
Fluxos de trabalho de realidade virtual e aumentada



Realidade virtual e aumentada – Tornando realidade
Neste novo mundo de trabalho mais inteligente, os computadores não ficam apenas na sua mesa ou em suas mãos, mas estão em todos os lugares. 
Projetado cuidadosamente para tornar você mais produtivo e facilitar a sua vida. Permitindo que você interaja de forma mais envolvente. Inspirando 

você a cooperar de forma mais natural. Até mesmo prevendo o que você precisa antes que você perceba. A realidade virtual e a realidade aumentada 
são partes da história de mudanças nos padrões de uso que aumentam a produtividade.

O filme Jogador Nº 1 aumentou o desejo das pessoas de interagirem com a tecnologia de RA e RV, e com um número cada vez maior de startups 
de RV que trabalham em vários setores, o ecossistema de RV está prosperando. Na verdade, a IDC prevê que o mercado de headsets atinja a marca 

de 65,9 milhões até 2022. A boa notícia para as empresas que entram no mercado é que a Dell facilita a implementação de RV e a visualização 
experiencial estrategicamente em ambientes de produção. Fazemos isso ao diminuir os riscos do processo por meio de uma combinação exclusiva de 
arquiteturas de engenharia de produtos prontas para RV, além de certificação de extensão de software e ISV. Se você trabalha ou planeja operar em 

todos os setores abaixo (ou nas empresas que atendem a eles), você precisará analisar mais detalhadamente seus conjuntos de ferramentas.

Veja o potencial dos aplicativos de RA/RV que existem hoje.
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Área de saúde na era moderna

As tecnologias como RA, RV e IA revolucionaram a forma como os dados dos pacientes são registrados, ou seja, as pranchetas nas camas e as rondas 
dos médicos agora são coisas do passado. Com workstations potentes, as informações agora são visualizadas em telas de alta definição e é possível 

agir em minutos para oferecer maior cuidado ao paciente. Não há dúvida de que a tecnologia desempenha um papel importante no avanço dos 
objetivos das organizações da área de saúde e de seus sistemas, além de garantir a segurança dos pacientes. Portanto, se você estiver trabalhando 
ou planejando operar na área de saúde ou em empresas que a atendem, é necessário estar preparado para analisar seus conjuntos de ferramentas.

Veja abaixo os fluxos de trabalho mais comuns do setor.
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Solucione esses problemas com as soluções da Dell abaixo:

Laboratórios médicos em 3D Ensino médico em 3D Sequenciamento de genes em RV

Aplicativos de pesquisa/centro médico acadêmico
A pesquisa clínica e o treinamento médico mudaram consideravelmente nas últimas décadas. Graças aos avanços tecnológicos em geração de imagens, 
virtualização, RA, RV, inteligência artificial (IA) e muito mais, a pesquisa clínica e o treinamento médico estão mais simplificados do que nunca. Ao mesmo 

tempo, essas tecnologias estão criando um ambiente de pesquisa mais acessível, eficiente e padronizado. Como líder mundial em soluções de TI na área da 
saúde e ciências biológicas, a Dell oferece workstations com capacidade computacional para analisar e trabalhar com grandes conjuntos de dados de pesquisa, 
bem como a resolução de tela para visualizar os testes e o conteúdo da pesquisa com os maiores detalhes possíveis para oferecer resultado rápidos e eficazes.

Desafios:
1. Tentativa de simular um ambiente de sala de operação e tarefas cirúrgicas. 

2. Discrepâncias nos requisitos de hardware e software decorrentes devido a diferentes campos de aplicativos.

3. Pesquisadores diferentes que destacam diferentes modelos de utilização de pesquisa.

As telas planas limitam a perspectiva. Ao processar dados em um ambiente 3D, as 
soluções de RV e visualização da Dell ajudam os profissionais de pesquisa médica 
a aumentarem a produtividade para elevar o patamar da área de saúde. As telas 

tradicionais limitam o que você pode ajustar e com o que é possível interagir. 
O carregamento dos seus dados em 3D permite que você veja e interaja com 

tudo. Isso é particularmente benéfico para o sequenciamento de genes.

O National Training Laboratories descobriu que aprender na prática com exercícios de RV 
resulta na retenção de 75% do que é ensinado. Compare isso com técnicas tradicionais, 
como palestras e leitura (5% e 10%, respectivamente). A incrível oportunidade que a RV 

e a RA representam para o treinamento médico é óbvia. Com as workstations móveis 
Dell Precision, os médicos podem criar conteúdo de RA e RV totalmente imersivo com as 
placas gráficas profissionais NVIDIA Quadro® de última geração e o desempenho eficiente 

normalmente encontrado apenas em workstations em torre.

PESQUISA TREINAMENTO

Área de saúde na era moderna ›



Laboratórios médicos 
em 3D

Dell Precision Tower 3630

O corpo humano é uma estrutura 3D. 
Assim, faz sentido poder criar modelos 
3D com detalhes complexos, permitindo 
que os médicos dissequem diretamente 
o corpo sem precisarem estar no laboratório. 
As workstations Dell Precision oferecem 
a capacidade para os laboratórios médicos 
carregarem os dados em um ambiente 3D 
a fim de visualizar e interagir com tudo isso 
ao mesmo tempo.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K | U2718Q 
O primeiro monitor de 27 4K do mundo com 
InfinityEdge. Veja cores e detalhes de pixels 
perfeitos em uma tela praticamente sem bordas.

HTC Vive Pro™ 
Use a realidade virtual para treinar os alunos. Carregue 
varreduras de TC e MRI em formato DICOM para 
visualizá-las, fazer anotações e modificá-las em 3D real.

Pronto para RV
Prepare-se para uma experiência de RV 
impressionante em uma torre Dell Precision 
Tower 3630 acessível. As placas gráficas 
profissionais AMD Radeon™ Pro e NVIDIA® 
Quadro® de última geração, com até 225 W de 
suporte de vídeo, oferecem suporte à criação 
de conteúdo de RV com desempenho da 
classe de workstation confiável.

Conjunto de teclado e mouse sem fio premium Dell | KM717
Aproveite um design elegante que se encaixa em praticamente 
qualquer espaço de trabalho.

