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MER KRAFT TILL DIN ARBETSDAG

Hantera upp till en miljon slutpunkter5 från det 

offentliga och/eller privata molnet. Hantera var 

du än är med en mobilapp för modern hantering 

av slutpunkter i realtid.

INBYGGD SÄKERHET

Wyse Management Suite är mycket säkert 

och använder HTTPs-kommunikationer, 

tvåfaktorsautentisering och rollbaserad etablering. 

ENKEL INSTALLATION

Från noll till produktivitet direkt med Wyse 

Management Suite Pro på offentligt moln2. 

Automatiserade processer och intelligenta insikter 

med kraftfull dynamisk gruppering av enheter och 

regelbaserad automatisering ger ett flexibelt och 

proaktivt hanteringssätt.

EFFEKTIV PRODUKTIVITET

Ett verktyg fixar allt. Hantera enkelt dina  

Dell-slutpunkter, ordna med system- och BIOS-

konfigurationer, slutför hårdvaruinventeringar 

och titta på händelse- och granskningsloggar 

för centraliserad hantering.

Snabba upp din molnstrategi med Dells molnklienter som utformats för att förbättra dina virtuella arbetsytor 
med ultimat säkerhet och intelligent enhetlig hantering. Läs mer på Dell.com/CloudClientWorkspace

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

Gratis nedladdning. Öka produktiviteten 
och dra fördel av smidig driftsättning och 
enkelt underhåll med ett kostnadsfritt lokalt 
hanteringsverktyg för mindre driftsättningar.
 
Hämta nu

Wyse Management Suite Pro

Effektiv lösning för hybridmolnshantering. 
Abonnemang per plats, per år med möjlighet 
till hantering i antingen molnet eller lokalt – 
eller en kombination av båda – med flytande 
licensallokering mellan offentliga och privata moln. 

Prova kostnadsfritt

Va r f ö r  v ä l j a  Wy s e  M a n a g e m e n t 
S u i t e 

UTFORMAD FÖR ATT PASSA DIN MILJÖ

Ett verktyg fixar allt. 
Wyse Management Suite är en flexibel hybridmolnlösning som gör det möjligt att centralt konfigurera, 

övervaka, hantera och optimera Dell-klienter som drivs av Dell Hybrid Client och tunna klienter, när 

som helst, var som helst. Wyse Management Suite är perfekt för små och stora företag och däremellan. 

Med flera versioner uppfyller vår lösning alla nivåer av distribution.

F rå n  n o l l  t i l l  f u l l 
p ro d u k t i v i te t  d i re k t
med Wyse Management Suite 
Pro på offentligt moln2. Hantera 
var som helst med hjälp av 
en kompletterande mobilapp, 
visa kritiska varningar på 
instrumentpanelen och skicka 
realtidskommandon med ett enda 
tryck för modern hantering av 
Dells utvalda slutpunkter och 
mjukvaror.

A n v ä n d a r v ä n l i g  f r å n 
s t a r t
Hanteringskonsolen är 
översatt till 7 olika språk 
vilket gör det bekvämt för 
våra internationella team att 
distribuera den på sina lokala 
språk.

S m a r t  e n h e t l i g  h a n t e r i n g
Med distribution av hybridmoln och flytande licensallokering 
kan du hantera dina Dell-enheter från lokala platser 
(datacenter), hybridmoln eller offentliga moln för 
större kontroll och flexibilitet. Den här molnprioriterade 
multitenant-modellen stöder dina växande affärsbehov.

A u to m a t i s e ra d e  p ro c e s s e r 
o c h  i n te l l i g e n t a  i n s i k t e r
med kraftfull dynamisk 
enhetsgruppering och 
regelbaserad automatisering 
ger ett flexibelt och proaktivt 
hanteringssätt. 

S e  t i l l  a t t  a l l t 
f u n g e ra r.
Framtidssäkra företaget med 
stöd för hög tillgänglighet. 
Arbeta tryggt med Active 
Directory-autentisering för 
rollbaserad administration, 
avancerad säkerhet genom 
tvåfaktorautentisering, 
HTTPS-baserad avbildning 
och policyvarningar.

L i g g  s te g e t  fö re  p ro b l e m e n
Wyse Management Suite Pro levereras med Dell ProSupport3 for 
Software – ProSupport for Software ger tillgång 24x7 till lokala 
experter inom avancerad teknik som vidtar åtgärder för att lösa 
kritiska problem när de uppstår så att du kan fokusera på det 
strategiska arbetet som driver din verksamhet framåt.

