
Dell Precision Workstations

MAAILMAN YKKÖSTYÖASEMAT*.

Dell Precision tarjoaa monipuolisia malleja, älykästä suorituskykyä ja kriittistä luotettavuutta alan vaativimpiin 
sovelluksiin. Palkituista elokuvantekijöistä ja animaattoreista kuumimpiin arkkitehteihin ja insinööreihin – laajan 

valikoimamme ansiosta voit mukauttaa työasemaa ja optimoida sen luovaan asiantuntemukseen. 
Lisätietoja on osoitteessa DellTechnologies.com/Precision

* Lähde: IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, Q4 2019 (perustuu yksiköihin)

TOTEUTA NEROKKUUS



Jokaisessa Dell Precision -tietokoneessa on ominaisuuksia, joiden avulla voit herättää 
huimimmatkin ideasi eloon. Tiedämme tämän, koska kerroit toiveistasi meille 
asiakasneuvottelukunnissamme ja keskusteluissamme myyntitiimeidemme kanssa.

Koe rajoittamaton innovointi uusilla ohuemmilla, kevyemmillä, premium-suunnitelluilla 
mobiilitehotyöasemilla, joissa on InfinityEdge-, UHD-, HDR- ja Touch-näyttövaihtoehdot, 
sekä kehittyneillä lämpötekniikoilla, joiden avulla voit pitää järjestelmän käynnissä 
pitkään. Ainutlaatuiset mallit, joissa on useita eri kokoja, takaavat erinomaisen 
skaalautuvuuden, mukaan lukien kehikkotyöasemat, pienikokoiset työasemat ja 
minitornitehotyöasemat, sekä keski- ja huippuluokan tornit, joissa on FlexBay-paikat ja 
monikanavaiset termiset mahdollistamassa helpon osien vaihdon sekä edistyksellisen 
jäähdytyksen ja erinomaisen akustiikan.

INNOVATIIVINEN 

SUUNNITTELU

Miksi Dell Precision -työasemat kannattaa valita?

Ainutlaatuiset ideasi ansaitsevat maailman ykköstyöasemien poikkeuksellisen 
voiman. Dell Precision tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn 
ammattilaistason suorittimien ja grafiikan ansiosta. Siinä on valtava muisti ja 
laajat tallennusvaihtoehdot.

Ainoastaan Dell-laitteisiin tarkoitettu Dell Optimizer for Precision -ohjelmisto on 
ainoa AI-pohjainen suorituskyvyn optimointiohjelmisto, joka virittää työaseman 
automaattisesti koneoppimisen avulla. ExpressResponse optimoi sovellusten 
suorituskyvyn, ExpressCharge nopeuttaa akun lataamista ja käyttöä, ja 
ExpressSignIn nopeuttaa käyttöäsi.

Yritykset voivat hallita keskitettyihin IT-käytäntöihin perustuvaa loppukäyttäjän 
järjestelmää IT-hallintakonsolista, kuten SCCM, ja kerätä analytiikkaa etäältä 
yhdeltä käyttäjältä tai käyttäjäryhmältä sekä luoda suorituskyky-, luotettavuus- ja 
käyttöraportteja resurssitarpeiden arviointia, suunnittelua ja käsittelyä varten.

Dell käyttää tuhansia tunteja riippumattomien ohjelmistotoimittajien (ISV) kanssa 
testatakseen Dell Precision -työasemia, jotta voimme toimittaa sinulle testatun ja täysin 
optimoidun työaseman. Nämä ohjelmistokumppanit tekevät yhteistyötä meidän ja 
asiakkaiden kanssa tarjotakseen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lisätietoja ISV-
sertifioinneista on osoitteessa http://precisionworkstations.com /

Dellin ainutlaatuinen Reliable Memory Technology Pro -ohjelmisto tarjoaa ECC-
muistin lisäksi toisen suojaustason, joka korjaa automaattisesti yhden bitin 
muistivirheet. RMT Pro tunnistaa ja kartoittaa DIMM-muistimoduulin vialliset 
muistisektorit, joten niitä ei voi käyttää uudelleen, mikä auttaa välttämään 
muistivirheitä ja sinisiä näyttöjä. Ohjelmisto varoittaa käyttäjää myös, kun DIMM-
muistimoduulit ovat vikatilanteessa ja ne on vaihdettava.

