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Vi gör det intelligent. 
Du gör det ditt.
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Personanpassad intelligens som är byggd kring dig 

I en värld där arbetet kan göras överallt räcker det inte med världens mest intelligenta 

företagsdatorer*. Med Dell Optimizer utökas den personanpassade intelligensen till 

övriga delar i Dells ekosystem.

Dell Optimizer är vår AI-baserade optimeringsprogramvara som lär sig och reagerar på 
ditt arbetssätt. Det är designat för att automatiskt förbättra programprestanda, batteritid, 
ljudinställningar och sekretess. Och allt sker i bakgrunden medan du arbetar.

I n te l l i g e n t  P r i v a c y E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s C h a rg e™ E x p re s s R e s p o n s e

I n te l l i g e n t  A u d i o

E x p re s s S i g n - i n

Klicka här för att titta på videon och se hur det fungerar!

N y h e t !  I n te l l i g e n t  e k o s y s te m N y h e t !  S t y r p l a t t a  fö r  s a m a r b e te

https://www.youtube.com/watch?v=TSwSmClmXFQ&t=71s
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På Dell är säkerhet och integritet viktigast.

Vår teknologi samlar in och analyserar optimeringsdata lokalt 

i systemet och de lämnar aldrig det. Det är utformat för att 

kontinuerligt förbättra din datorupplevelse baserat på hur du 

använder din Dell-enhet.  

Telemetriinformation som händelsedata och tjänsterytm 

skickas till Dell för att se att appen fungerar korrekt och att 

den gör det anonymt. Det säkerställer kontinuerlig förbättring 

av funktioner och effektivitet i vår programvara.

Tryggt, säkert och hanterbart 

Artificiell intelligens anses av många vara baslinjen för övergångsteknologi men det kan innebära risker om 

den inte hanteras etiskt och ansvarsfullt. Med Dell Optimizer följer optimering och datainsamling enligt en 

strikt process som säkerställer din integritet och säkerhet.



4

D EL LS LÖSN INGAR F Ö R KL IENTPROGRAM
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Du får enkel parkoppling och hantering av dina Dell-

skärmar och -tillbehör genom integrering av Dell 

Display Manager och Dell Peripheral Manager.

Dell Display Manager ger optimal upplevelse framför 

skärmen och effektiv hantering med lättanvända 

kompletta verktyg.  

Anpassa och uppdatera alla dina kompatibla Dell-

tillbehör34 med avancerade funktioner*, som AI-

spårning med automatisk inramning i webbkameror 

och programmerbara tangentbordsknappar,  

med Dell Peripheral Manager**.

Ett intelligent ekosystem 

Lyft arbetsupplevelsen med smart optimering som sträcker sig från din dator till dina övriga 

arbetsenheter. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpQqytPdB2k&t=24s
https://www-wip.dell.com/en-us/lp/dpem
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Anslut smidigt till dina möten med styrplatta för 

samarbete^ på Latitude-datorer.^

 

Nu slipper du att panikartat stänga alla appar på skärmen 

bara för komma åt ljudavstängnings-knappen mitt under 

ett Zoom-samtal. 

Styrplattan för samarbete ger enkel åtkomst till ofta 

använda Zoom-funktioner som video, skärmdelning, 

mik och chatt så att de automatiskt dyker upp när du 

behöver dem. 

Nu finns haptiska vibrationer på Latitude 9440 så du får 

en bättre samarbetsupplevelse.

Samarbete nära till hands 

Gör flera saker samtidigt enkelt med styrplatta för samarbete^, där du har direkt tillgång till ofta 

använda video-, skärmdelnings-, mikrofon- och chattfunktioner.
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Smart skydd för digitala tillgångar och integritet med: 

Onlooker Detection texturerar skärmen eller slår på 

Safe Screen när betraktare detekteras. 

Look Away Detect gör datorskärmen mörkare baserat 

på användarens beteende.

