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KRACHT VOOR UW WERKDAG

Beheer tot een miljoen eindpunten5 vanuit de 

public en/of private cloud. Beheer vanaf elke 

locatie met een mobiele app voor modern 

eindpuntbeheer in realtime.

GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING

De Wyse Management Suite is zeer veilig en 

maakt gebruik van op HTTPS gebaseerde 

communicatie, meervoudige verificatie en 

op rollen gebaseerde provisioning. 

IMPLEMENTEER MET GEMAK

Van nul tot productiviteit in een handomdraai met 

Wyse Management Suite Pro op public cloud2. 

Geautomatiseerde processen en intelligente inzichten 

met krachtige dynamische apparaatgroepering en 

op regels gebaseerde automatisering bieden een 

proactieve benadering op beheer.

EFFICIËNTE PRODUCTIVITEIT

Eén tool klaart de klus: Beheer eenvoudig uw 

Dell eindpunten, configureer systeem- en BIOS-

configuraties, voltooi hardware-inventarisaties en 

bekijk gebeurtenis- en auditlogboeken voor een 

gecentraliseerde beheerervaring.

Versnel uw cloudstrategie met Dell cloudclients en software die zijn ontworpen om uw virtuele werkruimten te 
verbeteren met ultieme beveiliging en intelligent uniform beheer. Meer informatie op Dell.com/CloudClientWorkspace

https://www.dell.com/en-us/shop/wyse-endpoints-and-software/sf/thin-clients
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Wyse Management Suite-standaardversie

Gratis te downloaden. Verbeter uw 
productiviteit en geniet van gestroomlijnde 
implementatie en beheer met een gratis on-
premise beheertool voor kleine implementaties.
 
Nu downloaden

Wyse Management Suite Pro versie

Efficiënte hybrid cloudbeheersoplossing Per 
seat, per jaarabonnement met de optie van 
on-premises implementatie of public cloud – of 
een combinatie van beide met toewijzing van 
zwevende licentie tussen private en public 
clouds. 

Gratis proefversie

Wa a ro m  Wy s e  M a n a g e m e n t  S u i t e? 

ONTWORPEN VOOR UW OMGEVING

Eén enkele tool klaart de klus. 
Wyse Management Suite is een flexibele hybrid cloud-oplossing waarmee u altijd en overal Dell clients 

centraal kunt configureren, bewaken, beheren en optimaliseren, dankzij Dell Hybrid Client en thin clients. 

Wyse Management Suite is ideaal voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. Met meerdere versies 

voldoet onze oplossing aan alle implementatieniveaus.

O n m i d d e l l i j k  v a n  n u l 
n a a r  p i e k p ro d u c t i v i t e i t
met Wyse Management 
Suite Pro op public cloud2. 
Beheer vanaf elke locatie 
met de bijbehorende mobiele 
app en bekijk belangrijke 
waarschuwingen op het 
dashboard en verstuur realtime 
opdrachten met één tik voor 
realtime modern beheer van 
eindpunten van bepaalde Dell 
eindpunten 
en software.

G e b r u i k e r s v r i e n d e l i j k , 
v a n a f  h e t  a l l e re e r s t e 
b e g i n
De beheerconsole is in 7 
verschillende talen vertaald 
zodat onze internationale teams 
deze in de regionale taal kunnen 
implementeren.

S l i m ,  u n i fo r m  b e h e e r
Met de implementatie van hybrid clouds en zwevende 
licentietoewijzing kunt u uw Dell apparaten on-premises 
beheren (datacenter), hybride of public cloud voor meer 
controle en flexibiliteit. Het cloud-first, multi-tenantmodel biedt 
ondersteuning voor de vereisten van uw groeiende bedrijf.

G e a u to m a t i s e e rd e 
p ro c e s s e n  e n  i n t e l l i g e n t e 
i n z i c h te n
met krachtige dynamische 
apparaatgroepering en op regels 
gebaseerde automatisering bieden 
een flexibele en proactieve aanpak 
voor beheer. 