Mobiilijärjestelmämme on MIL-SPEC-testattu sen varmistamiseksi, että ne ovat 
kestäviä ja kestävät matkustamisen myötä tulevaa tyypillistä kulumista. Dell 
ProSupport Plus on alan kattavin palvelu- ja tukipalvelu, joten voit käyttää sekä 
laadukkaita tuotteita että huippuluokan palveluita.

Dell Precision -työasemat ovat virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sisällön 
luomisen ja kehittyneen kaupallisen visualisoinnin perusta. Laaja VR-valmius ja 
Dellin teknologiakumppaniohjelma tuovat tehokkuutta ja innovaatioita kaikkiin 
toimistoihin. Dell Precision -työasemat tarjoavat myös mahdollisuuden ottaa 
käyttöön ja hallita kognitiivisia teknologiaympäristöjä, kuten koneoppimista, 
datatiedettä ja tekoälyä, ja auttavat yrityksiä ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia 
ja hyödyntämään tietojaan entistä paremmin.

ÄLYKÄS 

SUORITUSKYKY

TOIMINNALLE TÄRKEÄÄ 

LUOTETTAVUUTTA

VAIKUTTAVA 

TUOTTAVUUS



Maailman pienin, ohuin ja kevyin 17 tuuman mobiilitehotyöasema takaa 
suorituskyvyn. Uuteen työasemaan on saatavilla Intel® Xeon® - ja Core™-
suorittimia, ECC-muistivaihtoehtoja (jopa 64 Gt 2933 MHz:n muistia) RMT 
Pro -ominaisuuden kera, NVIDIA Quadro RTX™ 3000 -näytönohjain ja Dell 
Optimizer for Precision. 4-puolisessa InfinityEdge 16:10-kuvasuhteen näytössä 
on matalan sinisen valon suodatin ja ympäristön tunnistava näyttö, ja siinä on 
jopa HDR 400 ja PremierColor. 5750 on riittävän tehokas VR:n kehittämiseen, 
ja siinä on 4 Tt:n tallennustila (RAID-järjestelmän kera) raskaita dataprojekteja 
varten. 5750:ssä on ExpressSign-in-toiminto, joka herättää tai lukitsee 
järjestelmän, kun astut huoneeseen tai poistut huoneesta.

Näissä pienissä ja mukautettavissa olevissa 15 tuuman mobiilitehotyöasemissa 
on työaseman tehokkuus tietokoneeseen verrattavissa olevaan hintaan. 
Nauti työasematason suorituskyvystä, jonka takaavat Intel®-suorittimet 
(Intel® Xeon® on saatavilla 3551:een), nopea muisti (jopa 64 Gt 2 933 MHz:n 
taajuudella) ja tallennusratkaisut (jopa 4 Tt). Ylläpidä luovuutta ammattitasoisen 
NVIDIA®-näytönohjaimen avulla ja luo ja muokkaa työtäsi erittäin selkeästi 
työskennellessäsi CAD-sovelluksissa tai raskaissa Excel-laskentataulukoissa. 
Nämä järjestelmät ovat ISV-sertifioituja, joten voit olla varma siitä, että 
niiden teho riittää alan keskeisten ohjelmistopakettien pyörittämiseen.

Pienimmässä, ohuimmassa ja kevyimmässä 15 tuuman mobiilitehotyöasemassa 
on kevyt hiilikuitukämmentuki ja alumiininen runko. Nauti paremmista 
kontrastisuhteista, kosketustuesta ja hämmästyttävästä kuvanlaadusta 4-puolisen 
InfinityEdge HDR 16:10 -näyttövaihtoehdon ja sinisen valon suodattimen 
ansiosta. Järjestelmä alkaa 4 paunasta ja on entistä tehokkaampi uusimman 
ammattilaistason NVIDIA Quadro® -näytönohjaimen ja jopa 64 Gt:n 2 933 MHz:n 
DDR4-muistin ansiosta (ECC ja RMT Pro saatavilla). Käytä, siirrä ja tallenna suuria 
3D-, video- ja multimediatiedostoja nopeasti ja helposti jopa 4 Tt:n tallennustilan 
avulla (RAID-ratkaisu käytettävissä). Tämä ominaisuus on harvoin nähtävissä 
kannettavissa työasemissa, joissa on näin ohut ja kevyt kehys.