ExpressSign-in detekterar om du är närvarande och 

väcker systemet samt låser din dator om du lämnar den. 

Dra nytta av fördelarna med effektiv produktivitet och 

sekretess genom integrering av Intelligent Privacy och 

ExpressSign-in på utvalda OptiPlex All-in-One-datorer, 

Dell-skärmar eller när de används med utvalda Dells 

webbkameror.

Intelligent Privacy överallt 

Sekretess är viktigt, och du kan hjälpa till att hålla känsliga data konfidentiella med 

en omfattande uppsättning Intelligent Privacy-funktioner.1

Klicka här för att se hur 
Intelligent Privacy fungerar.

https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ


7

D EL LS LÖSN INGAR F Ö R KL IENTPROGRAM

DELL OPTIMIZERDELL OPTIMIZER
Förbättra programprestanda med ExpressResponse 

En ny tid med smarta system är här. ExpressResponse hanterar hastighet och prestanda för dina 

favoritprogram3 så att all interaktion känns helt naturlig.

”Jag gillar att 
Dell Optimizer prioriterar 
mina viktigaste program. 
Det hjälper till att 
köra mina arbetsdata 
smidigare.”

Sakkanart Udomdirekrirk
Ägare, Pragma Technology

Koll på dina program 

Med Dell Optimizer kan du välja vilka appar 

du gillar mest så tar maskininlärning hand 

om resten. Det utvärderar hur respektive 

program förbrukar resurser och identifierar 

möjligheter till optimering.

Förbättrar prestanda 

Efter att ha lärt sig dina utvalda program 

ökar ExpressResponse programprestandan 

och prioriterar uppgiften du har framför dig. 

 

Högsta möjliga effektivitet för vissa 

Precision-datorer 

ExpressResponse levererar prestanda i 

240 W som mest för vissa program när 

nätaggregatet inte sitter i. ^^
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8 ×
BÄTTRE 
VIDEOKVALITET^

30 %
SNABBARE  
PROGRAM- OCH 
DATABEARBE- 
TNING^

20 %
MER DATAÖVE-
RFÖRINGAR^

3 ×
MINDRE 
BUFFRING^

Samtidiga anslutningar till flera nätverk 

Använder två nätverksanslutningar 

(kabelbundet och trådlöst) för snabbare 

nerladdningar genom att skicka och ta emot 

data samtidigt.

Bandbreddshantering 

Prioriterar konferensprogram var du än 

arbetar.

Automatiska nätverksbyten  

Rekommenderar att du byter till ett 

nätverk med kraftig signal när ett sådant 

är tillgängligt.

Särklassiga anslutningsmöjligheter med ExpressConnect 

Dra fördel av den starkaste internetanslutning som är tillgänglig. ExpressConnect3 ger snabbare 

nerladdningar av data och video med världens första samtidiga multinätverksanslutning.4 

Det ansluter också till det bästa tillgängliga nätverket5 varifrån du än arbetar.

Titta på videon om vilka fördelar 
ExpressConnect ger dig

https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
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Förläng livslängden för datorns batteri  

Advanced Charge ser till att batterierna i din dator inte laddas för 

mycket när de är direktkopplade till en strömkälla och förlänger 

därmed livslängden och förbättrar tillståndet för din dators batteri.  

Få snabbt fram information om batteriet i det nya 

strömgränssnittet och använd smarta aviseringar som meddelar 

dig vid eventuella förändringar av ström, termik eller batteri i din 

maskinvara och ditt ekosystem. 

Skydd mot låg strömnivå 

Genom att ändra skärmens intensitet, processorns prestanda, 

ljud och annat. ExpressCharge™ ser till att ditt batteri fungerar 

på bästa sätt.