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 

Modern driftsättning och hantering av offentliga och privata moln

Molnet först Kompletterande 
mobilapp

Skalbarhet 
och hög 

tillgänglighet

Automatisering 
och 

rapportering

Administration 
i storföretagsklass

Mer än 40
Mervärdesmjuk- 
varufunktioner  

i Pro
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Typiska användningsfall för Wyse 
Management Suite med tunna klienter

Mycket reglerade 
organisationer utan 
åtkomst till externa 
nätverk och stora behov 
av avancerade funktioner

Organisationer med stora 
driftsättningsbehov med 
flera kontor och många 
distansarbetare

Organisationer med 
blandade miljöer 
och kombination av 
medarbetare på plats 
och på distans

REKOMMENDERAD LÖSNING

Wyse Management Suite 
Pro med privat moln

Wyse Management Suite 
Pro med offentligt moln

Wyse Management Suite 
Pro med offentligt och 
privat moln
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Mycket skalbar lösning

Licensvillkor

Licensnyckel

Arkitektur

Flexibel driftsättning/hybridmoln med flytande 
licensallokering

Avancerad installerare

Flera klientorganisationer

Kompletterande mobilapp (finns på Android- och 
 iOS-enheter)

Delegerad administration för behörighetsgranularitet

Flera lagringsplatser med stöd för en distribuerad arkitektur

Alternativ för att konfigurera WMS-serveralias

API-stöd för integrering med IT-verktyg

Proxysupport (Socks5)

Hög tillgänglighet 

Dell ProSupport for Software ingår3

DELL-SLUTPUNKTER

Dell-klientenheter som konfigurerats med Dell Hybrid Client

Dells tunna klienter med ThinOS (fabriksinstallation)

Dells lösningar för tunna klienter med ThinOS 
(kundinstallation)

Dells tunna klienter med Windows 10 IoT Enterprise

Mjukvarubaserade tunna klienter (konverterade datorer)

RAPPORTERING OCH ÖVERVAKNING

Lokaliserad hanteringskonsol

Varningar, händelser och granskningsloggar via e-post 
och mobilapp

Rapportering av företagsgrad

Små driftsättningar,  
en plats

Gratis nedladdning

Nej (inbyggt)

På plats

WYSE MANAGEMENT 
SUITE STANDARD

FUNKTION

Stora driftsättningar, flera platser, 
upp till 120 000 slutpunkter

Per plats-prenumeration

Ja

På plats

Stora driftsättningar, flera platser, 
upp till 1 miljon slutpunkter

Per plats-prenumeration

Ja

Offentligt moln

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO  

(PRIVAT MOLN)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO

(OFFENTLIGT MOLN)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Referensarkitektur

Funktionsmatris
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DELL HYBRID CLIENT-HANTERINGSFUNKTIONER

FULLSTÄNDIG SYNLIGHET FÖR TILLGÅNGAR

Automatisk enhetsidentifiering

Hantering av tillgångar, inventering och system

Visa effektiv konfiguration på enhetsnivå efter arv

SÄKERHET

Säker kommunikation (HTTPS)

Kommunikation över säker MQTT

802.1x-certifikatdistribution

Autentisering med flera faktorer

Active Directory-autentisering för rollbaserad administration

AD-mappning (Active Directory) med LDAP

Single-sign-on 
 

Lockdown-inställningar (aktivera/inaktivera portar för slutpunkter 
som stöds)

OMFATTANDE HANTERING

OS-korrigering och avbildningshantering

Smart schemaläggning

Tyst distribution

Programpaket som förenklar distribution och minimerar omstarter

Dynamisk gruppskapande och tilldelning baserat på enhetsattribut

Tilldelning av datalager till programpolicy och delnätsmappning

Avancerad programhantering och programpolicy

Arv från användargrupp

Undantag för slutanvändare

Automatisk avregistrering av enhet

Konvertera och använd Windows-datorer som helt kontrollerade 
slutpunkter

KONFIGURATION

Guide för Dell Hybrid Client-konfiguration

Stöd för flera bildskärmar

Follow-me-profil

Roaming för användaranpassningsdata

Filtillhörighet för att prioritera programleveransläge

Support för BIOS-inställningar och -konfiguration

Export/import-policykonfigurationer

Standardpolicy för användargrupp

Webbläsarkonfiguration

Automatiserad uppdatering av Dell-signerade program

Konfiguration av molnleverantör

FUNKTION WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO  

(PRIVAT MOLN)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO

(OFFENTLIGT MOLN)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Funktionsmatris för Dell Hybrid Client
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HANTERINGSFUNKTIONER FÖR TUNNA KLIENTER OCH 
NOLLKLIENTER