Criação de RV pequena e avançada
Aproveite a eficiência do desempenho da 
workstation, a criação e a confiabilidade 
do conteúdo de RV em um design de torre 
acessível, menor, mas expansível, com os 
processadores Intel® Xeon® mais recentes.

PRONTO PARA

RV

Aplicativos de pesquisa/centro médico acadêmico ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Ensino médico  
em 3D

Precision 7540/7740

A capacidade de usar a RV e a modelagem 
3D agora não apenas ajuda no aumento 
da retenção de conhecimento para os 
alunos de medicina, mas também prepara 
melhor esses estudantes para lidarem com 
situações de vida e morte. As workstations 
Dell Precision 7740 permitem que os 
usuários convertam módulos didáticos 
existentes em módulos de realidade virtual 
interativos para aumentar a imersão, 
o engajamento e a retenção, além de 
reduzir o custo do treinamento. Monitor Dell UltraSharp 27 4K | U2718Q  

O primeiro monitor de 27 4K do mundo com InfinityEdge. Veja 
cores e detalhes de pixels perfeitos em uma tela praticamente 
sem bordas.

Dell Performance Dock  | WD19DC
Dock station Thunderbolt incrivelmente avançada 
que fornece até 210 W. Deixe seu carregador pesado 
em casa e conecte um só cabo para dados e energia 
da workstation Precision 7540/7740.

HTC Vive Pro™ e Vive Pro Eye™ 
A imersão equivale a uma melhor 
retenção de informações e, portanto, 
um ensino melhor. Grave sua aula em 
RV e exporte-a como uma aula de 
realidade virtual totalmente imersiva, 
um filme 360° ou um filme normal. 

Conjunto de teclado e mouse sem fio premium Dell | KM717
Mantenha sua mesa organizada com um conjunto moderno de mouse 
e teclado sem fio que inclui teclas tipo chiclete e controle por LED.

Capacidade superior. Design fino.
Workstations móveis de 15 e 17 incrivelmente potentes, com 
um design premium que condiz com a alta performance. 
Reprojetada para ser mais fina, mais leve e pronta para RV.  
Com a geração de processadores Intel® Core™ e Xeon® mais 
recente.

Novo conceito de realidade
Crie conteúdo de RA e RV totalmente imersivo 
com as placas gráficas profissionais NVIDIA® 
Quadro® de última geração e o desempenho 
eficiente normalmente encontrados apenas 
em workstations em torre.

• CPU: Dual Intel® i7, i9, Xeon
• Memória: 32/128 GB, 2.666 MHz de alta 

velocidade
• Placas de vídeo: NVIDIA® RTX 5000
• Armazenamento: NVMe de 1 TB, SSD

PRONTO PARA

RV

Aplicativos de pesquisa/centro médico acadêmico ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Sequenciamento de 
genes em RV

Dell Precision Tower 7920

Com o sequenciamento de genoma, os 
pesquisadores têm um meio essencial 
para entender os caminhos moleculares 
subjacentes das doenças. Para algumas 
doenças, cada hora mais próxima 
à descoberta e aos resultados pode 
significar a diferença entre a vida e a morte. 
O processamento genômico requer 
grande capacidade de processamento 
e armazenamento. A Dell Precision Tower 
7920 avançada permite que os médicos 
trabalhem com quantidades de dados 
maiores, criem modelos mais realistas 
e determinem melhores caminhos de 
tratamento para indivíduos.

Conjunto de teclado e mouse sem fio premium Dell | KM717
Mantenha sua mesa organizada com um conjunto moderno de mouse 
e teclado sem fio que inclui teclas tipo chiclete e controle por LED.HTC Vive Pro™ 

A imersão equivale a uma melhor retenção de informações 
e, portanto, melhor aprendizado e produtividade, essenciais 
para o sequenciamento de genes. A integração de RV 
nesse fluxo de trabalho permite que os usuários combinem 
a expressão de genes, as vias genéticas, as proteínas e os 
dados de ação de célula imediatamente em minutos. 

Na verdade, a integração de RV em fluxos de trabalho de 
sequenciamento de genes é tão transformadora que pode 
acelerar os processos, os quais antes levavam meses, e os 
transformar em tarefas de cinco minutos.

Desempenho máximo. Escalabilidade superior.
A workstation mais avançada do mundo, a nova 
Dell Precision Tower 7920 oferece o máximo em 
desempenho e escalabilidade para crescer junto 
com suas ideias.

Monitor Dell UltraSharp UltraHD(4K) com 
PremierColor | U3219Q
A tela perfeita para máxima cobertura de 
cores e clareza incrível em projetos nos quais 
as cores são essenciais.

Novo conceito de realidade
Crie conteúdo de RA e RV totalmente imersivo 
com as placas gráficas profissionais NVIDIA® 
Quadro® de última geração e o desempenho 
eficiente normalmente encontrados apenas 
em workstations em torre.

• CPU: Dual Intel® Xeon® Platinum 
• Memória: 128 GB 2.666 MHz
• Placas de vídeo: NVIDIA® Quadro® RTX 6000
• Armazenamento: NVMe de 1 TB, SAS de 1,2 TB

PRONTO PARA

RV

Aplicativos de pesquisa/centro médico acadêmico ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Solucione esses problemas com as soluções da Dell abaixo:

Planejamento cirúrgico em RA Ensaio cirúrgico em RV

Realidade virtual/realidade aumentada, aplicativos de 
aprendizagem automática e inteligência artificial

Nosso mundo está se tornando mais imersivo com o surgimento de tecnologias como IA, aprendizagem automática, RA, RV e IoT. A IA usa algoritmos sofisticados para 
aprender os recursos de um grande volume de dados da área de saúde e, em seguida, usar as informações para ajudar na prática clínica. Na verdade, os pesquisadores de 

oncologia atualmente usam algoritmos de aprendizado profundo (DL) para reconhecer o tecido canceroso em um nível comparável ao de médicos treinados. As workstations 
Dell Precision fornecem a capacidade de implementar e gerenciar plataformas de tecnologia cognitiva, incluindo a IA e seus subconjuntos de aprendizagem automática (ML) 
e aprendizado profundo (DL). Colaboramos com um grupo seleto de parceiros do setor para oferecer configurações versáteis de workstations com tecnologia cognitiva para 

que todos os computadores superem as expectativas. Trata-se de uma solução econômica que coloca essas tecnologias avançadas ao seu alcance. 