Kom i gång snabbt  

Du får all energi du behöver på kortare tid med upp till 80 % 

uppladdning på en timme eller med ExpressCharge Boost som 

ger 35 % batterikraft på bara 20 minuter.*** 

Öka kraften med ExpressCharge™ 

ExpressCharge™ analyserar strömförbrukningsvanorna för att förbättra datorns batteriutnyttjande.  

Det ökar körtiderna och laddar systemet snabbare när du behöver ett krafttillskott.

35 %
laddning på cirka 
20 minuter.

”Jag märkte direkt en 
avsevärd skillnad på 
batteriets livslängd. Med 
Dell Optimizer kan jag nu 
enkelt arbeta i 12 timmar 
utan att behöva ladda 
batteriet.”

Peiying Zhang 
COO Australien och Nya Zeeland, 
Schreder Australia

Laddar  
batteriet från 
0 till to 

80 %
på 60 minuter.
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Alla samarbetsfunktioner du behöver
 

Intelligent bruseliminering minskar automatiskt 

bakgrundsljuden genom neural bruselimineringsteknik 

så det enda andra deltagare hör under mötet är din röst. 

Ta bort andras bakgrundsljud tar bort bakgrundsljud 

och eko på smart sätt från andra deltagare i dina 

konferenssamtal.

Övervakning av röstkvalitet övervakar kvaliteten på 

din röst under konferenssamtal och aviserar dig om  

kvaliteten är dålig.

 

Hör och bli hörd med Intelligent Audio 

Säkert samarbete med Intelligent Audio som detekterar din röst och stabiliserar 

systemets volym för bättre konferensupplevelse. 

”Nödbostäder är otroligt 
bullriga platser, inte speciellt 
lämpliga för tydliga Zoom-  
eller Teams-samtal, men dessa 
virtuella samtal påverkar 
människors liv direkt.  
Dell Optimizers Intelligent 
Audio-teknik har verkligen 
räddat oss.”

Kelly Durand 
Director of Organizational Learning,  
People’s Emergency Center, Philadelphia
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Hantera enligt era arbetsbehov  

Ge både slutanvändare och IT-beslutsfattare en 

smidig och lätthanterlig arbetsvardag. Ställ in 

enskilda funktioner och moduler i Dell Optimizer så 

att de passar för din arbetsmiljö genom modulär 

installation.

Du får personanpassade insikter som analyser 

av system och arbetsbelastning med Analytics-

funktionen på Dell Precision workstations.

Produktivitet utan avbrott 

Gör uppdateringar och optimera flera system samtidigt på distans med minimala störningar av arbetsflö-

det tack vare central hantering.

”Dell Optimizer ger oss 
faktiska och mätbara 
produktivitetsökningar.” 

Dario Ladu 
Systems Engineer på freecon AG, 
Switzerland
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Utforska systemet som passar dig 

Vilka behov du än har eller vilka utmaningar du än står inför så har Dell Technologies ett Dell Optimi-

zer-baserat system som kan hjälpa dig att maximera produktiviteten.

OptiPlex
Bärbara Latitude- 

datorer

Precision 
Mobil 

Workstation

Precision- 
workstation

Bärbara  
Rugged-datorer

3000 5000 7000 3000 5000 7000 9000 3000 5000 7000 3000 5000 7000 5430 7230 7330

Styrplatta för samarbete 

Intelligent Privacy

Analytics

ExpressSign-In

ExpressCharge™

ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Orange ikoner indikerar att funktionen enbart fungerar på system som är anslutna till extern webbkamera eller med 
utvalda Dell-skärmar som har inbyggda webbkameror med Dell Peripheral Manager.

Dell Optimizer-funktioner varierar med datormodell och 
plattform. Se vår Tillgänglighetsmatris för mer information.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf
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Vi gör det intelligent. Du gör det ditt.
Mer information finns på www.delltechnologies.com/optimizer.

^ Styrplatta för samarbete finns för närvarande enbart på Latitude 9330 och 9440 och fungerar bara med Zoom. 
^^ Finns enbart på Precision 5470, 7670 och 7770 workstation-datorer. 