Kannettavat Dell Precision -työasemat
IDEOITTESI ARVOISTA TEHOA

Dellin tehokkaimmat 15-tuumaiset ja 17-tuumaiset mobiilitehotyöasemat ovat 
nyt pienempiä, ja ne on suunniteltu VR- ja AI-valmiuteen. Niissä yhdistyvät 
huippuluokan suorituskyky ja poikkeuksellinen liikkuvuus. Nauti erinomaisesta 
tehosta mukautettavien osien, kuten Intel® Xeon® - ja Core™ i9 -suorittimien, 
huipputason NVIDIA® -ammattilaisnäytönohjaimen, jopa 8 Tt:n tallennustilan ja 128 
Gt:n 2933 MHz:n muistin tai 64 Gt:n 3200 MHz:n SuperSpeed -muistin ansiosta. 
Saatavana on myös ECC-muisti. Asiakkaat voivat hyötyä Dellin ainutlaatuisesta 
luotettavasta muistitekniikasta ja saada lisää luotettavuutta muistiin liittyviä virheitä 
vastaan. Nauti myös PremierColor-tekniikalla varustetusta HDR 600:sta (jopa 800 
nitiä), ympäristön tunnistuksesta ja sinisestä matalan valon suodatinnäytöstä, jotka 
yhdessä takaavat optimaalisen katseluelämyksen. ExpressSign-in-sovelluksen avulla 
työasema tunnistaa sinut, kun tulet ja lähdet taikka herätät tai lukitset työaseman.

DELL PRECISION 7550 JA 7750

DELL PRECISION 5750

DELL PRECISION 5550

DELL PRECISION 3550 JA 3551



Nauti hämmästyttävästä suorituskyvystä pienikokoisemmassa muodossa 
yhden tai kahden suorittimen (jopa 28 ydintä suoritinta kohti) ja jopa 768 Gt:n 
2 933 MHz:n muistin ansiosta. 7820-torni on ihanteellinen valinta insinööreille, 
suunnittelijoille, analyytikoille ja data-tutkijoille, joiden sovellusvalikoimaan 
kuuluu paljon suoritinytimiä vaativia monisäikeisiä, laskentaintensiivisiä 
analysointi-, simulointi- ja renderöintisovelluksia. Valitse VR:n ammattilaistason 
Radeon™ Pro- tai NVIDIA Quadro RTX™ -näytönohjainvalikoimasta, joka 
tukee jopa 300 W:n kahden näytönohjaimen tehoa. Innovatiivisen ilman 
työkaluja asennettavan kotelon ansiosta FlexBay-paikat ovat helppokäyttöisiä. 
Tallennustilaa voidaan laajentaa poikkeuksellisen paljon (jopa 68 Tt), ja 
Hotswap PCIe NVMe™ -asemia voidaan käyttää edestä. Nauti pidemmästä 
huippuluokan suorituskyvystä kehittyneen jäähdytyksen ja akustiikan ansiosta. 
Tämä puolestaan on  mullistavan monikanavaisen lämpörakenteen ansiota.

Suuri teho pienikokoisessa ja innovatiivisessa tornikokoonpanossa, jossa on 
tehokkaat suorittimet ja jopa 512 Gt 2 666 MHz:n tai 256 Gt 2 933 MHz:n 
DDR4 ECC -muistia. Valitse VR:n ammattilaistason Radeon™ Pro- tai NVIDIA 
Quadro RTX™ -näytönohjainvalikoimasta, joka tukee jopa 300 W:n kahden 
näytönohjaimen tehoa. 5820-torni on ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka 
käyttävät sellaisia grafiikka- ja dataintensiivisiä suunnittelusovelluksia, jotka 
vaativat suuremman ydinmäärän ja huippuluokan grafiikkatuen yhden vastakkeen 
arkkitehtuurissa. Työkaluton FlexBay-kehikko tukee useita moduuleja, kuten 
skaalautuvaa tallennustilaa, 68 Tt:uun asti. Järjestelmä pysyy lisäksi viileänä 
vallankumouksellisen monikanavaisen lämpörakenteen ansiosta.

