Fluxo de trabalho de engenharia de
design, arquitetura e produção
Workstation Dell Precision

Engenharia de design, arquitetura,
e produção na era moderna.
Nos tempos modernos, a mudança é a única constante. Os setores de engenharia de projeto, arquitetura e
produção estão vendo mudanças de paradigmas quanto ao desenvolvimento e à criação de produtos e estruturas.
Os avanços em simulação e análise,
os gêmeos digitais e o design
generativo estão gerando novos
paradigmas de design.

A realidade aumentada (RA),
a realidade virtual (RV)
e a visualização fotorrealista estão
aprimorando o design e a colaboração.

O design integrado, a produção
aditiva e as tecnologias de IoT
estão tornando os produtos
cada vez mais complexos.

A modelagem de informações de
construção (BIM) está aprimorando
o design e a capacidade de
gerenciamento dos projetos.

Se estiver produzindo ou planejar produzir conteúdo interativo e de nova dimensão a esses setores ou às empresas que os atendem, você
deverá estar preparado para analisar seus conjuntos de ferramentas e a forma como você trabalha.

Veja abaixo os fluxos de trabalho mais comuns do setor.

Engenharia
e produção

Arquitetura,
engenharia
e construção

Fluxo de trabalho de engenharia e produção
Para competir em um universo no qual a produção está migrando da comoditização para a personalização, os principais engenheiros e fabricantes atuais precisam otimizar os fluxos
de trabalho usando workstations de alto desempenho. O desafio é fazer isso com eficiência e, ao mesmo tempo, incorporar novas tecnologias, como IoT, reduzir os protótipos físicos
e aumentar a colaboração.

DESIGN
CONCEITUAL

DESIGN
DE SISTEMAS

DESIGN
INDUSTRIAL

DESIGN
DETALHADO

Avalie rapidamente as
opções de design.
Dassault Systèmes
SolidWorks®, CATIA®
Natural Sketch
Autodesk AutoCAD®
SketchBook® Pro
PTC Creo® DEX,
Creo® Sketch

Defina os principais
sistemas e como eles
funcionam juntos.
Autodesk Inventor®,
Fusion™
Dassault Systèmes
SolidWorks®, CATIA®
PTC Creo®
Siemens NX™

Defina a forma,
a aparência,
o comportamento
e a interação do usuário.
Autodesk Alias® Studio
Dassault Systèmes®
SolidWorks® Industrial
Designer, CATIA®
Industrial Design
PTC Creo®
Siemens NX™

Defina o design nos
mínimos detalhes.
Autodesk Inventor®,
Fusion™
Dassault Systèmes
SolidWorks®
Dassault Systèmes
CATIA®
PTC Creo®
Siemens NX™

SIMULAÇÃO/ANÁLISE (CAE)
Avalie o desempenho
para atender as
especificações.
ANSYS® Mechanical™
ANSYS® Fluent®
Autodesk Inventor®,
Fusion™
Dassault Systèmes
SolidWorks®
Dassault Systèmes
CATIA®
PTC Creo®
Siemens NX™

VISUALIZAÇÃO
Simule a experiência
visual.
Autodesk 3ds Max®
Dassault Systèmes
SolidWorks®, Visualize,
3DExcite, CATIA®
PTC Creo® Render Studio
Siemens NX™, TCVis

PRODUÇÃO (CAM)
Usinagem CNC,
criação de caminhos
de ferramenta/
MFG aditivo.
Autodesk HSMWorks,
MasterCAM
Dassault Systèmes
DEMIA, SolidWorks® CAM
PTC Creo®
Siemens NX™
CAM, SolidCAM
Vero Software
EDGECAM, SURFCAM

Consulte as soluções Dell abaixo:

Design do produto

Simulação e análise

Fixo

Fixo

Móvel

Móvel

Visualização
Fixo

Móvel

Design de
produto fixo
Precision Tower 5820

Precision Tower 5820
Amplie suas ideias com a Precision
Tower 5820. Oferece alto desempenho
em um design compacto, versátil
e inovador, além dos mais recentes
processadores Intel® Xeon®.