H o u  a l l e s  d ra a i e n d e .
Maak uw bedrijf 
toekomstbestendig met 
ondersteuning voor hoge 
beschikbaarheid. Werk met 
vertrouwen met Active 
Directory-verificatie voor 
rolgebaseerd beheer, 
geavanceerde beveiliging 
via tweeledige verificatie, 
imaging op basis van HTTPS 
en waarschuwingen over het 
nalevingsbeleid.

B l i j f  p ro b l e m e n  v o o r
Wyse Management Suite Pro wordt geleverd met Dell ProSupport3 
for Software - ProSupport for Software voorziet in 24x7 toegang 
tot experts op het gebied van geavanceerde technologie in de 
regio die actie ondernemen om kritieke problemen op te lossen 
wanneer deze zich voordoen, zodat u zich kunt concentreren 
op het strategische werk dat uw bedrijf verder brengt.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/thin-clients/briefs-summaries/wyse-management-suite-reviewer-guide.pdf.external
https://www.wysemanagementsuite.com/trial.aspx
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Wy s e  M a n a g e m e n t  S u i t e  P ro 

Moderne implementatie en beheer van public en private cloud

Cloud-first Bijbehorende 
mobiele app

Schaalbaarheid 
& hoge 

beschikbaarheid

Automatisering 
& rapportage

Administratie op 
ondernemingsniveau

Meer 
dan 40
Softwarefuncties 
voor toegevoegde 

waarde in Pro
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Typische gebruiksscenario's voor de 
Wyse Management Suite met thin clients

Sterk gereguleerde 
organisaties zonder 
toegang tot externe 
netwerken en met 
hoge behoefte aan 
geavanceerde functies

Organisaties met hoge 
implementatiebehoeften 
met meerdere kantoren 
en externe werknemers

Organisaties met 
gemengde omgevingen 
en combinatie van onsite 
en externe werknemers

AANBEVOLEN OPLOSSING

Wyse Management Suite 
Pro met private cloud

Wyse Management Suite 
Pro met public cloud

Wyse Management Suite 
Pro met public en private 
cloud
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Zeer schaalbare oplossing

Licentieduur

Licentiesleutel

Architectuur

Flexibele implementatie/hybrid cloud met zwevende 
licentietoewijzing

Geavanceerd installatieprogramma

Multi-tenancy

Bijbehorende mobiele app (beschikbaar op Android- en iOS-
apparaten)

Gedelegeerd beheer voor gedetailleerde machtigingen

Meerdere storagelocaties ter ondersteuning van uw 
gedistribueerde architectuur

Optie voor het configureren van WMS-serveraliassen

API-ondersteuning voor integratie met IT-tools

Proxy-ondersteuning (Socks5)

Hoge beschikbaarheid 

Dell ProSupport for Software inbegrepen3

DELL EINDPUNTEN

Dell clientapparaten geconfigureerd met Dell Hybrid Client

Dell thin clients met ThinOS (fabrieksinstallatie)

Dell thin clientoplossingen met ThinOS (installatie door klant)

Dell thin clients met Windows 10 IoT Enterprise

Thin clients voor software (geconverteerde Windows pc's)

RAPPORTAGE EN BEWAKING

Gelokaliseerde beheerconsole

Meldingen, gebeurtenissen en auditlogboeken via e-mail en 
mobiele app

Rapportage op bedrijfsniveau

Kleine implementaties, 
één locatie

Gratis te downloaden

Nee (geïntegreerd)

On-premises

WYSE MANAGEMENT 
SUITE-STANDAARDVERSIE

FUNCTIE

Grote implementaties, meerdere 
locaties, tot 120.000 eindpunten

Abonnement per seat

Ja

On-premises

Grote implementaties, meerdere 
locaties, tot 1 mln eindpunten

Abonnement per seat

Ja

Public cloud

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO VERSIE  
(PRIVATE CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO VERSIE

(PUBLIC CLOUD)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Referentiearchitectuur

Functiematrix
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FUNCTIES VOOR DELL HYBRID CLIENTBEHEER