PLANEJAMENTO  
CIRÚRGICO

OPERAÇÃO  
CIRÚRGICO

PESQUISA E SUPORTE 
A DECISÕES CLÍNICAS

IMAGENS
MÉDICAS

A RV e a RA estão transformando a sala de 
operações de maneiras que nunca sonhamos 

ser possíveis. Os cirurgiões agora podem 
planejar as cirurgias por completo antes 
da primeira incisão ser feita usando uma 

combinação de MRI e realidade aumentada. 

Cirurgias difíceis, como as que envolvem  
o cérebro, a garganta e o coração, são 
estressantes para a equipe de cirurgia 

e o paciente. Essa tensão pode ser aliviada 
com o uso de tecnologia de RV e recriações 

digitais do corpo humano, permitindo que 
os cirurgiões pratiquem e ensaiem com 

antecedência em um ambiente sem riscos. 

Como uma base de conhecimento que gera 
avaliações e recomendações específicas 

de pacientes para médicos e pesquisadores 
quando e onde essas decisões são tomadas, 
a IA pode melhorar o suporte para pesquisa 
e tomada de decisões clínicas (CDS) a fim 

de fornecer o melhor serviço possível.

Semelhante às ferramentas de CDS, a IA 
de imagens médicas oferece aos médicos 
informações adicionais que os permitem 

diagnosticar condições específicas com rapidez 
e precisão. Um algoritmo pode ser criado, por 

exemplo, para analisar um milhão de filmes 
de tórax diferentes, com e sem elementos 
malignos, ajudando-os na sua detecção. 

Desafios:
1. Opacidade do algoritmo.

2. Privacidade do paciente e segurança de dados.

Área de saúde na era moderna ›



Operação
Planejamento na RA

Dell Precision Tower 3630

A cirurgia segura salva vidas. E a capacidade 
de criar uma simulação cirúrgica em imagens 
3D nítidos e navegar pelo corpo virtual pode 
ajudar a diminuir o risco de um procedimento 
antes da primeira incisão ser feita. 
A Dell Precision Tower 3630 e as telas de alta 
resolução podem realmente ajudar a dar vida 
às ideias e deixar as cirurgias mais seguras.

Microsoft HoloLens 2
Os dados de MRI em tempo real 
podem ser exportados para a realidade 
aumentada por meio do Render-X 
e permitem que você veja dentro de 
um paciente e planeje a cirurgia com 
antecedência.

Monitor touchscreen Dell 27 | U2718Q
Dê vida às suas ideias com um novo espaço de trabalho de 
27 que permite a preparação cirúrgica digital precisa. Com 
uma caneta e um totem inovadores, o U2718Q oferece 
recursos de toque intuitivos e com grande capacidade de 
resposta projetados para melhorar o seu fluxo de trabalho.

Carrinho de espaço de trabalho Ergotron  
24-189-055 Neo-Flex WideView 
Amplie a visualização e seus movimentos. Configure 
este carrinho de computador compacto e com 
ajuste de altura para atender às suas necessidades: 
A arquitetura aberta flexível oferece suporte a uma 
ampla variedade de monitores e de acessórios. 

Pronto para RV.
Prepare-se para RA/RV impressionante 
na Dell Precision Tower 3630 
surpreendentemente acessível. As placas 
gráficas profissionais AMD Radeon™ Pro 
e NVIDIA® Quadro® de última geração, 
com até 225 W de suporte de vídeo, 
oferecem suporte à criação de conteúdo 
de RV com desempenho da classe de 
workstation confiável.

Teclado e mouse sem fio Dell Premier - KM717
Aproveite um design elegante que se encaixa em praticamente 
qualquer espaço de trabalho.

Criação de RV pequena e avançada.
Aproveite a eficiência do desempenho da 
workstation, a criação e a confiabilidade do 
conteúdo de RA/RV em um design de torre 
acessível, menor, mas expansível, com os 
processadores Intel® Core™ e Xeon® mais 
recentes.

Realidade virtual/realidade aumentada, aplicativos de aprendizagem automática e inteligência artificial ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Ensaio cirúrgico 
em RV

Precision 7540/7740

Para se preparar para a cirurgia, os médicos 
agora usam a realidade virtual para permitir 
que os pacientes visualizem seu próprio 
procedimento, proporcionando a eles maior 
tranquilidade. Além disso, a tecnologia 
também permite que os cirurgiões 
aprimorem sua abordagem em relação ao 
procedimento usando um modelo 3D do 
corpo. As workstations Dell Precision 7540 
e 7740 permitem que os cirurgiões criem 
conteúdo de RA e RV totalmente imersivo 
para oferecer um planejamento mais preciso 
e um resultado mais seguro.

Combinação de teclado e mouse sem fio Premier Dell – KM717
Mantenha sua mesa organizada com um conjunto moderno de mouse e teclado 
sem fio que inclui teclas tipo chiclete e controle por LED.

HTC Vive Pro™ e Vive Pro Eye™ 
Use a realidade virtual com o ImmersiveView para realizar 
cirurgias complexas com antecedência em um ambiente 
seguro e com possibilidade de repetição.

Capacidade superior. Design fino.
Workstations móveis de 15 e 17 incrivelmente potentes, com um 
design premium que condiz com a alta performance. 
Reprojetada para ser mais fina, mais leve e pronta para RV.  
Com a geração de processadores Intel® Core™ e Xeon® mais 
recente.

• CPU: Dual Intel® i7, i9, Xeon
• Memória: 32/128 GB, 2.666 MHz de alta 

velocidade
• Placas de vídeo: NVIDIA® RTX 5000
• Armazenamento: NVMe de 1 TB, SSD

Novo conceito de realidade
Crie conteúdo de RA e RV totalmente 
imersivo com as placas gráficas 
profissionais NVIDIA® Quadro® de 
última geração e o desempenho 
eficiente normalmente encontrados 
apenas em workstations em torre.

