
Dell Precision תחנות עבודה מסדרת
תחנות העבודה מס’ 1 בעולם*.

Dell Precision מספקת עיצובים רב-תכליתיים, ביצועים חכמים ואמינות קריטית למשימה כדי לתפוס פיקוד על היישומים 
התובעניים ביותר בתעשייה. החל מיוצרי סרטים ואמני הנפשה עטורי פרסים ועד ארכיטקטים ומהנדסים חדשניים - היצע המוצרים 
הנרחב והמקצועי שלנו מאפשר לך להתאים את תחנת העבודה ולמטב אותה למומחיות היצירתית שלך. מידע נוסף זמין בכתובת 

DellTechnologies.com/Precision

* מקור: IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, רבעון רביעי, 2019 )מבוסס על יחידות(

להפוך את הגאונות למציאות

http://www.delltechnologies.com/precision


כל תחנת עבודה של Dell Precision תוכננה עם תכונות שדרושות לך כדי לממש את 
החלומות הכי גדולים שלך. אנחנו יודעים זאת כי שמענו זאת במפגשי ייעוץ עם לקוחות 

ובמהלך שיחות עם צוותי המכירות שלנו.
תיהנה מחדשנות שאינה יודעת גבולות עם תחנות עבודה ניידות בעיצוב דק יותר, קל 

יותר, ברמה הגבוהה ביותר, שכולל צגי HDR  ,UHD  ,InfinityEdge ומגע וכן טכנולוגיות 
מתקדמות בתחום התרמי שמאפשרות למערכת שלך להמשיך לעבוד במהירויות 

גבוהות למשך זמן רב יותר. עיצובים ייחודיים בגורמי צורה מרובים מספקים מדרגיות 
 mini Tower-אולטימטיבית, כולל תחנות עבודה בתצורת ארון תקשורת, גורם צורה קטן ו

וכן תצורות Tower ברמת ביניים וברמה גבוהה שכוללות מפרצי FlexBay ועיצובים 
תרמיים מרובי-ערוצים שמאפשרים החלפת חלקים בקלות וכן קירור מתקדם ואקוסטיקה 

בלתי רגילה, בהתאמה.

עיצוב חדשני

 למה כדאי לבחור בתחנות
Dell Precision עבודה מסדרת 

הרעיונות יוצאי הדופן שלך ראויים לעוצמה הבלתי רגילה של תחנות העבודה מס’ 1 בעולם. 
Dell Precision מספקת ביצועים ברמה הגבוהה ביותר עם מעבדים וכרטיסים גרפיים 

מקצועיים, כולל זיכרון עצום ומבחר עשיר של אפשרויות אחסון.
התוכנה Dell Optimizer for Precision הבלעדית ל-Dell היא התוכנה היחידה למיטוב 

ביצועים בתעשייה שמבוססת על בינה מלאכותית ומכווננת את תחנת העבודה שלך באופן 
אוטומטי באמצעות למידת מכונה, עם ExpressResponse עבור ביצועי יישומים ממוטבים, 

 ExpressSign-in-עבור טעינה ושימוש מהירים יותר של הסוללה ו ExpressCharge
שיאפשר לך להתחיל לעבוד מהר יותר. 

עסקים יכולים לנהל מערכת של משתמש קצה בהתבסס על מדיניות IT ריכוזית מתוך מסוף 
ניהול IT, כגון SCCM, ולאסוף מרחוק נתוני ניתוח ממשתמש יחיד או מקבוצת משתמשים כדי 

להפיק דוחות על ביצועים, אמינות ושימוש במטרה להעריך, לתכנן ולטפל בצורכי משאבים.

Dell משקיעה אלפי שעות בעבודה משותפת עם ספקי תוכנה עצמאיים )ISV( כדי לבדוק 
בצורה קפדנית את תחנות העבודה מסדרת Dell Precision. כך אנחנו יכולים להציע תחנות 

עבודה שעברו בדיקות ואופטימיזציה מלאה. שותפי תוכנה אלה חברו אלינו ואל הלקוחות 
כדי להעניק חוויית משתמש טובה ככל האפשר. קבל מידע נוסף על הסמכות ISV בכתובת 

 http://precisionworkstations.com/ 
התוכנה Reliable Memory Technology Pro הבלעדית של Dell מספקת שכבת הגנה 

נוספת מעבר לזיכרון ECC, שמתקנת באופן אוטומטי שגיאות זיכרון ברמת הסיבית 
הבודדת. RMT Pro מזהה וממפה מקטעים פגומים בזיכרון ברכיב ה-DIMM כדי שלא 

תתבצע אליהם גישה שוב, דבר שמסייע במניעת שגיאות זיכרון והופעת מסכים כחולים. 
התוכנה גם מזהירה את המשתמש כאשר רכיבי DIMM נמצאים במצב קריטי לקראת קריסה 

ודורשים החלפה.
המערכות הניידות שלנו עברו בדיקות MIL-SPEC כדי לוודא שהן חזקות ומסוגלות 

להתמודד עם בלאי טיפוסי שכרוך בנסיעות. בנוסף, Dell ProSupport Plus מציע את 
השירות והתמיכה המלאים ביותר בתעשייה כדי שתוכל ליהנות גם ממוצרים איכותיים וגם 

משירותים אולטימטיביים שמלווים אותם.

