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Stöd för samhället med en sömlös 
och användarvänlig teknik

Organisationens behov

Organisationens resultat

För att bättre stödja medarbetarna i deras arbete behövde 
People’s Emergency Center utrusta personalen med 
pålitliga och användarvänliga enheter som sömlöst införlivar 
ledande innovation i deras dagliga liv oavsett deras tekniska 
kompetensnivåer. Organisationen ville också ha bra support 
så att den snabbt kunde återgå till sitt uppdrag om IT-problem 
skulle uppstå.

• Gör det möjligt för medarbetarna att utföra sina jobb bättre 
från en mängd olika platser.

• Ger support till alla medarbetare på alla IT-kunskapsnivåer.

• Förenklar IT-administrationen genom att det krävs ett 
mindre team.

• Ökar produktiviteten och effektiviteten i hela 
organisationen så att medarbetarna kan samarbeta mer 
effektivt och ge stöd till samhället på ett bättre sätt.

• Minimerar driftavbrott.
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Lösningsöverblick

”Vi hjälper människor att förändra sina 
liv och de pålitliga enheterna från Dell 
Technologies gör detta möjligt för oss.”

Kelly Durand
Chef för organisatoriskt lärande, 

People's Emergency Center

”

Kundprofil

• Dell Optimizer

• Bärbara Dell Latitude-datorer

• Stationära Dell OptiPlex-datorer med 

liten formfaktor (SFF) 

• Dell ProSupport och ProSupport Plus

People’s Emergency Center fokuserar på att stärka samhället med 
samarbete och support från Dell Technologies.

https://www.pec-cares.org/
https://www.dell.com/en-us/dt/work-at-full-speed/optimizer.htm
https://www.dell.com/en-us/work/shop/scc/sr/laptops/latitude-laptops
https://www.dell.com/en-us/work/shop/desktops-all-in-one-pcs/desktop-optiplex-3070/spd/optiplex-3070-desktop
https://www.dell.com/en-us/work/shop/desktops-all-in-one-pcs/desktop-optiplex-3070/spd/optiplex-3070-desktop
https://www.dell.com/learn/us/en/555/services/support-services-dell-prosupport-plus


People's Emergency Center (PEC) har ett kraftfullt uppdrag: 
att främja individuell självförsörjning och hjälpa samhället 
i Philadelphia genom att tillhandahålla bostäder, sociala tjänster 
och stöd för livskvalitet. För att utföra detta uppdrag använder 
PEC över 100 personer som arbetar i en mängd olika miljöer, 
inklusive hemmakontor, ett nödkontor och genom hembesök.

PEC-anställda använde sju år gamla enheter, och det var 
dags för en uppdatering. ”Vårt team fokuserar på att hjälpa 
och stärka de mest sårbara individerna i vårt samhälle och 
vi behöver rätt teknik för att bättre kunna ge dem rätt stöd”, 
säger Kelly Durand, chef för organisatoriskt lärande på 
People's Emergency Center.

Organisationen behövde tillförlitlig och användarvänlig teknik 
för att stödja personal med en rad olika tekniska nivåer. Den 
perfekta lösningen skulle göra det möjligt för medarbetarna 
att utföra sina jobb bättre med en kombination av hårdvara, 
mjukvara och support.

Durand gjorde en agnostisk utvärdering av många av 
lösningarna på marknaden men återvände slutligen till  
PEC:s ursprungliga teknikpartner: Dell Technologies. 
”Jag har alltid varit nöjd med hur innovativa och pålitliga 
Dell Technologies-lösningarna är”, säger hon. Att införliva 
ledande innovation i medarbetarnas vardag är viktigt för 
Durand. Hon fortsätter: ”Våra medarbetare kan utföra sina 
jobb bättre med teknik som är användarvänlig och automatiskt 
anpassas efter deras behov.”

Nya effektiviseringar för 
samhällsstöd
PEC valde en mängd bärbara Latitude-datorer för anställda 
som reser och valde stationära OptiPlex-datorer med 
liten formfaktor (SFF) för användning i vanliga utrymmen, 
till exempel i receptionen. Alla enheter förbättras med 
Dell Optimizer, en smart plattform som automatiskt 
förbättrar viktiga delar av datorn i bakgrunden, inklusive 
programprestanda och batteritid. De senaste funktionerna 
förbättrar konferenssamtal och anslutningsmöjligheter så 
att Dell-datoranvändare kan jobba bättre oavsett var de 
befinner sig.