1 Baserat på Dells interna analys av konkurrerande datorprestanda och program. September 2021. Intelligent Privacy finns på vissa Dell-system och -enheter.
2 Ett 64-bitars operativsystem krävs för att använda systemminne på 4 GB eller mer.
3 ExpressConnect finns med programvaran Dell Optimizer version 2.0 och senare. Ladda ner det senaste från https://www.dell.com/support/home.
4 * Ansvarsfriskrivning: Samtidig multinätverksanslutning (eller anslutningsbaserat teamarbete) är en ny anslutningsfunktion under ExpressConnect. Den skickar och tar samtidigt emot data- och 

videotrafik över upp till två kabelbundna eller trådlösa anslutningar. Samtidig anslutning till flera nätverk fungerar både med kabelanslutna och trådlösa nätverk. För vissa Dell-plattformar krävs en USB 
Wi-Fi-adapter för att ansluta till ett andra Wi-Fi-nätverk. Baserat på Dells interna analys, september 2021.

5 Bästa nätverksval baserat på signalstyrka, kanalbelastning, routertyp och annat. Nätverksförslag bygger på användaruppgifter.
6 Den angivna strömförbrukningen (Wh) är ingen indikation på hur länge batteriet räcker.
7 Intel Rapid Storage Technology kräver HDD, mSATA eller en SSD-disk, som primär lagringsenhet. Se operativsystemkraven.
8 Trådlös antenn och modul enbart tillgänglig då systemet inhandlas. Tillgång till Wi-Fi 6E kan variera i olika regioner.
9 Dell Latitude 9420 är fri från bromerade flamskyddsmedel (BFR-fria) och polyvinylklorid (PVC-fria), och överensstämmer med definitionen av ”BFR/PVC-fri” i iNEMI Position Statement om ”Definition 

of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)”. Plastkomponenter innehåller mindre än 1 000 ppm (0,1 %) brom (om Br-källan härrör från flamskyddsmedel) och mindre än 1 000 ppm (0,1 %) 
klor (om Cl-källan härrör från CFR:er eller PVC eller PVC-kopolymerer). Alla tryckta kretskorts- (PCB) och substratlaminat innehåller totalt mindre än 1 500 ppm (0,15 %) brom/klor med max 900 ppm 
(0,09 %) klor och max 900 ppm (0,09 %) brom.

10 Mobilt bredband kräver bredbandsprenumeration och täckning. Ytterligare avgifter kan tillkomma.
11  Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden måste öppna systemet och det kan 

kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade maskinvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en tekniker och/eller reservdel ut, vanligt-
vis inom en arbetsdag efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgängligheten varierar. Andra villkor gäller.

12 Dells tjänster: Tillgängligheten och villkoren för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
13 GB betyder en miljard byte och TB betyder en biljon byte. En avsevärd mängd systemminne kan användas för grafik, beroende på systemminnets storlek och andra faktorer.
14 Miracast trådlös teknik: Kräver kompatibel mediaadapter (säljs separat och kan integreras i skärmen) och HDMI-förberedd skärm.
15 Vikt kan variera beroende på konfiguration och tillverkningsförfarande.
16 Finns enbart i USA.
17 Baserat på Dells analys, november 2020.
18 EPEAT Gold har registrerats i USA. EPEAT-registrering varierar beroende på land och konfiguration. Du kan se registreringsstatus för respektive land på www.epeat.net.
19 Baserat på Dells analys, oktober 2020.
20 Baserat på analys i september 2020.
21  Bästa nätverksval baserat på signalstyrka, kanalbelastning, routertyp och annat. Nätverksförslag bygger på användaruppgifter.
22 ExpressResponse måste vara aktiverat i programfunktionen. Dell Optimizer (DO) lär sig hur en användare använder utvalda program över flera timmar. Baserat på Dells tester utförda i mars 2020 med 