PRONTO PARA

RV

Realidade virtual/realidade aumentada, aplicativos de aprendizagem automática e inteligência artificial ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Energia na era moderna

Veja abaixo os fluxos de trabalho mais comuns do setor.

Com a energia renovável em destaque, os geólogos estão explorando novas maneiras de fazer uso eficaz e em conformidade com a diminuição da 
energia natural. Essa pesquisa exige fluxos de trabalho de dados rápidos, mapeamento 3D e imagens de RV, e as empresas de energia precisam de 
workstations eficientes e portáteis, que fornecem imagens cristalinas com a capacidade necessária para suportar os rigores do trabalho no local.

Interpretações



Consulte as soluções Dell abaixo:

Fixo Dispositivo móvel

HALLIBURTON/LANDMARK

DSG 10ep

Fluxo de trabalho de interpretações
Como geólogo/geofísico, seu trabalho exige que você vá além das tarefas tradicionais e execute fluxos de trabalho avançados. Como parte de uma 

solução de interpretação geológica 3D eficiente e integrada. Isso permite que você capture as melhores práticas e compartilhe-as em sua organização. 
As workstations Dell Precision oferecem as mais recentes melhorias no setor, aumentando o desempenho e a produtividade ao acelerar o acesso a fluxos 

de trabalho complexos e grandes.

SCHLUMBERGER

Petrel

IHS MARKIT

Kingdom

Desafios

Incorporação de novas tecnologias, como RA/RV/IA para 
aprimorar os fluxos de trabalho 

Desafios

Aceleração do time-to-market de aplicativos  
e produtos novos/preexistentes

Desafios

Transformação da infraestrutura preexistente em plataformas 
modernas para reduzir o TCO e aumentar a agilidade comercial

Energia na era moderna ›



Desempenho máximo. Escalabilidade superior.
A nova Precision Tower 7920 fornece o máximo em 
desempenho e escalabilidade para acompanhar sua 
imaginação.

• CPU: Dual Intel® Xeon® Platinum

• Memória: 128 GB 2.666 MHz

• Armazenamento: 2 NVMe de 1 TB classe 50

• Placas de vídeo: NVIDIA® RTX 5000/6000/8000

• Headset de RV/RA

Monitor Dell UltraSharp UltraHD (4K) com PremierColor | UP3216Q
A tela perfeita para máxima cobertura de cores e clareza incrível em projetos nos quais as 
cores são essenciais.

Conjunto de teclado e mouse sem fio premium Dell | KM717
Mantenha sua mesa organizada com um conjunto moderno de mouse 
e teclado sem fio que inclui teclas tipo chiclete e controle por LED.

HTC Vive Pro™ 
Use a realidade virtual para treinar funcionários 
e colaborar com análises de dados de ofertas/preditivas.

Adapta-se às suas inovações.
A Precision Tower 7920 está pronta para projetos complexos, incluindo fluxos de trabalho de realidade 
virtual, graças às placas gráficas AMD Radeon Pro™ de última geração e NVIDIA® Quadro® de alto 
desempenho.

Interpretações 
Solução fixa

Dell Precision Tower 7920

As workstations Dell Precision oferecem 
desempenho extremo, permitindo 
a visualização de gráficos de alto nível, 
interpretação e simulação avançada 
para modelagem e análise.

PRONTO PARA

RV

Fluxo de trabalho de interpretações ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Interpretações 
Solução móvel

Precision 7740

As workstations Dell Precision oferecem  
desempenho extremo, permitindo 
a visualização de gráficos, interpretação 
e simulação avançada para modelagem 
e análise.

Monitor curvado Dell UltraSharp 49 | U4919DW
Um revolucionário monitor curvado QHD de 49 
polegadas e ultra amplo, com recursos de várias tarefas 
simultâneas e conectividade sem interrupções para 
oferecer uma experiência de trabalho imersiva.

Conjunto de teclado e mouse sem fio premium Dell | KM717
Mantenha sua mesa organizada com um conjunto moderno de mouse 
e teclado sem fio que inclui teclas tipo chiclete e controle por LED.

HTC Vive Pro™ 
Use a realidade virtual para treinar funcionários 
e colaborar com análises de dados de ofertas/preditivas.

Dell Professional Dock | WD19DC
A dock station* mais potente da Dell proporciona 
a melhor experiência de produtividade. Carregue 
seu sistema mais rápido, ofereça suporte a até 
quatro telas 4K e conecte seus periféricos 
utilizando um único cabo com conectores USB-C 
duplos que fornecem até 230 W de energia

Tenha o melhor desempenho.
Direcione o desempenho para onde você mais 
precisa. Esta workstation móvel de 17 pronta 
para RV e IA é equipada com os mais recentes 
processadores, placas gráficas de última geração 
e muito mais. Com os processadores Intel® Core™ 
de 8ª geração e Xeon® de 6/8 núcleos.

• CPU: Intel® 6/8 Core™ i7, i9, Xeon

• Memória: 32/128GB, 2.666MHz 

• Armazenamento: 2 NVMe de 1 TB classe 50

• Placas de vídeo: NVIDIA RTX 5000

• Headset de RV/RA

Crie um novo conceito de realidade e conteúdo de RA e RV 
totalmente imersivo com as placas gráficas profissionais 
NVIDIA Quadro® de última geração e o desempenho eficiente 
normalmente encontrados apenas em workstations em torre.

*Se usados com os sistemas Dell com Type-C. Dados baseados em 
uma análise interna da Dell dos produtos da concorrência usando 
dados publicamente disponíveis desde fevereiro de 2019.

PRONTO PARA

RV

Fluxo de trabalho de interpretações ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Análise  
financeira

Finanças na era moderna

As negociações e as finanças modernas não têm horários regulares de trabalho, nem locais de negócios 
comuns. Além da demanda por transações rápidas, a sala de negociações, onde estiver, tem uma ânsia 

insaciável de informações e dados do mercado. Várias conexões de computador, vários modelos de tela, 
voz, acesso a dados e demanda por convergência em todas as mesas de negociação agora são a norma.

Se você trabalha ou planeja operar nesse setor, ou nas empresas que o atendem, 
você precisará analisar mais detalhadamente seus conjuntos de ferramentas.