FULLSTÄNDIG SYNLIGHET FÖR TILLGÅNGAR

Automatisk enhetsidentifiering

Hantering av tillgångar, inventering och system

Visa effektiv konfiguration på enhetsnivå efter arv

RAPPORTERING OCH ÖVERVAKNING

Fjärrskugga via VNC

Konfigurerbart pulsslag och incheckningsintervall

SÄKERHET

Säker kommunikation (HTTPS)

Kommunikation över säker MQTT

802.1x-certifikatdistribution

Autentisering med två faktorer

Active Directory-autentisering för rollbaserad administration

AD-mappning (Active Directory) med LDAP

Funktionen för domänanslutning (WES)

Lockdown-inställningar (aktivera/inaktivera portar för slutpunkter 
som stöds)

OMFATTANDE HANTERING

OS-korrigering och avbildningshantering 

Smart schemaläggning

Tyst distribution

Programpaket som förenklar distribution och minimerar omstarter

Dynamisk gruppskapande och tilldelning baserat på enhetsattribut

Policy för datalagertilldelning till program

Avancerad app-policy

Konvertera Dell-klienter med Ubuntu 20.04 och DCA Enabler  
till ThinOS 2205 eller över 10 – endast utvalda modeller

Konvertera och använd Windows-datorer som helt kontrollerade 
slutpunkter

KONFIGURATION

Guide för konfiguration av Dell ThinOS 8.x- och 9.x

Stöd för flera bildskärmar

Dell Easy Setup och Wyse Overlay Optimizer

Undantag för massenhet

Skriptstöd för anpassning av programinstallation

Support för BIOS-inställningar och -konfiguration

Export/import-policykonfigurationer

Stöd för RSP-paket

WDM-importverktyg

FUNKTION WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO  

(PRIVAT MOLN)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO

(OFFENTLIGT MOLN)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE STANDARD

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Funktionsmatris för tunna klienter
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UPPLAGOR

SYSTEMKRAV
(WMS-SERVER)

MOLNBASERAT DATALAGER 
(WMS PRO PÅ OFFENTLIGT MOLN)

SLUTPUNKTER SOM STÖDS7

WYSE MANAGEMENT SUITE PRO  
(OFFENTLIGT OCH PRIVAT MOLN)

PRENUMERATIONSALTERNATIV

WEBBLÄSARE SOM STÖDS 
(MANAGEMENT CONSOLE)

SPRÅK SOM STÖDS
HANTERINGSKONSOL

KOMPLETTERANDE MOBILAPP

UTVÄRDERINGSVERSION AV 
MJUKVARA

Wyse Management Suite Standard: privat moln
Wyse Management Suite Pro: privat moln, offentligt moln eller hybridläge

Mjukvaran kan installeras på en fysisk eller virtuell maskin

Wyse Management Suite Standard:
• Operativsystem som stöds – Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 och Windows Server 2019 Standard 

Språkpaket som stöds – engelska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska och kinesiska.
• Minsta diskutrymme – 40 GB
• Minsta mängd minne (RAM) – 8 GB
• Minimikrav för processor – 4 processorer

Wyse Management Suite Pro (privat moln upp till 50 000 slutpunkter):
• Operativsystem som stöds – Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 och Windows Server 2019 Standard 

Language Pack som stöds – engelska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska och kinesiska.
• Minsta diskutrymme – 120 GB
• Minsta mängd minne (RAM) – 16 GB
• Minimikrav för processor – 4 processorer

Enkel och kraftfull installation av privat moln för att installera alla komponenter som krävs för att köra Wyse Management 
Suite inom fem minuter.

10 GB lagring på Tenant Cloud-datalager för program och komponenters driftsättning

Latitude 3330 med Dell Hybrid Client5

OptiPlex 5400 allt-i-ett med Dell Hybrid Client eller med Dell ThinOS (kundinstallationsalternativ)5 

Precision 3260 kompakt workstation med Dell Hybrid Client5 
OptiPlex 3000 tunn klient med Dell Hybrid Client, Dell ThinOS eller Windows 10 IoT Enterprise
Latitude 3420 med Dell ThinOS (kundinstallationsalternativ)
Wyse 5470 All-in-One Thin Klient med Dell ThinOS eller Windows 10 IoT Enterprise
Wyse 5470 Mobile Thin Client med Dell ThinOS eller Windows 10 IoT Enterprise
Konverterade Windows-datorer (tidigare Wyse Converter for PCs) – stöd för Windows 10 Professional 21H1/21H2 (64-bitars) 
och Windows 10 Enterprise 1H2 (64-bitars)

1 års prenumeration med underhåll och ProSupport for Software
2 års prenumeration med underhåll och ProSupport for Software
3 års prenumeration med underhåll och ProSupport for Software
5 års prenumeration med underhåll och ProSupport for Software
Obs! Flytande licensallokering mellan offentligt och privat moln

Internet Explorer 11.0 och senare. 
Google Chrome version 58 och senare versioner. 
Mozilla Firefox version 52.0 och senare versioner. 
Microsoft Edge-webbläsaren i Windows – endast på engelska.