A workstation Dell Precision Tower 5820
oferece desempenho escalável para
aplicativos CAD 2D e 3D, como:
Dassault Systèmes® – SolidWorks®
e CATIA®, Autodesk Inventor®, Autodesk
AutoCAD®, PTC Creo®, Siemens NX™
Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de engenharia e produção.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre os
benefícios de desempenho e confiabilidade
da Certificação ISV para aplicativos de
engenharia e produção.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção?

Caso de uso: Columbia Sportwear
3Dconnexion SpaceMouse Pro
Com um avançado design ergonômico e um visor na
tela, o SpaceMouse Pro oferece conforto superior
e um fluxo de trabalho mais simples e produtivo.

Engenharia e produção ›

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se adequará a praticamente qualquer espaço de
trabalho. Para aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente até dois dispositivos
compatíveis via Bluetooth® LE.

Design de
produto móvel
Dell Precision 7540

Dell Precision 7540
Design fino. Processamento extraordinário.
A mais avançada workstation móvel de 15" da Dell.
Reprojetada para ser mais fina, mais leve e pronta para
VR. Com os mais recentes processadores Intel® Core™
e Xeon® de oito núcleos.

A workstation Dell Precision 7540 oferece
desempenho escalável para aplicativos CAD
2D e 3D, como:
Dassault Systèmes® – SolidWorks® CATIA®,
Autodesk Inventor®, Autodesk AutoCAD®
PTC Creo®, Siemens NX™
Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de engenharia e produção.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais
sobre os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação ISV para
aplicativos de engenharia e produção.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção?
Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se adequará
a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para aumentar
a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente até dois
dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Caso de uso: Columbia Sportwear

3Dconnexion SpaceMouse sem fio
Este dispositivo sem fio fácil de usar tem um
sensor patenteado de 6 graus de liberdade
(6DoF) que permite rotacioná-lo, manipulá-lo
e aplicar zoom.

Engenharia e produção ›

Dell Thunderbolt Dock - WD19TB
Trabalhe com produtividade máxima com
a dock station ThunderboltTM mais avançada
do mundo*. A WD19TB oferece até 130 W de
alimentação para acelerar o carregamento sobre
a mesa de trabalho com o Dell ExpressCharge.
*Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes
usando dados publicamente disponíveis em fevereiro de 2019.
Alimentação de até 130 W quando usada com sistemas Dell
compatíveis. O ExpressCharge Boost está disponível em sistemas
Dell selecionados.

Simulação e análise
fixas (CAE)
Precision Tower 7820
A workstation Dell Precision Tower 7820
oferece desempenho escalável para
aplicativos CAE, como:

Precision Tower 7820
A evolução ao seu alcance. Supere
todos os limites de suas ideias com o
Dell Precision Tower 7820 e os mais
recentes processadores Intel® Xeon®.
Com uma arquitetura dual socket
para oferecer desempenho máximo
em um design compacto.

ANSYS® Mechanical™, Fluent®, DiscoveryTM
Live, Altair® HyperWorks®, solidThinking®,
COMSOL Multiphysics®
Dell Precision Optimizer
Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD
4K com PremierColor — UP3216Q
— 3840 x 2160 a 60 Hz
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de engenharia e produção.
Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação ISV para
aplicativos de engenharia e produção.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção?

3Dconnexion SpaceMouse sem fio
Este dispositivo sem fio fácil de usar tem um
sensor patenteado de 6 graus de liberdade
(6DoF) que permite rotacioná-lo, manipulá-lo
e aplicar zoom.

Engenharia e produção ›

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se adequará
a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para aumentar
a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente até dois
dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Simulação e análise
móveis (CAE)

Dell Precision 7740
Potência superior. Design fino.
A mais avançada* workstation móvel de 17"
da Dell é ideal para o trabalho local ou remoto
em projetos de alta complexidade. Reprojetada
para ser mais fina, mais leve e pronta para VR.
Com os mais recentes processadores Intel®
Core™ e Xeon® de oito núcleos.