Dell Precision -tornityöasemat
SKAALAUTUVAT SUORITUSKYKYISET TYÖASEMAT

Tehokkain ja skaalautuvin AI-valmis työasemamme. 7920-torni sopii 
erinomaisesti asiakkaille, jotka käyttävät monimutkaisia sovellusympäristöjä, 
kuten interaktiivista suunnittelua, analysointia, datatiedettä ja erittäin suurten 
tietoaineistojen tutkimista sekä uusia sovelluksia/työkuormia, kuten tekoälyä 
ja xReality-sovelluksia. Monipuolisessa jaetussa kotelossa on työkaluttomat 
FlexBay-paikat edessä, jopa 136 Tt tallennustilaa ja käytön aikana vaihdettavien 
PCIe NVMe™ -asemien (RAID-lisävaruste ja lukittavat kiintolevykelkat) käyttö 
edestä. Tutustu vallankumoukselliseen monikanavaiseen jäähdytykseen, jonka 
ansiosta järjestelmä toimii huippunopeudella ilman ylikuumenemisen vaaraa 
ja tarjoaa erinomaisen akustiikan. Hyödynnä vaativimpia sovelluksia yhden tai 
kahden ytimen suorittimilla (enintään kaksi Intel® Xeon™ -suoritinta, jopa 28 
ydintä suoritinta kohti), Valmis VR:lle ammattitason Radeon™ Pro- tai NVIDIA 
Quadro RTX™ -näytönohjaimella (jopa 3 x 300 W -korttia) ja jopa 3 Tt 2 666 
MHz:n muistia valituilla suorittimilla.

DELL PRECISION 7820 -TORNI

DELL PRECISION 7920 -TORNI

DELL PRECISION 5820 -TORNI

Nauti huippuluokan suorituskyvystä ja edullisuudesta laajennettavassa tornirakenteessa. 
Se sopii erinomaisesti sisällönluojille ja insinööreille, jotka työskentelevät 3D-grafiikan tai 
monimutkaisen 2D-grafiikan parissa, sekä tehokäyttäjille, jotka työskentelevät suurten 
tietojoukkojen kanssa ja monimutkaisten ISV-sertifiointia vaativien analyysien parissa. 
Pienikokoinen rakenne tarjoaa pienemmän jalanjäljen suorituskyvystä tinkimättä. 
Hyödynnä uusimpia Intel® Core™- ja Xeon®-suorittimia Radeon™ Pro- tai NVIDIA®-
näytönohjaimen avulla, jotta ideasi toteutuvat. Projektien toimittaminen tai työkuormien 
analysointi on nyt entistä nopeampaa, sillä jopa 128 Gt muistia käyttää 2 933 MHz:n 
nopeutta. SATA™- tai PCIe NVMe™ SSD -vaihtoehtojen (jopa 30 Tt ja RAID) ansiosta 
skaalautuva tallennus on turvallista ja tilaa riittää lähes mihin tahansa projektiin.

DELL PRECISION 3640 -TORNI



Nauti erinomaisesta suorituskyvystä ja edullisuudesta pienessä 
pöytäkoneessa. Pienikokoisessa SFF-mallissa on useita 
asennusvaihtoehtoja, ja siinä on valinnaisia WiFi-toimintoja ja useita 
helppokäyttöisiä portteja, jotka pitävät sinut yhteydessä kaikkeen 
tarvitsemaasi. Nauti muotoilun ammattilaistason suorituskyvystä ja muista 
luovista perussovelluksista, joissa on jopa 128 Gt muistia (2 933 MHz), 
sekä jopa 10 Tt:n skaalautuvista tallennusvaihtoehdoista (6 Tt:n SSD + 4 
Tt:n kiintolevy). Sertifioitu ammattikäyttöön Radeon™ Pro- tai NVIDIA 
Quadro® -ammattilaisnäytönohjaimen ja jopa 75 W:n näytönohjaintuen 
avulla. 3440 SFF on saatavana Intel® Xeon® -suorittimien, ECC-muistin ja 
Treliable Memory Technology Pron kanssa.