VOLLEDIGE ZICHTBAARHEID VAN ASSETS

Automatische apparaatdetectie

Asset-, inventaris- en systeembeheer

Effectieve configuratie op apparaatniveau weergeven na overerving

BEVEILIGING

Beveiligde communicatie (HTTPS)

Communicatie via beveiligde MQTT

802.1x-certificaatimplementatie

Meervoudige verificatie

Active Directory-verificatie voor rolgebaseerd beheer

Toewijzing van Active Directory (AD) met behulp van LDAP's

Single-sign-on 
 

Lockdown-instellingen (poorten van ondersteunde eindpunten in- of 
uitschakelen)

UITGEBREID BEHEER

Beheer van besturingssysteempatch en -images

Slimme planning

Stille implementatie

Bundel applicaties om de implementatie te vereenvoudigen en 
herstarten tot een minimum te beperken

Dynamische groepscreatie en toewijzing op basis van 
apparaatkenmerken

Toewijzing van opslagplaatsen aan applicatiebeleid en toewijzing van 
subnetten

Geavanceerd applicatiebeheer en applicatiebeleid

Overerving van gebruikersgroep

Uitzondering eindgebruiker

Automatisch ongedaan maken van registratie van apparaten

Converteer Windows-pc's en hergebruik ze als volledig gecontroleerde 
eindpunten

CONFIGURATIE

Dell Hybrid Client wizardconfiguratie

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Volg mij-profiel

Dataroaming voor gebruikerspersonalisatie

Bestandsverbinding om prioriteit te geven aan de leveringsmodus van 
applicaties

Ondersteuning voor BIOS-instellingen en -configuratie

Beleidsconfiguraties exporteren/importeren

Standaard gebruikersgroepbeleid

Browserconfiguratie

Geautomatiseerde update voor Dell ondertekende applicaties

Configuratie van cloudprovider

FUNCTIE WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO VERSIE  
(PRIVATE CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO VERSIE

(PUBLIC CLOUD)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0
Dell Hybrid Client functiematrix



BEHEERFUNCTIES VOOR DELL THIN EN ZERO CLIENTS

VOLLEDIGE ZICHTBAARHEID VAN ASSETS

Automatische apparaatdetectie

Asset-, inventaris- en systeembeheer

Effectieve configuratie op apparaatniveau weergeven na overerving

RAPPORTAGE EN BEWAKING

Externe schaduw via VNC

Configureerbaar hartslag- en check-in-interval

BEVEILIGING

Beveiligde communicatie (HTTPS)

Communicatie via beveiligde MQTT

802.1x-certificaatimplementatie

Tweedelige verificatie

Active Directory-verificatie voor rolgebaseerde beheer

Toewijzing van Active Directory (AD) met behulp van LDAP's

Functie domeinkoppeling (WES)

Lockdown-instellingen (poorten van ondersteunde eindpunten in- of 
uitschakelen)

UITGEBREID BEHEER

Beheer van besturingssysteempatch en -images 

Slimme planning

Stille implementatie

Bundel applicaties om de implementatie te vereenvoudigen en 
herstarten tot een minimum te beperken

Dynamische groepscreatie en toewijzing op basis van 
apparaatkenmerken

Toewijzing van opslagplaats aan applicatiebeleid

Geavanceerd app-beleid

Dell clients converteren met Ubuntu 20.04 en DCA Enabler  
naar ThinOS 2205 of hoger 10- alleen bepaalde modellen

Converteer Windows-pc's en hergebruik ze als volledig gecontroleerde 
eindpunten

CONFIGURATIE

Dell ThinOS 8.x en 9.x wizardconfiguratie

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Dell Easy Setup en Wyse Overlay Optimizer

Uitzondering voor bulkapparaat

Scripting-ondersteuning voor het aanpassen van de installatie van 
applicaties

Ondersteuning voor BIOS-instellingen en -configuratie

Beleidsconfiguraties exporteren/importeren

Ondersteuning voor RSP-pakketten

WDM importtool

FUNCTIE WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO VERSIE  
(PRIVATE CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO VERSIE

(PUBLIC CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE-STANDAARDVERSIE

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0
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Functiematrix thin client