Engelska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska, kinesiska

Gör det möjligt för administratören att hantera och övervaka enheter var som helst i realtid.
Tillgängligt med Wyse Management Suite Pro (offentligt och privat moln) för Android- och iOS-enheter 

Begär en kostnadsfri utvärderingsversion i 45 dagar på https://www.wysemanagementsuite.com/

T E K N I S K  S P E C I F I K AT I O NF U N K T I O N

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

1. Wyse Management Suite Pro krävs. Enligt Dells interna analys, september 2021. Dell legal AD# CLM-003072.
2. Licensaktivering krävs. Dell legal AD# G19000328
3. Villkor och tillgänglighet för Dell ProSupport varierar i olika regioner.Se dell.com/servicecontracts/global.
4. Erbjudanden och tillgänglighet kan variera i olika regioner. Vissa artiklar är tillgängliga efter produktintroduktion
5. Wyse Management Suite Pro krävs
6. I dokumentationen till Wyse Management Suite som finns på Dell.com/support hittar du en mer detaljerad lista över de tunna klienter från Dell som stöds och  
rekommenderade versioner av fast programvara.

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 CLIENT WORKSPACECLOUD CLIENT WORKSPACE

DRIFTSÄTT

Implementera på cirka en minut7 och konfigurera 

automatiskt på mindre än 108. Med förenklad 

installation, konfiguration och hantering kan Dell 

tunna klienter installeras direkt ur kartongen. Dells 

tjänsteportfölj för Dells tunna klienter hjälper dig att 

effektivisera driftsättningen så att du kan fokusera 

på innovation.

SÄKER

Få det säkraste operativsystemet för tunna 
klienter med ThinOS som är exklusivt för Dell9. 
Välj Windows 10 IoT Enterprise med Dells extra 
säkerhetsfunktioner för säker åtkomst till 
virtuella arbetsytor eller välj Dell Hybrid Client, 
som är specialbyggt för att öka säkerheten i 
dina VDI- och molnmiljöer.

B y g g d  fö r  f ö re t a g 

Flexibla mjukvarulösningar från Dell Technologies. Enkla. Säkra.

HANTERING

Med enhetlig, heltäckande driftsättning och 
hantering från Wyse Management Suite 
(WMS) kan du hantera från molnet och/
eller datacentret och enkelt skala från en till 
hundratusentals enheter. 

SUPPORT

Låt oss förenkla hårdvaru- och 
mjukvarusupport. ProSupport ger dig 
tillgång 24x7 till regionspecifika avancerade 
teknikexperter som kontaktar IT-avdelningen 
när kritiska problem uppstår, så att du kan 
fokusera på det strategiska arbetet som driver 
ditt företag framåt.
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1 – Wyse Management Suite Pro krävs. Enligt Dells interna analys av konkurrerande produkter, september 2021. Dell legal AD# CLM-003072.
2 – Licensaktivering krävs. Dell legal AD# G19000328.
3 – Villkor och tillgänglighet för Dell ProSupport varierar i olika regioner. Se dell.com/servicecontracts/global.
4 – Erbjudandet kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i den tekniska handboken på www.dell.com/support.
5 –  Wyse Management Suite Pro krävs. Wyse Management Suite har stöd för Dell-utvalda slutpunkter som drivs av Dell Hybrid Client, Wyse tunna klienter och konverterade Windows-

datorer.
6 –  I dokumentationen till Wyse Management Suite som finns på Dell eSupport hittar du en mer detaljerad lista över tunna Wyse-klienter som stöds och rekommenderade versioner av 

fast programvara
7 – Baserat på Dells analys i mars 2020 som mätte automatiserad konfiguration av Wyse ThinOS från Wyse Management Suite eller en filserver. Dell Legal AD#G19000215.
8 –  Baserat på Dells analys i mars 2020 som mätte manuell konfiguration av Dell ThinOS via OOBE eller automatiserad driftsättning från Wyse Management Suite eller en filserver. 

Dell Legal AD#G19000215.
9 – Enligt Dells analys av Dell ThinOS jämfört med konkurrerande produkter, mars 2020. Dell Legal AD#G19000130.
10 – Alla funktioner och tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller försäljningssegment/kunder. Kontakta din representant för Dell Technologies Services för information om tillgänglighet.

Upphovsrätt © 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess 
dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.
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Konfigurera, övervaka och hantera på ett 
enkelt sätt.

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