Dell Precision SFF- ja kehikkotehotyöasemat
SFF- JA KEHIKKOTEHOTYÖASEMAT

Nauti huippuluokan suojatusta etäkäytöstä ja erinomaisesta 
työaseman suorituskyvystä tyylikkäässä 2U-kehikkomallissa. 24 tunnin 
käyttömahdollisuus useille käyttäjille (1:1) sekä 1 tai 2 moniydinsuoritinta ja 
jopa 28 ydintä suoritinta kohti. Nauti erinomaisesta VR:n ammattilaistason 
grafiikkavalmiudesta ja valinnaisesta RAID-kokoonpanosta jopa 8:lla M.2 PCIe 
NVMe™ -SSD-asemalla (jopa 80 Tt kokonaistallennustilaa). Järjestelmän 
muisti on myös erittäin skaalautuva, ja käytettävissä on jopa 3 Tt 2 666 
MHz:n muistia tiettyjen suorittimien kanssa. Integroidun Dell Remote Access 
Controllerin (iDRAC) avulla etätyöasemien käyttöönotto, päivittäminen, 
valvonta ja ylläpito käyvät helposti.

Uusi 3240 Compact on erittäin pienikokoinen tehotyöasema, joka sopii 
erinomaisesti tiukimpiin työtiloihin ja jopa reunalaskentaan. Pieni mutta 
tehokas järjestelmä pystyy käyttämään jopa seitsemää näyttöä, ja se 
on VR-valmis valinnaisen NVIDIA Quadro RTX™ 3000 -näytönohjaimen 
kera. Useat asennusvaihtoehdot sekä pöly- ja johdinsuojukset tarjoavat 
joustavuutta laitteen sijoittamiseen lähes minne tahansa.

Tutustu maailman tehokkaimpaan 1U-kehikkotyöasemaan, jossa on suojattu 
1: 1-etäkäyttö, vaikuttava edullisuus ja työasemaluokan suorituskyky. Lyhyt 
ja kapea rakenne takaa entistä paremman kehikkotiheyden ja pienemmän 
jalanjäljen, joka sopii ihanteellisesti rajoitettuihin työtiloihin ja joka integroituu 
saumattomasti konesaliin ja mahdollistaa suoran integroinnin OEM-ratkaisuihin. 
3930-kehikkomalli tarjoaa erinomaisen laajennettavuuden käytettävissä olevien 
PCIe-paikkojen, vanhojen PCI-korttien tuen ja jopa 24 Tt:n tallennustilan 
ansiosta. Ominaisuuksiin kuuluvat lisäksi Intel® Xeon® -suoritin (8 ydintä), jopa 
128 Gt:n muisti ja ammattitason AMD- tai NVIDIA®-näytönohjain.

DELL PRECISION 3440 SMALL FORM FACTOR

DELL PRECISION 7920 RACK

DELL PRECISION 3240 COMPACT

DELL PRECISION 3930 RACK



Suositellut oheislaitteet
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT, JOTKA LISÄÄVÄT TEHOKKUUTTA.

Työskentele täydellä nopeudella Dellin 
Thunderbolt-telakointiaseman avulla. 

Lataa järjestelmä nopeammin, käytä jopa 
kahta 4K-näyttöä ja liitä oheislaitteesi 

yhdellä kaapelilla.

Suojaa kannettavaa tietokonetta ja lisävarusteita 
tällä kevyellä repulla, joka on valmistettu 

iskunkestävästä EVA-vaahtomuovista ja Dellin 
EcoLoop™-ratkaisukäyttävällä värjäysprosessilla.

PRECISION THUNDERBOLT 
-TELAKOINTIASEMA | WD19TB

DELL 
PRO -REPPU 17 | PO1720P

Paranna tuottavuutta mukavalla näppäimistöllä ja 
hiirellä, jota voi vierittää lähes millä pinnalla tahansa 
(mukaan lukien lasi ja kiiltävä pinta). Kaksitoiminen 

liitäntä (Bluetooth ja USB-vastaanotin) mahdollistaa 
jopa kolmen laitteen yhdistämisen.