Veja abaixo os fluxos de trabalho mais comuns do setor.



Solução de RV para analista financeiro

Solucione esses problemas com as soluções da Dell abaixo:

CONSULTOR FINANCEIRO

Sugere e processa os serviços financeiros com base  
na situação financeira do cliente.

Por que usar uma workstation? Uma workstation deve fornecer uma placa 
gráfica de alto nível para que os consultores possam carregar e interpretar 

vários fluxos de trabalho de clientes. A TI também deve fornecer o desempenho 
necessário para a análise de tendências do cliente e do setor em tempo real. 

ANALISTA FINANCEIRO

Faz análises financeiras para clientes financeiros externos ou 
internos como parte principal do trabalho, usando uma combinação 

de análises de gráficos fundamentais e técnicos.

Por que usar uma workstation? Os analistas precisam de workstations 
rápidas e confiáveis, com vários monitores. A workstation da Dell 

fornece a confiabilidade e o desempenho necessários para oferecer 
acesso rápido e fácil a conjuntos de dados abrangentes.

Análise financeira
Como parte de uma empresa de consultoria financeira, você está sob enorme pressão para aprimorar não apenas as funções operacionais com a nova tecnologia digital, mas  
também para transformar os negócios e modelos operacionais. As finanças não se tratam mais apenas de cálculos. Finanças sociais, finanças possibilitadas pela IA e finanças 

instantâneas estão apenas entre as tendências mais recentes que abalam o setor. As workstations Dell Precision viabilizam pregões, análises financeiras e serviços bancários por 
meio de parcerias próximas com instituições financeiras e ISVs.

Desafios:

1. Necessidade de confiabilidade, desempenho e conectividade para vários monitores de alta resolução na sala de negociações.

2. Incorporação de RA/RV e IA para aprimorar a análise, bem como a lógica analítica de Big Data. 

Finanças na era moderna ›



Fluxo de trabalho do 
analista financeiro

Dell Precision Tower 3630

Análise de lógica analítica de dados 
e desempenho financeiro atual e anterior. 
Preparação de relatórios e projeções com 
base nessa análise. Coordenação com 
outros membros da equipe de finanças para 
analisar informações financeiras e previsões. 
Fornecimento de modelos financeiros 
e previsões.Esse equipamento indispensável 
e confiável oferece essa funcionalidade 
e muito mais.

HTC Vive Pro™  | Business Edition apenas nos EUA
Use a realidade virtual para treinar funcionários 
e colaborar com a análise de dados de ofertas/preditiva.

Teclado e mouse sem fio Dell Premier | KM717
Aproveite um design elegante que se encaixa em praticamente 
qualquer espaço de trabalho.

Configuração do monitor para analista financeiro:  
4 Monitores Dell UltraSharp 27 4K | U2718Q  
O primeiro monitor de 27 4K do mundo com InfinityEdge. 
Veja cores e detalhes de pixels perfeitos em uma tela 
praticamente sem bordas.

Pronto para RV.
Prepare-se para uma experiência de RV 
impressionante em uma Dell Precision 
Tower 3630 acessível. As placas 
gráficas profissionais AMD Radeon™ pro 
e NVIDIA® RTX de última geração oferecem 
suporte à criação de conteúdo de RV 
com desempenho de nível de workstation 
confiável.

Pequeno, mas imponente.
Aproveite a eficiência do desempenho da 
workstation, a criação e a confiabilidade do 
conteúdo em um design de torre acessível, 
menor, mas expansível.

PRONTO PARA

RV

Análise financeira ›

https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Filmes e TV Efeitos 
visuais

Filmes de 
animação e 

desenvolvimento 
de jogos

Onde começa sua aventura?

O que você vê é o que você tem

Em um universo onde o conteúdo é soberano e o experiente público exige um produto final mais vívido e interativo, as ideias 
na mente do criador devem ser transferidas para a tela. O streaming via Internet (OTT), a realidade virtual (RV) e as imagens 

de alta faixa dinâmica (HDR) estão transformando a maneira como as pessoas consomem conteúdo, e o setor de mídia 
e entretenimento tem observado novos pipelines impulsionados por essas inovações tecnológicas.

Para acompanhar esse ritmo, os profissionais criativos de seu estúdio precisarão ter acesso a um hardware complementar que 
ofereça a potência de computação e a sólida confiabilidade necessárias para produzir conteúdo em todas essas mídias modernas.



Como transformamos desafios em oportunidades:

Ultimate Dispositivo móvel

Fluxo de trabalho de filmes e TV
Seja para o cinema ou a televisão, os fluxos de trabalho de pós-produção precisam ser nítidos, claros e inovadores. Isso significa captura de mídia, desenvolvimento 

editorial, VFX e composição, graduação e acabamento de cores e publicação da mídia final concluída. A Dell ajuda a impulsionar a inovação ao ajustar dinamicamente 
a workstation para seus aplicativos preferidos com as velocidades mais rápidas possíveis. E com a Certificação ISV, você pode ter certeza de que trabalhará com 

desempenho e confiabilidade.

CAPTURA 
DE MÍDIA*

DESENVOLVIMENTO 
EDITORIAL

PEÇAS DE 
ANIMAÇÃO

VFX + 
COMPOSIÇÃO

DESIGN/ 
MIXAGEM DE SOM

GRADUAÇÃO/ 
FINALIZAÇÃO DE 

CORES

PUBLICAR

AJA
Blackmagic Design

Bluefish444
GoPro
RED
Sony

Adobe® Premiere Pro®

Avid® Media Composer
Blackmagic DaVinci 

Resolve
Grass Valley Edius
MAGIX VEGAS Pro

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundry Nuke™

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Design Fusion
Foundry Nuke™

Adobe® Audition®

Avid® Pro Tools
Blackmagic Fairlight
Steinberg Nuendo

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci 
Resolve

FilmLight BaseLight

Adobe® Media 
Encoder®

1.  Os padrões de criação de conteúdo estão sendo direcionados para uma resolução 
ainda maior (8K).

2.  Tendências como OTT, produção virtual e HDR estão criando todos os novos pipelines.

3.  Seu estúdio precisa se expandir e contratar profissionais rapidamente para 
acomodar o aumento de projetos.

4.  A incapacidade de obter uma infraestrutura adequada e de alta potência resulta 
em uma terceirização dispendiosa.

5.  Ficar à frente da concorrência significa que seu estúdio talvez precise abrir novas 
instalações ou fechar ou mesclar as existentes.