תחנות העבודה מסדרת Dell Precision הן הבסיס ליצירת תוכן של מציאות מדומה או 
 VR-רבודה והצגה חזותית מסחרית ברמה מתקדמת. ההיצע הנרחב של מוצרים מוכנים ל
שלנו, בשילוב עם התוכנית לשותפים עסקיים של Dell Technologies, מספק לכל משרד 
יעילות וחדשנות ברמה עתידנית. תחנות העבודה מסדרת Dell Precision מספקות גם את 

היכולת לפרוס ולנהל פלטפורמות של טכנולוגיה קוגניטיבית, כולל למידת מכונה, מדע 
נתונים ובינה מלאכותית, כדי לסייע לעסקים לפתור בעיות מורכבות ולקבל מהנתונים 

תובנות שאפשר לפעול לפיהן.

ביצועים חכמים

 אמינות קריטית 
למשימה

 פרודוקטיביות 
סוחפת

http://www.precisionworkstations.com/


היופי פוגש את הביצועים בתחנת העבודה הניידת בגודל  ”17  שהיא הקטנה, הדקה 
 Intel® Xeon®  והקלה ביותר בעולם. תחנת עבודה חדשה זו כוללת מעבדים עד
 RMT 2933( עםMHz 64 במהירותGB עד( ECC אפשרויות זיכרון ,Core™-ו

 Dell Optimizer for וכן NVIDIA Quardro RTX™ 3000 כרטיס גרפי עד ,Pro
Precision. צג InfinityEdge עם ארבעה צדדים ויחס רוחב-גובה של 16:10 כולל 

אפשרויות תצוגה של מסנן אור כחול חלש וחיישני סביבה, ומציע עד HDR 400 עם 
PremierColor. דגם 5750 חזק מספיק לפיתוח במציאות מדומה ומציע אחסון בנפח 
של 4TB )עם RAID( שזמין עבור הפרויקטים עתירי הנתונים שלך. דגם 5750 כולל 

את ExpressSign-in שמעיר או נועל את המערכת כשאתה נכנס לחדר או יוצא ממנו.

תחנות עבודה קטנות וניתנות להתאמה אלה בגודל  ”15  כוללות את העוצמה של 
תחנת עבודה במחיר של מחשב PC. תיהנה מביצועים ברמה של תחנת עבודה עם 

מעבדי  ®Intel )מעבדי  ®Intel® Xeon זמינים בדגם 3551( ואפשרויות של זיכרון 
מהיר )עד 64GB במהירות 2933MHz( ואחסון )עד 4TB(. תן ליצירתיות שלך 

לזרום עם כרטיסים גרפיים מקצועיים של  ®Nvidia, וצור וערוך את העבודה שלך 
 .Excel או בגיליונות אלקטרוניים כבדים של CAD עם בהירות יוצאת דופן ביישומי

למערכות אלה יש הסמכת ISV, כך שתוכל להיות בטוח שהן יפעלו עם חבילות 
תוכנה מרכזיות בתעשייה.

תחנת העבודה הניידת שלנו בגודל  ”15  מדהימה ביופיה בכל מובן והיא הקטנה, 
הדקה והקלה ביותר שלנו. היא מגיעה עם משענת יד קלת משקל מסיבי פחמן וגוף 

מאלומיניום. תיהנה מיחס ניגודיות משופר, תמיכה במגע ואיכות תמונה מדהימה עם 
אפשרות של צג InfinityEdge בעל ארבעה צדדים ויחס רוחב-גובה של 16:10 באיכות 
HDR, כולל מסנן אור כחול חלש. המשקל ההתחלתי של המערכת הוא 4 ליברות והיא 
חזקה יותר מתמיד עם כרטיס גרפי מקצועי ועדכני מסדרת  ®NVIDIA Quadro וזיכרון 
DDR4 בנפח של עד 64GB במהירות ECC(  2933MHz עם RMT Pro זמין(. נהל את 

הגישה, ההעברה והאחסון של קובצי תלת-ממד, וידאו ומולטימדיה גדולים במהירות 
ובקלות עם אחסון בנפח של עד RAID (  4TB זמין( – הישג שנראה רק לעתים רחוקות 

בתחנות עבודה ניידות עם מסגרת כל כך דקה וקלה.