EDITIES

SYSTEEMVEREISTEN
(WMS SERVER)

CLOUD-HOSTED REPOSITORY 
(WMS PRO OP PUBLIC CLOUD)

ONDERSTEUNDE EINDPUNTEN7

WYSE MANAGEMENT SUITE 
PRO-EDITIE 

(PUBLIC EN PRIVATE CLOUD)
ABONNEMENTSOPTIES

ONDERSTEUNDE BROWSERS 
(BEHEERCONSOLE)

ONDERSTEUNDE TALEN
(BEHEERCONSOLE)

BIJBEHORENDE MOBIELE APP

PROEFSOFTWARE

Wyse Management Suite Standard: private cloud
Wyse Management Suite Pro: private cloud, public cloud of hybride modus

De software kan worden geïnstalleerd op een fysieke of virtuele machine

Wyse Management Suite Standard:
• Ondersteunde besturingssystemen: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 en Windows Server 2019 Standard. 

Ondersteunde taalpakketten: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Japans en Chinees.
• Minimale schijfruimte - 40 GB
• Minimaal geheugen (RAM) - 8 GB
• Minimale CPU-vereisten - 4 CPU

Wyse Management Suite Pro (private cloud tot 50.000 eindpunten):
• Ondersteund besturingssysteem : Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 en Windows Server 2019 Standaard 

ondersteunde taalpakketten: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Japans en Chinees.
• Minimale schijfruimte - 120 GB
• Minimaal geheugen (RAM) - 16 GB
• Minimale CPU-vereisten - 4 CPU

Eenvoudig en krachtig private cloud-installatieprogramma om alle vereiste onderdelen te installeren om de Wyse Management 
Suite binnen 5 minuten uit te voeren.

10 GB storage op Tenant Cloud repository voor implementatie van applicaties en onderdelen

Latitude 3330 met Dell Hybrid Client5

OptiPlex 5400 alles-in-één met Dell Hybrid Client of met Dell ThinOS (installatieoptie voor klant)5 

Precision 3260 Compact Workstation met Dell Hybrid Client5 
OptiPlex 3000 thin client met Dell Hybrid Client, Dell ThinOS of Windows 10 IoT Enterprise
Latitude 3420 met Dell ThinOS (installatieoptie voor klant)
Wyse 5470 alles-in-één thin client met Dell ThinOS of Windows 10 IoT Enterprise
Wyse 5470 mobiele thin client met Dell ThinOS of Windows 10 IoT Enterprise
Geconverteerde Windows-pc's (voorheen Wyse Converter voor pc's) - ondersteunt Windows 10 Professional 21H1/21H2 (64-bits) 
en Windows 10 Enterprise 1H2 (64-bits)

Abonnement van 1 jaar met onderhoud en ProSupport for Software
Abonnement van 2 jaar met onderhoud en ProSupport for Software
Abonnement van 3 jaar met onderhoud en ProSupport for Software
Abonnement van 5 jaar met onderhoud en ProSupport for Software
Opmerking: Toewijzing van zwevende licenties public en private cloud

Internet Explorer 11.0 en hoger, 
Google Chrome versie 58 en latere versies, 
Mozilla Firefox versie 52.0 en latere versies, 
Microsoft Edge-browser in Windows - alleen In het Engels.

Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Japans, Chinees

Hiermee kan de beheerder apparaten overal in realtime beheren en monitoren.
Beschikbaar met Wyse Management Suite Pro (public en private cloud) voor Android- en iOS-apparaten 

Vraag een gratis proefversie van 45 dagen aan op https://www.wysemanagementsuite.com/

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E SF U N C T I E

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

1. Wyse Management Suite Pro-editie vereist. Op basis van een interne analyse van Dell, september 2021. Dell legal AD# CLM-003072.
2. Activering van licentie vereist. Dell legal AD# G19000328
3. De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell ProSupport verschillen per regio. Zie dell.com/servicecontracts/global.
4. Aanbod en beschikbaarheid kunnen per regio verschillen. Sommige artikelen zijn beschikbaar na de lancering van het product
5. Wyse Management Suite Pro is vereist
6.  Raadpleeg de documentatie van de Wyse Management Suite die beschikbaar is op Dell.com/support voor een meer gedetailleerde lijst met ondersteunde Dell thin clients en aanbevolen 

firmware-builds.

