXPERIÊNCIA DE PC OTIMIZADA
PARA OS USUÁRIOS.
MENOS GERENCIAMENTO
DE PCS PARA VOCÊ.
Nós o fizemos inteligente. Você faz dele
o que quiser.
Não importa onde sua empresa se encontre hoje,
você pode garantir que os funcionários aproveitem
um desempenho inigualável, onde quer que estejam,
com os PCs empresariais mais inteligentes* com
o Dell Optimizer.

POUPE TEMPO USANDO UM
SISTEMA COM INTELIGÊNCIA NO
MESMO NÍVEL QUE A SUA.
O Dell Optimizer é um software de otimização baseada em IA integrado
disponível nos PCs1 empresariais da Dell para melhorar a experiência
do usuário. Ele é projetado para aprender e responder à forma como
os usuários trabalham, melhorando automaticamente a produtividade,
o desempenho, a privacidade e o tempo de uso da bateria.

Deixe a IA fazer o trabalho pesado: o Dell Optimizer
garante que o desempenho dos aplicativos dos seus
funcionários seja sempre o melhor, permitindo que eles
sigam inovando e gerando retorno comercial.

Ofereça uma experiência do usuário excelente: inclua o
Dell Optimizer como parte do processo de geração de imagens.
Implemente o Dell Optimizer usando o Microsoft System Center
Configuration Manager (SCCM) ou o Workspace ONE para
garantir que sua equipe aproveite sempre os upgrades mais
recentes quando eles forem lançados.

CAPACIDADE DE
GERENCIAMENTO FÁCIL
EM QUALQUER LUGAR.
Seus funcionários não precisam mais se preocupar com
tecnologia defasada, experiências de colaboração inferiores
e o medo de ficar sem bateria. Se você implementar e
gerenciar o Dell Optimizer por meio do System Center
Configuration Manager ou do Workspace ONE, garantirá
que tenham a melhor experiência possível, o tempo todo.

Mantenha os dados seguros
com o pacote de recursos
do Intelligent Privacy mais
abrangente do mundo.*

Ganhe tempo para se
concentrar em outras
tarefas.

Implemente upgrades
de maneira remota em
vários sistemas ao mesmo
tempo para que os
usuários estejam sempre
atualizados e aproveitando
o desempenho ideal.

Reduza o estresse do
gerenciamento individual
de PCs e garanta o mínimo
de interrupções no fluxo
de trabalho dos seus
funcionários.

O Dell Optimizer oferece privacidade, colaboração e
conectividade aprimoradas para sua força de trabalho.

Intelligent Privacy2
A detecção de observador texturiza
automaticamente sua tela quando um
intruso é detectado, e a Detecção de desvio
de olhar a embaça quando você se afasta.

ExpressConnect3

Intelligent Audio

ExpressResponse

Conecta você automaticamente
à melhor rede e proporciona
conectividade4 simultânea entre
várias redes para downloads mais
rápidos de vídeos e dados.

Otimiza a qualidade de áudio
conforme o ambiente para menos
ruído de fundo e colaboração
mais clara.

Após memorizar seus aplicativos
mais usados, a ExpressResponse
melhora o desempenho dos
programas e prioriza a tarefa
a ser realizada.

Instalação modular
Gerenciamento centralizado
Implemente atualizações e otimize
vários sistemas de modo simultâneo
e remoto, com interrupções mínimas
no fluxo de trabalho.
Instalação modular
Configure recursos individuais
e módulos do Dell Optimizer que
se adaptem ao seu ambiente.

NOTEBOOKS RUGGED
O Dell Optimizer (ExpressCharge™, ExpressConnect,
ExpressResponse e Intelligent Audio) já está disponível
nos notebooks Rugged 5430 e 7330.

“Dar aos nossos clientes as melhores e mais inovadoras
soluções de iluminação significa que devemos ser muito
precisos, supereficientes e totalmente seguros, por isso
confio no Dell Optimizer o tempo todo.”
Peiying Zhang,
Diretor de operações da Schréder Australia na Austrália e na Nova Zelândia

Saiba mais ›

Com base em uma análise interna da Dell sobre aplicativos e software concorrentes quanto ao desempenho do PC, setembro de 2021. O Intelligent Privacy está
disponível em determinados dispositivos e sistemas Dell.
1
Os recursos e a funcionalidade do Dell Optimizer diferem por dispositivo. O Dell Optimizer não está disponível no Latitude Chromebook Enterprise.
2
O Intelligent Privacy está disponível em determinados dispositivos e sistemas Dell.
3
ExpressConnect disponível com o software Dell Optimizer versão 2.0 e posteriores. Faça download do mais recente em https://www.dell.com/support/home.
4
A conexão simultânea a diversas redes (ou o agrupamento baseado em conexão) é um recurso novo 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, de setembro de 2021.
ExpressConnect disponível com o software Dell Optimizer versão 2.0 e posteriores. Faça download do mais recente em https://www.dell.com/support/home.
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