Dell Precision 7740
A workstation Dell Precision 7740 oferece
desempenho escalável para aplicativos CAE,
como:
ANSYS® Mechanical™, Fluent®, DiscoveryTM
Live, Altair® HyperWorks®, solidThinking®,
COMSOL Multiphysics®
Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de engenharia e produção.

*Com Intel® Xeon® E-2286M de 8 núcleos, 128 GB de RAM e placa gráfica NVIDIA® Quadro® RTX 5000. Dados
baseados em uma análise interna da Dell, maio de 2019.

Monitor Dell UltraSharp 32 4K
USB-C — U3219Q
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação ISV para
aplicativos de engenharia e produção.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção?

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se
adequará a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para
aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que
os clientes vivenciem uma interpretação
realista do produto finalizado.

Engenharia e produção ›

3Dconnexion SpaceMouse sem fio
Este dispositivo sem fio fácil de usar tem
um sensor patenteado de 6 graus de
liberdade (6DoF) que permite rotacioná-lo,
manipulá-lo e aplicar zoom.

Dell Performance Dock - WD19DC
Aumente a potência de seu PC para até
210 W com a dock station USB-C de duas
portas mais avançada do mundo*. Obtenha
a flexibilidade de que você precisa com os
cabos USB-C separáveis magneticamente.

*Com base em uma análise interna da Dell de produtos
concorrentes usando dados publicamente disponíveis em
fevereiro de 2019. Alimentação de até 130 W quando usada
com sistemas Dell compatíveis. O ExpressCharge Boost está
disponível em sistemas Dell selecionados.

Visualização fixa
Precision Tower 5820

Precision Tower 5820
Amplie suas ideias com
a Precision Tower 5820. Oferece
alto desempenho em um design
compacto, versátil e inovador,
além dos mais recentes
processadores Intel® Xeon®.

A workstation Dell Precision Tower 5820
oferece desempenho escalável para
aplicativos de visualização, como:
Dassault Systèmes® – SolidWorks® Visualize,
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED
Siemens PLM Teamcenter® Visualization

Dell Precision Optimizer
Monitor Dell UltraSharp 32 8K —
UP3218K — 7680 x 4320 a 60 Hz
Um monitor de grande formato com alta
resolução e qualidade de cores, ideal para
visualização.

Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de engenharia e produção.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação ISV para
aplicativos de engenharia e produção.
Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se adequará a praticamente qualquer
espaço de trabalho. Para aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção?

HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que os
clientes vivenciem uma interpretação realista
do produto finalizado.

Engenharia e produção ›

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente
calibrada e perfilada na paleta de cores
de seu cliente, fornecendo a velocidade,
as opções e a flexibilidade necessárias
para manter a precisão de cores.

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Com um avançado design ergonômico e um visor na
tela, o SpaceMouse Pro oferece conforto superior
e um fluxo de trabalho mais simples e produtivo.

Dell Precision 7740
Potência superior. Design fino.
A mais avançada* workstation móvel de 17" da
Dell é ideal para o trabalho local ou remoto em projetos
de alta complexidade. Reprojetada para ser mais fina,
mais leve e pronta para VR. Com os mais recentes
processadores Intel® Core™ e Xeon® de oito núcleos.

Visualização móvel
Dell Precision 7740
A workstation Dell Precision 7740 oferece
desempenho escalável para aplicativos de
visualização, como:
Dassault Systèmes® – SolidWorks® Visualize,
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED,
Autodesk® 3ds Max®, VRED Siemens PLM
Teamcenter® Visualization
Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de engenharia e produção.

Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K com
PremierColor — UP3216Q (3840 x 2160)
Um monitor de grande formato com alta resolução
e qualidade de cores, ideal para visualização.

*Com Intel® Xeon® E-2286M de 8 núcleos, 128 GB de RAM e placa gráfica NVIDIA Quadro RTX 5000. Dados
baseados em uma análise interna da Dell, maio de 2019.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação ISV para
aplicativos de engenharia e produção.
Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se adequará a praticamente qualquer
espaço de trabalho. Para aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente até dois
dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção?

HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que
os clientes vivenciem uma interpretação
realista do produto finalizado.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente calibrada
e perfilada na paleta de cores de seu
cliente, fornecendo a velocidade, as
opções e a flexibilidade necessárias para
manter a precisão de cores.