Dell Precision תחנות עבודה ניידות מסדרת
עוצמה גדולה כגודל הרעיונות שלך

תחנות העבודה הניידות החזקות ביותר של Dell בגודל  ”15  ו- ”17  כעת בגודל קטן יותר 
ובעיצוב מוכן למציאות מדומה ולבינה מלאכותית, עם שילוב בין ביצועים מקסימליים 

לניידות יוצאת דופן. התנסה בעוצמה בלתי רגילה עם רכיבים ניתנים להתאמה אישית, 
כולל מעבדים עד  ®Intel® Xeon ו-Core™ i9, כרטיסים גרפיים מקצועיים ברמה גבוהה 

של  ®NVIDIA, אחסון בנפח של עד 8TB וזיכרון בקיבולת גבוהה של 128GB ובמהירות 
2933MHz או זיכרון SuperSpeed בנפח של 64GB ובמהירות 3200MHz. זיכרון 
 Reliable Memory Technology Pro זמין והלקוחות יכולים ליהנות מתוכנת ECC
הבלעדית של Dell ולקבל שכבה נוספת של אמינות שמגנה מפני שגיאות הקשורות 
 ,) 800 nit עד( PremierColor עם HDR 600 לזיכרון. בנוסף, תיהנה מצגים של עד

 ,ExpressSign-in חיישני סביבה ומסנן אור כחול חלש לחוויית צפייה אופטימלית. עם
תחנת העבודה תזהה אותך כשאתה מגיע והולך ותעיר או תנעל את המערכת בהתאם.

DELL של PRECISION 7750-ו PRECISION 7550

DELL PRECISION 5750

DELL PRECISION 5550

DELL PRECISION דגמי 3550 ו-3551 של



קבל ביצועים מדהימים בעיצוב קומפקטי יותר עם מעבד יחיד או מעבד כפול )עד 
28 ליבות למעבד( וזיכרון בנפח של עד 768GB במהירות 2933MHz. דגם 7820 

Tower מתאים במיוחד למהנדסים, למעצבים, לאנליסטים ולמדעני נתונים ששילוב 
היישומים שלהם כולל יישומי ניתוח, הדמיה ועיבוד מרובי הליכי משנה ועתירי 

מחשוב, הדורשים מספר ליבות גדול במעבדים. בחר מתוך מגוון כרטיסים גרפיים 
 Nvidia Quadro או Radeon™ Pro מקצועיים ומוכנים למציאות מדומה מסוג

™RTX עם תמיכה בעוצמה גרפית כפולה של עד 300W. עיצוב המארז החדשני, 

ללא כלים, מספק גישה קלה למפרצי FlexBay עם יכולת הרחבת אחסון יוצאת 
דופן )עד 68TB( וגישה קדמית לכונני  ™PCIe NVMe שניתנים להחלפה חמה. 

תיהנה מביצועים ברמה גבוהה למשך זמן ארוך יותר עם יכולות קירור ואקוסטיקה 
מתקדמות באמצעות עיצוב תרמי מהפכני מרובה-ערוצים.

עוצמה גדולה בעיצוב Tower קומפקטי וחדשני, עם מעבדים רבי עוצמה וזיכרון 
ECC מסוג DDR4 בנפח של עד 512GB ומהירות של 2666MHz או בנפח של 

256GB ומהירות של 2933MHz. נצל את המהירות של כרטיסים גרפיים מקצועיים 
ומוכנים למציאות מדומה מסוג Radeon™ Pro או  ®Nvidia Quadro עם תמיכה 

בעוצמה גרפית כפולה של עד 300W. דגם Tower 5820 מתאים במיוחד למשתמשים 
מקצועיים שעובדים עם יישומי עיצוב גרפיים עתירי נתונים שדורשים מספר ליבות 

גדול יותר ותמיכה מוגברת בגרפיקה עם ארכיטקטורה של שקע יחיד. מארז ללא כלים 
עם עיצוב FlexBay תומך במגוון מודולים, כולל אחסון מדרגי עד 68TB. בנוסף, תוכל 

לשמור על קרירות תחת לחץ עם עיצוב תרמי מהפכני מרובה-ערוצים.