Nauti palkitun, maailman ensimmäisen 
31,5 tuuman Dell PremierColor -näytön 

realistisesta kuvasta.

i1Display Pro takaa täydellisen kalibroidun 
ja profiloidun näytön ja tarjoaa samalla 

väritarkkuuden ylläpitämiseen tarvittavan 
nopeuden, vaihtoehdot ja joustavuuden.

LANGATON DELL PREMIER 
-NÄPPÄIMISTÖ JA -HIIRI | KM717

DELL ULTRASHARP 32 8K 
-NÄYTTÖ | UP3218K

X-RITE COLORIMETER 
I1DISPLAY PRO

Luo ehdoillesi maailman ensimmäinen 
27 tuuman CAlMAN Ready* 4K -näyttö, jossa on 
sisäänrakennettu värimittari ja Thunderbolt™ 3. 

Hyvin suunniteltu häikäisysuoja napsahtaa tiukasti 
monitoriin magneettien avulla, ja se on peitetty 

materiaalilla, joka absorboi ympäristön valon 
tehokkaasti.

*CalMAN-lisenssi vaaditaan, myydään erikseen

DELL ULTRASHARP 27 4K 
PREMIERCOLOR -NÄYTTÖ 

HÄIKÄISYSUOJALLA | UP2720Q

Erittäin ohut ja pienikokoinen Dell Portable 
SSD -asema, 250 Gt:n USB-C takaa nopean 
siirtonopeuden jopa 550 Mt sekunnissa* ja 

laadukkaan ja luotettavan SSD-tallennustilan.
*Perustuu Dellin sisäiseen testaukseen, jossa käytetään 

mukana toimitettua kaapelia ja joka on liitetty Dellin 
tietokoneisiin, jotka tukevat USB 3.1 Gen 2 -liitäntää.

KANNETTAVA DELL SSD, 
USB-C 250 GT

Dellin tehokkain telakointiasema tarjoaa 
huippuluokan tuottavuuselämyksen 7000-sarjan 

mobiilitehotyöasemille. Lataa järjestelmä 
nopeammin, käytä jopa kolmea 4K-näyttöä ja 
liitä oheislaitteesi yhdellä kaapelilla USB-C-

kaksoisliitäntäntöjen avulla.

DELL PERFORMANCE 
-TELAKOINTIASEMA | WD19 DC

3Dconnexionin patentoitu 6DoF (6-Degrees-
of-Freedom) -anturi on suunniteltu erityisesti 

digitaalisten sisältöjen tai kameroiden asentojen 
muokkaamiseen teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa 

CAD-sovelluksissa. Voit panoroida, zoomata ja 
kiertää 3D-piirustusta intuitiivisesti työntämällä, 

vetämällä, kiertämällä tai kallistamalla 
3Dconnexion-ohjaimen kantta.

3DCONNEXION SPACEMOUSE 
WIRELESS -HIIRI



Suunniteltu yrityskäyttöön.

HALLINTA

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE tarjoaa integroidut 
ominaisuudet, jotka tarjoavat yhtenäisen päätepisteiden hallintakokemuksen 
IT-hallinnolle. Näin se voi hallita laiteohjelmistoja, käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia 
yhdestä konsolista ja luoda saumattomia käyttökokemuksia loppukäyttäjille.

TIETOTURVA

Dell Trusted Devices tarjoaa perustan nykyaikaiselle työympäristölle, 
jonka näkymätön ja saumaton suojaus takaa älykkäämmät ja 
nopeammat käyttökokemukset. Loppukäyttäjät pysyvät tuottavina ja 
IT-osasto voi toimia luottavaisesti nykyaikaisten Dell Trusted Device 
-tietoturvaratkaisujen ansiosta.

Koe uusi tapa työskennellä sisäänrakennetun Dell 
Technologies Unified Workspace Intelligence -ratkaisun 

avulla. Valmis tulevaisuuteen.
Tiedämme, että oikea laite on vasta lähtökohta hyvään työpäivään. Työntekijät tarvitsevat älykkäitä, intuitiivisia ja 

reagoivia kokemuksia, joiden avulla he voivat työskennellä tuottavasti ja keskeytyksettä. Tutkimuksen mukaan joka 
neljäs käyttäjä kyseenalaistaisi työpaikkansa ja yrityksensä, jos heillä olisi kielteinen kokemus työpaikan tekniikasta. 