Desafios:



Edição de vídeo 
suprema

Dell Precision Tower 7920

As workstations Precision podem melhorar 
expressivamente a renderização off-line 
e em tempo real usando placas gráficas 
profissionais dedicadas. Com CPUs multi-core 
de alta velocidade, como as encontradas nas 
workstations Precision Tower ou Rack, este 
é o momento ideal para trocar seu equipamento. 
Outro motivo para mudar é que elas podem vir 
pré-instaladas com o Linux, o que significa que 
você se beneficiará da potência para projetar em 
um ritmo mais acelerado, configurar imagens em 
minutos e transferir arquivos grandes e urgentes 
com toda a confiança.

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio 
permite que você se 
levante sem ficar preso 
à workstation. Mantenha 
a concentração em 
seu projeto graças ao 
cancelamento de ruído 
ambiente e colabore 
virtualmente com outras 
pessoas.

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.

Monitor Dell UltraSharp 27 HDR 4K | UP2718Q
Analise seu vídeo em HDR10 com o primeiro monitor HDR 4K 
de 27 da Dell. O Dell PremierColor neste monitor oferece tudo 
o que você precisa para lidar com trabalhos em que as cores 
são essenciais: ampla cobertura de cores, incrível profundidade 
de cores, cores precisas e parâmetros de cores personalizáveis.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este monitor 
permite analisar as sequências em seu mais puro formato.

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 Canvas
Use a tela touch de 27 100% Adobe RGB 
e a caneta sensível à pressão para acessar 
menus e controles com rapidez e desenhar, 
pintar e trabalhar com quadros com precisão.

Dell Precision Tower 7920
Com os mais recentes processadores 
Intel® Core™ e Xeon®. Para o trabalho 
em projetos de alta complexidade, 
renderização local e off-line e efeitos 
visuais complexos.

Fluxo de trabalho de filmes e TV ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/collaterals/unauth/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dellemc.com/pt-br/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001


Edição de vídeo móvel
Precision 7740

Quando você estiver trabalhando no 
estúdio, em movimento ou em projetos 
grandes e complexos, a mais avançada* 
workstation móvel de 17 da Dell será ideal para 
a renderização local e off-line e os efeitos visuais 
complexos. Ela pode ser pré-instalada com 
o Linux, o que significa que você terá potência 
para projetar mais rapidamente, configurar 
imagens em minutos e transferir arquivos 
grandes e urgentes com toda a confiança.

*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. 

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio permite que você se levante sem 
ficar preso à workstation. Mantenha a concentração em 
seu projeto graças ao cancelamento de ruído ambiente 
e colabore virtualmente com outras pessoas.

Dell Precision 7740

Suporte a HDR e 8K
Suporte à resolução HDR e 8K com 
DisplayPort 1.4, além de Thunderbolt 3 duplo.

Tela PremierColor com resolução UltraHD
Você não vai acreditar no que vai ver. Visualize 
seus projetos com clareza total.

Potente como suas ideias
Com os mais recentes processadores Intel® Core™ 
e Xeon®, memória incrivelmente rápida e placas gráficas 
profissionais, estamos dando autonomia às pessoas 
quando elas precisam, onde quer que eles precisem.

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.

Produtividade adicional quando você 
precisar.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este monitor 
permite analisar as sequências em seu mais puro formato.

Dell Performance Dock | WD19DC
Dock station Thunderbolt incrivelmente avançada que 
fornece até 210 W. Deixe seu carregador pesado em casa 
e conecte um só cabo para dados e energia da workstation 
Precision 7740.

As workstations Dell Precision 7740 
configuradas com GPUs RTX estão 
prontas para o NVIDIA QuadroTM 
RTX Studio.

Fluxo de trabalho de filmes e TV ›

https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/collaterals/unauth/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Como transformamos desafios em oportunidades:

Fluxo de trabalho de efeitos visuais
Os efeitos visuais modernos fazem o irreal parecer realidade para o público. Para os criadores, a tecnologia superior de efeitos visuais 
da Dell transforma dinamicamente os domínios da probabilidade ao ajustar a workstation para executar seus aplicativos preferidos nas 

velocidades mais rápidas possíveis. E com a certificação ISV, você terá também a garantia de confiabilidade.

PUBLICARGRADUAÇÃO/FINALIZAÇÃO 
DE CORES

VFX + COMPOSIÇÃOPEÇAS DE ANIMAÇÃO
Adobe® Media Encoder®

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Fusion
Foundry Nuke®

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundr Modo®

Foundry Katana®

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

1.  Ser forçado a mover grandes partes de sua infraestrutura e suas render 
farms para acomodar restrições de energia elétrica.

2.  Tentar divulgar conteúdo superior que depende dos talentos disponíveis 
no setor.

3.  O discernimento e o aumento da sofisticação do público exigem VFX 
mais realistas.

4. Tendências como OTT, RV e HDR estão criando pipelines inéditos.

Desafios:

Mídia e entretenimento ›



Jabra Evolve 75
Este headset sem fio 
permite que você se 
levante sem ficar preso 
à workstation. Mantenha 
a concentração em 
seu projeto graças ao 
cancelamento de ruído 
ambiente e colabore 
virtualmente com outras 
pessoas.

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. 

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 Canvas
Use a tela touch de 27 100% Adobe RGB e a caneta 
sensível à pressão para acessar menus e controles 
com rapidez e desenhar, pintar e trabalhar com 
quadros com precisão.

Monitor Dell UltraSharp 27 HDR 4K | UP2718Q
Analise seu vídeo em HDR10 com o primeiro monitor HDR 4K 
de 27 da Dell. O Dell PremierColor neste monitor oferece tudo 
o que você precisa para lidar com trabalhos em que as cores são 
essenciais: ampla cobertura de cores, incrível profundidade de 
cores, cores precisas e parâmetros de cores personalizáveis.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este 
monitor permite analisar as sequências em 
seu mais puro formato.