”När jag valde enheterna visste jag inte att Dell Optimizer 
skulle ingå”, säger Durand. ”Det är vad jag gillar med att 
arbeta med Dell Technologies; våra behov förutses och blir 
lösta.” Hon tillägger vidare: ”Det har gett ett otroligt mervärde 
eftersom varje medarbetare, oavsett teknisk kunskapsnivå, 
automatiskt drar nytta av Dell Optimizer.”
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”Den hårdvara, mjukvara och 
support som Dell Technologies 

tillhandahåller har varit 
ovärderlig för mig och min 

organisation.”

Kelly Durand
Chef för organisatoriskt lärande, 

People's Emergency Center

”



Kontakta oss på sociala medier
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Mer information Om intelligenta lösningar från 
Dell Technologies.

Kontakta en expert på Dell Technologies lösningar.

3

De anställda har nu ett stressmoment mindre när de reser runt. 
Durand förklarar: ”När våra anställda arbetar ute på fältet behöver 
de mobila enheter som laddas snabbt. Laddningshastigheterna 
har verkligen förbättrats med Dells bärbara Latitude-datorer och 
ExpressCharge från Dell Optimizer.”

Nu kan PEC:s anställda kommunicera och samarbeta på 
ett effektivare sätt med dessa nya och innovativa verktyg. 
”Vi kan fatta bättre beslut snabbare eftersom funktionen för 
minskning av ljudförvrängning i Dell Optimizers Intelligent Audio 
minskar bakgrundsljudet och tar fram, din röst i förgrunden”, 
säger Durand.

Datorprogrammen körs också snabbare, så att medarbetarna 
snabbt kan ge medlemmarna i samhället den hjälp de behöver. 

”Vi behöver inte vänta på att program ska öppnas, uppleva 
förseningar eller få felmeddelanden när vi växlar mellan program 
med Dell Optimizers ExpressResponse”, säger Durand.

Utöver det förenklas säkerheten för PEC. ”Vi har alltid varit 
försiktiga med privat information, men vi gillar att ExpressSign-in 
från Dell Optimizer automatiskt låser datorn när någon lämnar 
den”, förklarar Durand.

Fokusera på samhället med 
tillförlitlig support
Som en liten ideell organisation måste PEC vara säkra på att 
enhetsproblem kan lösas snabbt. ”Alla driftavbrott påverkar de 
vi hjälper negativt”, säger Durand. ”Dell Technologies pålitliga 
enheter och supporttjänster är avgörande.”

PEC:s bärbara datorer har ProSupport och de stationära 
datorerna har ProSupport Plus. Dessa tjänster tillhandahåller 
både hårdvaru- och mjukvarusupport och övervakar proaktivt 
problem så att de kan åtgärdas snabbt.

Även om PEC inte har behövt ProSupport ofta har de få 
kontakter som Durand haft med dem varit positiva. ”Det är viktigt 
att alla enheter som är nere säkerhetskopieras och körs snabbt 
eftersom vi inte har några extra”, konstaterar hon. ”Vi får hjälp 
inom 24 timmar, vilket innebär att våra anställda snabbare kan 
hjälpa samhället igen tack vare ProSupport.”

Viktigast av allt är att de nya lösningarna hjälper PEC att 
fokusera på sitt uppdrag. ”Min roll är att stötta de personer som 
tillhandahåller viktiga tjänster till samhället”, förklarar Durand. 
”Den hårdvara, mjukvara och support som Dell Technologies 
tillhandahåller har varit ovärderlig för mig och min organisation.”

På frågan varför PEC är partner med Dell Technologies är 
Durands svar enkelt. ”Vi hjälper människor att förändra sina liv 
och de pålitliga enheterna från Dell Technologies gör detta möjligt 
för oss”, sammanfattar hon. ”Vi vet att vi är i goda händer med 
Dell Technologies.”

”Alla medarbetare, oavsett 
teknisk kunskapsnivå, 

drar automatiskt nytta av 
Dell Optimizer.”

”
Kelly Durand

Chef för organisatoriskt lärande, 
People's Emergency Center

https://www.facebook.com/DellTechnologies
https://twitter.com/delltech
https://www.linkedin.com/company/delltechnologies
http://www.dell.com/optimizer
https://www.delltechnologies.com/en-us/forms/contact-us.htm