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Com um avançado design ergonômico e um visor na
tela, o SpaceMouse Pro oferece conforto superior e
um fluxo de trabalho mais simples e produtivo.

Dell Performance Dock - WD19DC
Aumente a potência de seu PC para até
210 W com a dock station USB-C de duas
portas mais avançada do mundo*. Obtenha
a flexibilidade de que você precisa com os
cabos USB-C separáveis magneticamente.
*Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes usando
dados publicamente disponíveis em fevereiro de 2019. Alimentação de até 130 W
quando usada com sistemas Dell compatíveis. O ExpressCharge Boost está
disponível em sistemas Dell selecionados.

Engenharia e produção ›

Fluxo de trabalho de arquitetura, engenharia e construção (AEC)
Os atuais profissionais de AEC precisam atuar em várias frentes. Eles devem conseguir projetar e criar visualizações para atender às necessidades do
cliente, adotar uma conduta mais ecológica e orientar rapidamente as decisões essenciais aos negócios. O desafio é encontrar as workstations adequadas,
que deem suporte à necessidade de renderização fotorrealista e às tecnologias de RA/RV, além de aumentar a eficiência do desempenho e da colaboração.

DESIGN CONCEITUAL

VISUALIZAÇÃO/APRESENTAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

ANÁLISE ESTRUTURAL E ILUMINAÇÃO

Avalie rapidamente as opções de design
e os estudos em massa.
Trimble®, Sketchup, Autodesk SketchBook®
Pro, Formit, 360 Pro, Adobe Illustrator,
Grasshopper, Bentley AECOsim

Simule, compartilhe e colabore com
aparências e ideias visuais.
Autodesk 3ds Max®, Revit Live,
NavisWorks®, Epic Games, Unreal Engine,
Unity 3D, Chaos Vray

Defina a aparência, o formato, o visual
e o comportamento.
Autodesk Revit, GRAPHISOFT ARCHICAD,
Bentley Microstation, Robert McNeel &
Associates Rhino®

Analise o desempenho estrutural para
atender a especificações.
Autodesk Revit Structure, Advance
Steel, Tekla Structural Designer, Bentley
Microstation, STAAD.Pro, RAM Steel

DOCUMENTAÇÃO

PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Documente tudo para obter
aprovação das construções.
Autodesk AutoCAD®, GRAPHISOFT®
ARCHICAD, Bentley Microstation

Planeje e coordene o processo de construção.
Autodesk NavisWorks

Usinagem CNC, criação de caminhos
de ferramenta/MFG aditivo.

SISTEMAS DE ENCANAMENTO
MECÂNICO/ELÉTRICO (MEP)
Avalie o desempenho para atender a especificações.
Autodesk Revit MEP, AutoCAD, MEP,
NavisWorks®, Trimble®, PipeDesigner,
DuctDesigner

Consulte as soluções Dell abaixo:

Projeto arquitetônico
Fixo

Móvel

Mecânica, elétrica
e hidráulica
Fixo

Móvel

Engenharia estrutural
Fixo

Móvel

Visualização
Fixo

Móvel

Design
arquitetônico fixo
Precision Tower 3630

Precision Tower 3630
Para o trabalho em projetos de
alta complexidade, renderização
local e off-line e efeitos visuais
complexos, além dos mais recentes
processadores Intel® Xeon®.

A workstation Dell Precision Tower 3630
economiza espaço e oferece Certificação
ISV para aplicativos arquitetônicos, como:
Autodesk Revit®, AutoCAD®, GRAPHISOFT®
ARCHICAD, Bentley Software MICROSTATION,
Robert McNeel & Associates Rhino®

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente calibrada e perfilada na
paleta de cores de seu cliente, fornecendo a velocidade,
as opções e a flexibilidade necessárias para manter
a precisão de cores.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.

Jabra Evolve 75
O melhor headset sem fio, que
permite manter a concentração em
seu projeto graças ao cancelamento
de ruído ambiente, colaborar
usando os alto-falantes de classe
mundial e a voz de alta definição,
além do emparelhamento com
vários dispositivos usando a dupla
conectividade via Bluetooth®.

Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?
HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que
os clientes vivenciem uma interpretação
realista do produto finalizado.

Arquitetura, engenharia e construção ›

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se
adequará a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para
aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Sonnet eGFX Breakaway Box 550 —
somente nos EUA
Aumente o desempenho das placas gráficas ou
do equipamento para acelerar as velocidades de
renderização, conectar-se a monitores HDR de
8K ou 4K ou se conectar a um HTC Vive para
aplicativos de realidade virtual.

Design
arquitetônico móvel
Dell Precision 7540
Dell Precision 7540
Design fino. Processamento extraordinário.
A mais avançada workstation móvel de 15"
da Dell. Reprojetada para ser mais fina, mais
leve e pronta para VR. Com os mais recentes
processadores Intel® Core™ e Xeon® de oito
núcleos.

A workstation Dell Precision 7540 oferece
potência, mobilidade e Certificação ISV
para aplicativos arquitetônicos, como:
Autodesk Revit®, AutoCAD®, GRAPHISOFT®
ARCHICAD, Bentley Software, MICROSTATION,
Robert McNeel & Associates Rhino®

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente
calibrada e perfilada na paleta de
cores de seu cliente, fornecendo
a velocidade, as opções
e a flexibilidade necessárias
para manter a precisão de cores.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.

Dell Performance Dock - WD19DC
Aumente a potência de seu PC para até
210 W com a dock station USB-C de
duas portas mais avançada do mundo*.
Obtenha a flexibilidade de que você
precisa com os cabos USB-C separáveis
magneticamente.
* Com base em uma análise interna da Dell de produtos
concorrentes usando dados publicamente disponíveis em
fevereiro de 2019. Alimentação de até 210W quando usada
com sistemas Dell compatíveis.

Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?

HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que
os clientes vivenciem uma interpretação
realista do produto finalizado.

Arquitetura, engenharia e construção ›

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se
adequará a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para
aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Sonnet eGFX Breakaway Box 550 —
somente nos EUA
Aumente o desempenho das placas gráficas ou
do equipamento para acelerar as velocidades de
renderização, conectar-se a monitores HDR de
8K ou 4K ou se conectar a um HTC Vive para
aplicativos de realidade virtual.

Jabra Evolve 75
O melhor headset sem fio, que permite
manter a concentração em seu projeto
graças ao cancelamento de ruído ambiente,
colaborar usando os alto-falantes de classe
mundial e a voz de alta definição, além do
emparelhamento com vários dispositivos
usando a dupla conectividade via Bluetooth®.

MEP fixo
Torre Dell Precision 5820
A workstation Dell Precision Tower 5820
oferece desempenho e confiabilidade para
aplicativos de MEP e HVAC, como:

Precision Tower 5820
Perfeita para a sua
imaginação.
Amplie suas ideias com
a Precision Tower 5820
e os mais recentes
processadores Intel® Xeon®.
Oferece alto desempenho
em um design compacto,
versátil e inovador.

Autodesk® Revit® MEP, AutoCAD® MEP,
Navisworks®, Trimble®, PipeDesigner™,
DuctDesigner™ e uma tela 4K.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?

3Dconnexion SpaceMouse sem fio
Este dispositivo sem fio fácil de usar tem um
sensor patenteado de 6 graus de liberdade
(6DoF) que permite rotacioná-lo, manipulá-lo
e aplicar zoom.

Arquitetura, engenharia e construção ›

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se
adequará a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para
aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Jabra Evolve 75
O melhor headset sem fio, que permite
manter a concentração em seu projeto
graças ao cancelamento de ruído ambiente,
colaborar usando os alto-falantes de classe
mundial e a voz de alta definição, além do
emparelhamento com vários dispositivos
usando a dupla conectividade via Bluetooth®.

MEP móvel

Dell Precision 7540
Design fino. Processamento extraordinário.
A mais avançada workstation móvel de
15" da Dell. Reprojetada para ser mais
fina, mais leve e pronta para VR. Com os
mais recentes processadores Intel® Core™
e Xeon® de 9ª geração com 8 núcleos.