prestandatestet Sysmark 2018 där flera produktivitetsprogram kördes. Förbättringarna varierar beroende på produktkonfiguration, användning, program och andra faktorer.
23 ExpressSign-in för Latitude 9000-, 7000- och 5000-serien. Tillgängligheten anges i produktinformationen.
24 ExpressCharge™ med DO behöver 14 dagar för att lära sig användarens beteende. Sedan tillämpas dynamiskt lämpliga batteriinställningar. DO-inställningen Adaptive Battery måste vara aktiverad i 

energiinställningen Adaptive Battery Performance. Förbättringen varierar beroende på produktkonfiguration, användning, programvara, driftförhållanden, inställningar för strömhantering och andra 
faktorer. Förbättringarna kan avta med tiden. Systemets prestanda kan påverkas. ExpressCharge™ kan ladda systemets batteri från 0 % upp till 80 % på 40 minuter. När laddningen har nått 80 % ka-
pacitet återgår den till normal hastighet. Rekommenderas att användas med medföljande Dell nätaggregat. Rekommenderas inte med nätaggregat som har lägre kapacitet. Laddningstiden kan variera 
+/–10 % på grund av systemtolerans. ExpressCharge™ Boost kan ladda systemets batteri från 0 % upp till 35 % inom 20 minuter när systemet är avstängt och batteritemperaturen ligger mellan 16–45 
°C. Med ExpressCharge™-läget aktiverat kan systembatteriet fortsätta laddas upp till 80 % inom 40 minuter. När laddningen har nått 80 % kapacitet återgår den till normal hastighet. Rekommenderas 
att användas med medföljande Dell nätaggregat. Rekommenderas inte med nätaggregat som har lägre kapacitet. Laddningstiden kan variera +/–10 % på grund av systemtolerans.

25 Baserat på Dells analys, september 2020. Procentuell andel återvunnet material i vikt.
26 Baserat på Dells interna analys av beräkningar baserade på användningsmodeller för batteriets livslängd, november 2020. Resultaten kan variera beroende på användning och datorförhållanden.
27 Baserat på Dells interna analys, november 2019.
28 Baserat på Dells interna analys av modellberäkningar för batteriets livslängd och 3 miljoner tangenttryckningar per år, november 2020. Resultaten kan variera beroende på användning och datorförhål-

landen.
29 Mobilt bredband kräver bredbandsprenumeration och täckning. Ytterligare avgifter kan tillkomma.
30 Baserat på Dells analys, februari 2021.
31  Baserat på Dells analys, september 2020. 21 % bioplast i LCD-locket.
32 Baserat på utformning, tillverkning, förpackning, produktlivscykelunderhåll och antalet registreringar av miljömärkning, inklusive EPEAT Gold-registreringar för Dell Precision-, Latitude- och Op-

tiPlex-serien från och med maj 2020.
33 Baserat på första ihopkopplingen. Mer information om Dell parkoppling och vilka modeller som stöds finns här (https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair)
*  Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper 

varierar beroende på modell. Mer information finns på https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.
external

*** ExpressCharge™ måste aktiveras från programvaran Dell Power Manager. För att ExpressCharge™ ska kunna fungera måste datorn vara avstängd eller försatt i viloläge. När laddningen har nått 
angiven kapacitet återgår den till normal hastighet. Rekommenderas att användas med medföljande Dell nätaggregat. Laddningstiderna kan variera.

++ FirstNet och FirstNet-logotypen är registrerade varumärken som tillhör First Responder Network Authority. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

https://www.delltechnologies.com/optimizer
https://www.dell.com/support/home
https://www.dell.com/warranty
https://www.dell.com/servicedescriptions
https://www.epeat.net
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair
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Vi gör det intelligent. Du gör det ditt.
Mer information finns på www.delltechnologies.com/optimizer.

DELL OPTIMIZER 

https://www.delltechnologies.com/optimizer