Dell Precision Tower 7920
Com os mais recentes 
processadores Intel® Core™ e Xeon®. 
Para o trabalho em projetos de alta 
complexidade, renderização local 
e off-line e efeitos visuais complexos.

Efeitos visuais 
supremos

Dell Precision Tower 7920

Para artistas de efeitos visuais que desejam 
desenvolver efeitos surpreendentes.

A revolução da inovação visual começa aqui. 
Atue como um líder e não um seguidor.

A Precision não apenas executa aplicativos. 
Ela foi feita sob medida para o trabalho.

Fluxo de trabalho de efeitos visuais ›

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Jabra Evolve 75
Este headset sem fio 
permite que você se 
levante sem ficar preso 
à workstation. Mantenha 
a concentração em 
seu projeto graças ao 
cancelamento de ruído 
ambiente e colabore 
virtualmente com outras 
pessoas.

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. 

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 Canvas
Use a tela touch de 27 100% Adobe RGB e a caneta 
sensível à pressão para acessar menus e controles 
com rapidez e desenhar, pintar e trabalhar com 
quadros com precisão.

Monitor Dell UltraSharp 27 HDR 4K | UP2718Q
Analise seu vídeo em HDR10 com o primeiro monitor HDR 4K 
de 27 da Dell. O Dell PremierColor neste monitor oferece tudo 
o que você precisa para lidar com trabalhos em que as cores são 
essenciais: ampla cobertura de cores, incrível profundidade de 
cores, cores precisas e parâmetros de cores personalizáveis.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este 
monitor permite analisar as sequências em 
seu mais puro formato.

Dell Precision Tower 7920
Com os mais recentes 
processadores Intel® Core™ e Xeon®. 
Para o trabalho em projetos de alta 
complexidade, renderização local 
e off-line e efeitos visuais complexos.

Efeitos visuais 
supremos

Dell Precision Tower 7920

Para artistas de efeitos visuais que desejam 
desenvolver efeitos surpreendentes.

A revolução da inovação visual começa aqui. 
Atue como um líder e não um seguidor.

A Precision não apenas executa aplicativos. 
Ela foi feita sob medida para o trabalho.

Fluxo de trabalho de efeitos visuais ›

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Ultimate

Como transformamos desafios em oportunidades:

Fluxos de trabalho de filmes de animação e criação de jogos
Nos filmes, os animadores só precisam se preocupar com o que vai ser exibido na tela no campo de visão. Já nos jogos em 3D, os ambientes devem funcionar em um nível completo 

de 360 graus.  
A Dell oferece ajustes dinâmicos da workstation para executar seus aplicativos preferidos nas velocidades mais rápidas possíveis. E, com a certificação ISV, você terá também 

a garantia de confiabilidade. 

1.  Ser forçado a mover grandes partes de sua infraestrutura ou suas render farms 
para acomodar restrições de energia elétrica.

2. Tentar divulgar conteúdo superior que depende dos talentos disponíveis no setor.

3. Os jogos estão mais imersivos e expansivos do que nunca.

4. O público mais jovem e exigente está rejeitando os jogos de baixa qualidade.

5. Tendências como OTT, RV e HDR estão criando pipelines inéditos.

6.  Crescimento contínuo dos jogos em várias plataformas, especialmente as 
plataformas móveis.

EDIÇÃO DE 
IMAGENS 2D

MODELO 3D 
E ANIMAÇÃO

*PLATAFORMAS DE 
HARDWARE DE RV

DESIGN/ 
MIXAGEM DE SOM

DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE

MECANISMOS 
(JOGOS) INTERATIVOS

Adobe® Photoshop®

Adobe® Premiere®

Adobe® After Effects®

Substance Designer
Substance Painter

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

SideFX Houdini™

HTC Vive
Oculus Rift

Google Cardboard
Sony Playstation VR
Samsung Gear VR

Adobe® Audition®

Magix
SoundForge

Avid® Pro Tools
Audacity

Microsoft C++
Python

C# (C-sharp)
JavaScript
Perforce

Epic Unreal Engine
Unity3D
Crytek

Cry Engine
Amazon Lumberyard

Desafios:

Mídia e entretenimento ›



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. 

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 Canvas
Use a tela touch de 27 100% Adobe RGB e a caneta sensível à pressão para acessar menus e controles 
com rapidez e desenhar, pintar texturas e traçar geometrias com precisão.

Monitor curvado Dell UltraSharp 38 | U3818DW
A amplitude dessa tela curva de 37,5 polegadas combinada 
com o InfinityEdge praticamente sem bordas cria um 
campo de visão quase completo, fornecendo um foco visual 
praticamente uniforme que reduz o movimento dos olhos 
pela tela. Com menos distrações, você terá mais conforto 
e produtividade.

HTC Vive Pro
Analise seu 
projeto de CGI 
em 3D.

3dconnexion SpaceMouse Pro
Faça movimentos de câmera, 
como rotação, movimentação 
vertical ou horizontal e zoom  
in/out em um único  
movimento fluido, 
 sem precisar  
alternar entre  
o mouse  
e o teclado.

Dell Precision Tower 7920
Com os mais recentes processadores Intel® Core™  
e Xeon®. Para o trabalho em projetos de alta 
complexidade, renderização local e off-line 
e efeitos visuais complexos.

Animação suprema
Dell Precision Tower 7920

A mas avançada* workstation fixa da 
Dell oferece o máximo em desempenho 
e escalabilidade para crescer junto com 
sua visão. Agora, não há mais limites para 
o seu potencial. Essas workstations podem 
vir com o Linux pré-instalado, oferecendo 
a potência para projetar mais rapidamente, 
configurar imagens em minutos com 
recursos gráficos mais nítidos e realistas 
e transferir arquivos grandes e urgentes 
com toda a confiança.

* Com dois processadores escaláveis Intel® Xeon®, 3,0 TB de 
capacidade de memória disponível a 2.666 MHz e placa gráfica 
NVIDIA GP100. Com base em uma análise interna da Dell de 
workstations concorrentes em outubro de 2017.