Dell Technologies Unified Workspace muuttaa työntekijöiden kokemusta ja varmistaa, että IT:llä on ennakoivia, 
ennustavia ja automatisoituja ratkaisuja, joiden avulla voidaan täyttää nykyaikaisen työpäivän lupaukset ja samalla 

yksinkertaistaa heidän kykyään ottaa käyttöön, suojata, hallita ja tukea ympäristöään.

Unified Workspacen ProDeploy-ratkaisu mahdollistaa sen, että IT-
henkilöstö voi unohtaa perinteisen manuaalisen käyttöönoton ja sen 
aiheuttamat käyttökatkot. Sen sijaan käyttäjille voidaan toimittaa 
suoraan Dellin tehtaalta laitteita, joihin on valmiiksi määritetty tarvittavat 
yrityssovellukset ja -asetukset.KÄYTTÖÖNOTTO

ProSupport ratkaisee laitteisto-ongelmat jopa 11 kertaa nopeammin kuin 
kilpailijoiden ratkaisut. ProSupport for PCs tarjoaa ympärivuorokautisen pääsyn 
alueen sisäisille ProSupport-insinööreille, jotka ottavat yhteyttä tietotekniikkaan 
kriittisten ongelmien ilmetessä,2 jotta voit keskittyä siihen, mitä seuraavaksi 
tapahtuu. ProSupport Plus auttaa IT-tukea pysymään askeleen edellä ja 
käytännössä poistamaan laitteisto-ongelmista johtuvat suunnittelemattomat 
käyttökatkot. Saat käyttöösi ProSupport-tuen kaikki ominaisuudet sekä 
tekoälypohjaiset hälytykset, jotka estävät onnettomuudet, ja niiden korjaukset.3

1  ESG:n tutkimusraportti. 2019 Digitaalinen työkysely. Joulukuu 2019.
2  Perustuu Principled Technologiesin testiraporttiin ”Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, huhtikuu 2018. Testi oli Dellin toimeksiantama, ja se suoritettiin 

Yhdysvalloissa. Todelliset tulokset voivat vaihdella. Raportti kokonaisuudessaan: http://facts.pt/L52XKM
3  Perustuu Principled Technologiesin testiraporttiin “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime”, päivätty huhtikuussa 

2019. Testi oli Dellin toimeksiantama, ja se suoritettiin Yhdysvalloissa. Todelliset tulokset voivat vaihdella. Koko raportti: http://facts.pt/0xvze8. SupportAssistin havaitsemat laitteisto-ongelmat 
sisältävät kiintolevyt, puolijohdeasemat, akut ja tuulettimet.

TUKI



Jotkin vaihtoehdot ovat käytettävissä vain tietyillä alueilla. ISV-sertifiointi koskee tiettyjä kokoonpanoja:
1 Intel Turbo Boost -tila on käytettävissä vain Xeon-, Core i7- ja Core i5 -suorittimissa. Intel Integrated HD -näytönohjain on saatavilla vain tiettyihin suorittimiin.
2 Jos järjestelmämuistia on 4 Gt tai enemmän, tarvitaan 64-bittinen käyttöjärjestelmä.
3 Grafiikka voi käyttää osan järjestelmämuistista. Tämä vaihtelee järjestelmämuistin koon ja muiden tekijöiden mukaan.
4 Kiintolevyn kapasiteetti vaihtelee esiasennetun materiaalin mukaan ja on pienempi.

Jos vika kuuluu rajoitetun laitteistotakuun (www.dell.com/warranty) piiriin eikä ongelman ratkaisu onnistu puhelimitse tai verkossa, paikalle lähetetään huoltoteknikko ja/tai tarvittava 
osa yleensä yhden arkipäivän sisällä etävianmäärityksen suorittamisesta. Saatavuus vaihtelee. Palveluun liittyy muita ehtoja.

Dell Technologies ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Intel ja Intel-logo ovat Intel 
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
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