Dell Precision 7540
A workstation Dell Precision 7540 oferece
desempenho e confiabilidade para aplicativos
de MEP e HVAC, como:
Autodesk® Revit® MEP, AutoCAD® MEP,
Navisworks®, Trimble®, PipeDesigner™,
DuctDesigner™ e uma tela 4K.

Monitor Dell UltraSharp 32 4K
USB-C — U3219Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
Dell Performance Dock - WD19DC
Aumente a potência de seu PC para até 210 W com
a dock station USB-C de duas portas mais avançada
do mundo*. Obtenha a flexibilidade de que você precisa
com os cabos USB-C separáveis magneticamente.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.

* Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes
usando dados publicamente disponíveis em fevereiro de 2019.
Alimentação de até 210W quando usada com sistemas Dell compatíveis.

Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?
3Dconnexion SpaceMouse sem fio
Este dispositivo sem fio fácil de usar tem um
sensor patenteado de 6 graus de liberdade
(6DoF) que permite rotacioná-lo, manipulá-lo
e aplicar zoom.

Arquitetura, engenharia e construção ›

Jabra Evolve 75
O melhor headset sem fio, que permite
manter a concentração em seu projeto
graças ao cancelamento de ruído ambiente,
colaborar usando os alto-falantes de classe
mundial e a voz de alta definição, além do
emparelhamento com vários dispositivos
usando a dupla conectividade via Bluetooth®.

Engenharia estrutural fixa
Precision 5820
A workstation Dell Precision Tower 5820
oferece desempenho escalável e confiabilidade
para aplicativos de engenharia estrutural, como:

Precision Tower 5820
Perfeita para a sua imaginação.
Amplie suas ideias com
a Precision Tower 5820 e os
mais recentes processadores
Intel® Xeon®, além do alto
desempenho em um design
compacto, versátil e inovador.

AutoCAD® Revit® Structure, Advance Steel,
Tekla® Structural Designer, Bentley Software
MICROSTATION, STAAD.Pro, RAM® Steel.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?
3Dconnexion SpaceMouse Pro
Com um avançado design ergonômico
e um visor na tela, o SpaceMouse Pro
oferece conforto superior e um fluxo
de trabalho mais simples e produtivo.
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Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se adequará a praticamente qualquer
espaço de trabalho. Para aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Jabra Evolve 75
O melhor headset sem fio, que permite
manter a concentração em seu projeto
graças ao cancelamento de ruído ambiente,
colaborar usando os alto-falantes de classe
mundial e a voz de alta definição, além do
emparelhamento com vários dispositivos
usando a dupla conectividade via Bluetooth®.

Engenharia
estrutural móvel
Dell Precision 7740

Dell Precision 7740
Potência superior. Design fino.
A mais avançada* workstation móvel
de 17" da Dell é ideal para o trabalho local
ou remoto em grandes projetos de alta
complexidade. Reprojetada para ser mais
fina, mais leve e pronta para VR. Com os
mais recentes processadores Intel® Core™
e Xeon® de oito núcleos.

A workstation Dell Precision 7740 oferece
desempenho escalável e confiabilidade para
aplicativos de engenharia estrutural, como:
AutoCAD® Revit® Structure, Advance Steel,
Tekla® Structural Designer, Bentley Software
MICROSTATION, STAAD.Pro, RAM® Steel.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
*Com o processador Intel® Xeon® E-2186M, 64 GB de capacidade de memória DDR4 a 3.200 MHz, placa gráfica NVIDIA® Quadro® P5200 (16 GB).
Com base em uma análise interna da Dell de workstations concorrentes em março de 2018.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.

Dell Performance Dock - WD19DC
Aumente a potência de seu PC para até 210 W com
a dock station USB-C de duas portas mais avançada
do mundo*. Obtenha a flexibilidade de que você precisa
com os cabos USB-C separáveis magneticamente.
* Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes
usando dados publicamente disponíveis em fevereiro de 2019.
Alimentação de até 210W quando usada com sistemas Dell compatíveis.

Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Com um avançado design ergonômico
e um visor na tela, o SpaceMouse Pro
oferece conforto superior e um fluxo
de trabalho mais simples e produtivo.
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Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

Jabra Evolve 75
O melhor headset sem fio, que permite
manter a concentração em seu projeto
graças ao cancelamento de ruído ambiente,
colaborar usando os alto-falantes de classe
mundial e a voz de alta definição, além do
emparelhamento com vários dispositivos
usando a dupla conectividade via Bluetooth®.

Visualização fixa
Precision Tower 7920
A workstation Dell Precision Tower 7920
oferece desempenho escalável para
aplicativos de visualização, como:
Dassault Systèmes® SolidWorks® Visualize,
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED,
Siemens PLM Teamcenter® Visualization.

Precision Tower 7920
Desempenho máximo. Escalabilidade
superior.
A Precision Tower 7920, a workstation
mais avançada do mundo, e os mais
recentes processadores Intel® Xeon®
oferecem o máximo em desempenho
e escalabilidade para crescer junto
com sua visão.

Dell Precision Optimizer
Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K com
PremierColor — UP3216Q (3840 x 2160)
Um monitor de grande formato com alta resolução
e qualidade de cores, ideal para visualização.

Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.
Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?

HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que
os clientes vivenciem uma interpretação
realista do produto finalizado.
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Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Aumente a produtividade e desfrute do design elegante que se adapta a praticamente qualquer
espaço de trabalho. Para aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente até
dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente
calibrada e perfilada na paleta de cores
de seu cliente, fornecendo a velocidade,
as opções e a flexibilidade necessárias
para manter a precisão de cores.

Visualização móvel

Dell Precision 7740
Potência superior. Design fino.
A mais avançada* workstation móvel de
17" da Dell é ideal para o trabalho local
ou remoto em grandes projetos de alta
complexidade. Reprojetada para ser mais
fina, mais leve e pronta para VR. Com os
mais recentes processadores Intel® Core™
e Xeon® de oito núcleos.

Dell Precision 7740
A workstation Dell Precision Tower 7740
oferece desempenho escalável para
aplicativos de visualização, como:
Dassault Systèmes® SolidWorks® Visualize,
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED,
Siemens PLM Teamcenter® Visualization.

Dell Precision Optimizer
Clique aqui para saber mais sobre o ajuste
de desempenho personalizado e dinâmico
para aplicativos de AEC.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K —
U2718Q (3840 x 2160)
Monitor ideal para CAD mainstream,
fornecendo excelente qualidade de
cores e resolução para a modelagem
2D/3D detalhada.

*Com Intel® Xeon® E-2286M de 8 núcleos, 128 GB de RAM e placa gráfica NVIDIA® Quadro® RTX 5000. Dados
baseados em uma análise interna da Dell, maio de 2019.

Certificação ISV
Clique aqui para saber mais sobre
os benefícios de desempenho
e confiabilidade da Certificação
ISV para aplicativos de AEC.
Por que escolher a Dell para design,
simulação e produção de AEC?

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Com um avançado design ergonômico
e um visor na tela, o SpaceMouse Pro
oferece conforto superior e um fluxo
de trabalho mais simples e produtivo.

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Além de aumentar a produtividade, seu design elegante se
adequará a praticamente qualquer espaço de trabalho. Para
aumentar a produtividade, você pode emparelhar simultaneamente
até dois dispositivos compatíveis via Bluetooth® LE.

HTC Vive Pro™
Analise em realidade virtual os projetos
arquitetônicos renderizados e permita que
os clientes vivenciem uma interpretação
realista do produto finalizado.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente
calibrada e perfilada na paleta de cores
de seu cliente, fornecendo a velocidade,
as opções e a flexibilidade necessárias
para manter a precisão de cores.

Dell Performance Dock - WD19DC
Aumente a potência de seu PC para
até 210 W com a dock station USB-C
de duas portas mais avançada do
mundo*. Obtenha a flexibilidade de que
você precisa com os cabos USB-C
separáveis magneticamente.
*Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes usando
dados publicamente disponíveis em fevereiro de 2019. Alimentação de até
130 W quando usada com sistemas Dell compatíveis. O ExpressCharge
Boost está disponível em sistemas Dell selecionados.
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