Fluxos de trabalho de filmes de animação e criação de jogos ›

https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Engenharia 
e fabricação

Arquitetura, 
engenharia 

e construção

Veja abaixo os fluxos de trabalho mais comuns do setor.

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.

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.

Os avanços em simulação e análise, 
os gêmeos digitais e o design 

generativo estão gerando novos 
paradigmas de design.

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

A realidade aumentada (RA), 
a realidade virtual (RV) 

e a visualização fotorrealista estão 
aprimorando o design e a colaboração.

A modelagem de informações de 
construção (BIM) está aprimorando 

o design e a capacidade de 
gerenciamento dos projetos.



Consulte as soluções Dell abaixo:

Design do produto Simulação e análise Visualização

Fixo FixoDispositivo móvel Dispositivo móvel Dispositivo móvel

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

Avalie rapidamente as 
opções de design.
Dassault Systèmes 

SolidWorks®, CATIA® 
Natural Sketch

Autodesk AutoCAD® 
SketchBook® Pro
PTC Creo® DEX, 

Creo® Sketch

DESIGN 
DE SISTEMAS

Defina os principais 
sistemas e como eles 

funcionam juntos.
Autodesk Inventor®, 

Fusion™

Dassault Systèmes 
SolidWorks®, CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

DESIGN 
INDUSTRIAL

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™

DESIGN 
DETALHADO

Defina o design nos 
mínimos detalhes.
Autodesk Inventor®, 

Fusion™

Dassault Systèmes 
SolidWorks®

Dassault Systèmes 
CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

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

SIMULAÇÃO/
ANÁLISE (CAE)

Avalie o desempenho 
para atender 

a 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

Engenharia de design, arquitetura e produção na era moderna ›



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.

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

Design de produ-
to fixo

Dell Precision Tower 5820

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™

Caso de uso: Columbia Sportwear 

Fluxo de trabalho de engenharia e produção ›

https://www.delltechnologies.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


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.

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 
RV. Com os mais recentes processadores Intel® Core™ 
e Xeon® de oito núcleos.

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.

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.

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.

*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.

Design de produto  
móvel

Precision 7540

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™

Caso de uso: Columbia Sportwear 

PRONTO PARA

RV

Fluxo de trabalho de engenharia e produção ›

https://www.delltechnologies.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Simulação e análise 
móveis (CAE)

Precision 7740

A workstation Dell Precision 7740 oferece 
desempenho escalável para aplicativos CAE, 
como:

ANSYS® Mechanical™, Fluent®, DiscoveryTM 

Live, Altair® HyperWorks®, solidThinking®, 
COMSOL Multiphysics®

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.

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. 

Precision 7740
Capacidade 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 
RV. Com os mais recentes processadores 
Intel® Core™ e Xeon® de oito núcleos.

*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.

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.

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.

*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. 

HTC Vive Pro™

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

PRONTO PARA

RV

Fluxo de trabalho de engenharia e produção ›

https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


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.

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.

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

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. 

HTC Vive Pro™

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

Visualização  
fixa

Dell Precision Tower 5820

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

Fluxo de trabalho de engenharia e produção ›

https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
http://precisionworkstations.com
http://precisionworkstations.com


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.

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.

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.

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. 

HTC Vive Pro™

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

Precision 7740
Capacidade 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 RV. Com os mais 
recentes processadores Intel® Core™ e Xeon® de 
oito núcleos.

Visualização 
móvel

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

Fluxo de trabalho de engenharia e produção ›

https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Consulte as soluções Dell abaixo:

Projeto arquitetônico Visualização
Fixo FixoDispositivo móvel Dispositivo móvel

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

SISTEMAS DE ENCANAMENTO 
MECÂNICO/ELÉTRICO (MEP)

DOCUMENTAÇÃO PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Avalie rapidamente as opções de design 
e os estudos em massa.

Trimble®, Sketchup, Autodesk SketchBook® 
Pro, Formit, 360 Pro, Adobe Illustrator, 

Grasshopper, Bentley AECOsim

Avalie o desempenho para atender a especificações.
Autodesk Revit MEP, AutoCAD, MEP,  
NavisWorks®, Trimble®, PipeDesigner,  

DuctDesigner

Simule, compartilhe e colabore com 
aparências e ideias visuais.

Autodesk 3ds Max®, Revit Live, 
NavisWorks®, Epic Games, Unreal Engine, 

Unity 3D, Chaos Vray

Documente tudo para obter aprovação 
das construções.

Autodesk AutoCAD®, 
GRAPHISOFT® ARCHICAD, 

Bentley Microstation

Defina a aparência, o formato, o visual 
e o comportamento.

Autodesk Revit, GRAPHISOFT ARCHICAD, 
Bentley Microstation, Robert McNeel & 

Associates Rhino®

Planeje e coordene o processo de construção.
Autodesk NavisWorks

Analise o desempenho estrutural para 
atender a especificações.

Autodesk Revit Structure, Advance 
Steel, Tekla Structural Designer, Bentley 

Microstation, STAAD.Pro, RAM Steel

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

Engenharia de design, arquitetura e produção na era moderna ›



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.

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.

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®.

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. 

Dell 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®. 

HTC Vive Pro™

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

Design 
arquitetônico fixo
Dell Precision Tower 3630

A workstation Dell Precision Tower 3630 
economiza espaço e tem certificação ISV para 
aplicativos de arquitetura, como:

Autodesk Revit®, AutoCAD®, GRAPHISOFT® 
ARCHICAD, Bentley Software MICROSTATION, 
Robert McNeel & Associates Rhino®

Fluxo de trabalho de arquitetura, engenharia e construção ›

https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


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.

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®.

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. 

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 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.

HTC Vive Pro™

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

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 RV. Com os mais recentes 
processadores Intel® Core™ e Xeon® 
de oito núcleos.

Design arquitetônico 
móvel

Precision 7540

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®
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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.

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.

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

HTC Vive Pro™

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

Visualização 
fixa

Dell 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.
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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.

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.

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.

*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.

HTC Vive Pro™

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

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. 

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. 

Precision 7740
Capacidade 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 RV. Com os 
mais recentes processadores Intel® Core™ 
e Xeon® de oito núcleos.

*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 
móvel

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.
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