9

https://www.wysemanagementsuite.com/
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
https://www.dell.com/support/home/en-us
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CLOUD CLIENTWERKRUIMTECLOUD CLIENTWERKRUIMTE

IMPLEMENTEER

Implementeren duurt ongeveer één minuut7 en 

automatisch configureren minder dan 10 minuten8. Dankzij 

een eenvoudigere installatie, configuratie en beheer 

kunnen Dell thin clients direct vanuit de verpakking 

worden geïmplementeerd. Met het servicesportfolio 

van Dell voor Dell thin clients kunt u de implementatie 

stroomlijnen, zodat u zich kunt richten op innovatie.

VEILIG

Ga voor het veiligste besturingssysteem 
voor thin clients met Dell's exclusieve Wyse 
ThinOS9. Selecteer Windows 10 IoT Enterprise 
met extra beveiligingsfuncties van Dell om 
met vertrouwen toegang te krijgen tot virtuele 
werkruimten of kies voor Dell Hybrid Client, 
speciaal gebouwd om de beveiliging van uw 
VDI- en cloudomgevingen uit te breiden.

B u i l t  f o r  b u s i n e s s 

Dell Technologies flexibele softwareoplossingen. Eenvoudig. Veilig.

BEHEER

Met de uniforme end-to-end implementatie en het 
beheer vanuit Wyse Management Suite (WMS) 
kunt u het beheer uitvoeren vanuit on-premises 
(datacenter), hybride of public cloud en eenvoudig 
schalen van één tot honderdduizenden apparaten. 

SUPPORT

Kies voor toegankelijke hardware- en 
softwareondersteuning. ProSupport biedt 24x7 
toegang tot gespecialiseerde technologie-experts 
in de regio die contact opnemen met IT wanneer 
zich kritieke problemen voordoen, zodat u zich 
kunt concentreren op het strategische werk 
waardoor uw bedrijf kan groeien.



1 - Wyse Management Suite Pro-editie vereist. Gebaseerd op interne analyse door Dell van concurrerende producten, september 2021. Dell legal AD# CLM-003072.
2 - Activering van licentie vereist. Dell legal AD# G19000328.
3 - De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell ProSupport verschillen per regio. Zie dell.com/servicecontracts/global.
4 -  Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de technische documentatie die is 

gepubliceerd op www.dell.com/support.
5 - Wyse Management Suite Pro is vereist. Wyse Management Suite ondersteunt bepaalde Dell eindpunten met Dell Hybrid Client, Wyse thin clients en geconverteerde Windows pc's.
6 -  Raadpleeg de documentatie van de Wyse Management Suite die beschikbaar is op Dell eSupport voor een meer gedetailleerde lijst met ondersteunde Wyse thin clients en aanbevolen 

firmware-builds.
7 - Gebaseerd op analyse van Dell in maart 2020, waarin automatische configuratie van Dell ThinOS via Wyse Management Suite of een bestandsserver is gemeten. Dell legal AD#G19000215.
8 -  Gebaseerd op analyse van Dell in maart 2020, waarin handmatige configuratie van Dell ThinOS via OOBE of automatische implementatie via Wyse Management Suite of een bestandsserver 

is gemeten. Dell legal AD#G19000215.
9 - Gebaseerd op een analyse door Dell van Dell ThinOS tegenover concurrerende producten, maart 2020. Dell legal AD#G19000130.
10 -  Niet alle functies en services zijn beschikbaar in alle landen of verkoopsegmenten of voor alle klanten. Neem contact op met uw Dell Technologies Services-vertegenwoordiger voor 

beschikbaarheid.

Copyright © 2022 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn 
dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
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Eenvoudig configureren, bewaken en 
beheren.
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https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
https://www.dell.com/support/home/en-us