Tower תחנות עבודה בתצורת 
Dell Precision מדגמי 

דגמי TOWER מדרגיים בעלי ביצועים גבוהים

תחנת העבודה המדרגית והעוצמתית ביותר שלנו עם מוכנות לבינה מלאכותית. דגם 
Tower 7920 מצוין ללקוחות שמפעילים סביבות יישומים מורכבות הכוללות עיצוב 

אינטראקטיבי, ניתוח, מדע נתונים ועבודה עם ערכות נתונים גדולות במיוחד, כמו 
גם יישומים/עומסי עבודה מתפתחים כגון בינה מלאכותית ו-xReality. עיצוב מארז 
רב-תכליתי ומפוצל כולל גישה קדמית ללא כלים למפרצי FlexBay ויכולת הרחבת 

אחסון מרבית, עד 136TB עם גישה קדמית לכונני  ™PCIe NVMe הניתנים להחלפה 
חמה )עם אפשרות RAID ומגירות HDD ניתנות לנעילה(. גלה את הקירור התרמי 
הרב-ערוצי המהפכני, שמאפשר למערכת שלך לפעול במהירות שיא בלי להתחמם 

ומספק אקוסטיקה נפלאה. התמודד בהצלחה עם היישומים התובעניים ביותר בעזרת 
 ,Intel® Xeon™  מעבדים מרובי-ליבות בתצורה בודדת או כפולה )עד שני מעבדי

עד 28 ליבות לכל מעבד(, מוכנות למציאות מדומה עם כרטיס גרפי מקצועי מסוג 
Radeon™ Pro או ™NVIDIA Quadro RTX )עד 3 כרטיסים של 300W( וזיכרון 

בנפח של עד 3TB במהירות 2666MHz במעבדים נבחרים.

TOWER בתצורת DELL של PRECISION 7820

TOWER בתצורת DELL של PRECISION 7920

TOWER בתצורת DELL של PRECISION 5820

קבל ביצועים ללא תחרות ובמחיר נוח בעיצוב Tower ניתן להרחבה – מושלם ליוצרי 
תוכן ומהנדסים שעובדים עם גרפיקה תלת-ממדית או עם גרפיקה מורכבת דו-

ממדית, וכן למשתמשים מתקדמים שעובדים עם ערכות נתונים גדולות ועם ניתוחים 
מסובכים שדורשים הסמכת ISV. העיצוב הקומפקטי מספק טביעת רגל קטנה יותר 

ללא פגיעה ברמת הביצועים. נצל את מעבדי  ™Intel® Core ו- ®Xeon האחרונים 
עם כרטיסים גרפיים מקצועיים של Radeon™ Pro או  ®NVIDIA כדי להפוך את 

הרעיונות שלך למציאות. תוכל למסור פרויקטים או לנתח עומסי עבודה מהר מתמיד 
עם זיכרון בנפח של עד 128GB ובמהירות של 2933MHz. אחסון מאובטח ומדרגי 

עם אפשרויות SSD מסוג ™SATA או ™PCIe NVMe )עד 30TB ו-RAID( שמספקות 
נפח גדול מספיק לכל פרויקט כמעט.

TOWER בתצורת DELL של PRECISION 3640



השג ביצועים ברמה יוצאת מן הכלל ובמחיר נוח בעיצוב של מחשב שולחני קטן. 
גורם הצורה הקטן התעשייתי אידיאלי לסביבות עבודה מוגבלות במקום ומציע 

מספר אפשרויות הרכבה. הוא כולל גם יכולות Wi-Fi אופציונליות ומבחר יציאות 
נגישות שישאירו אותך מחובר לכל מה שאתה צריך. קבל ביצועים מקצועיים 

 128GB לעיצוב וליישומים יצירתיים בסיסיים אחרים עם זיכרון בנפח של עד
 6TB SSD + 4TB(  10TB וכן אפשרויות אחסון מדרגיות של עד ,)2933MHz( 

HDD(. מאושר להפעלת יישומים מקצועיים עם כרטיס גרפי מקצועי מסוג 
Radeon™ Pro או  ®NVIDIA Quadro, עם תמיכה בגרפיקה בהספק של עד 

 ECC זיכרון ,Intel+ Xeon®  75. דגם 3440 עם גורם צורה קטן זמין עם מעבדיW
.Reliable Memory Technology Pro-ו

תחנות עבודה של Dell Precision בתצורת ארון 
תקשורת עם גורם צורה קטן

ארונות תקשורת מאובטחים ומחשבים שולחניים עם גורם צורה קטן

תיהנה מגישה מאובטחת מרחוק ברמה הגבוהה ביותר ומביצועים אולטימטיביים 
בתחנת העבודה, עם עיצוב תעשייתי מלוטש של ארון תקשורת 2U. כולל גישה 

מסביב לשעון למשתמשים מרובים )1:1( ומעבד מרובה-ליבות אחד או שניים עם 
עד 28 ליבות לכל מעבד. קבל כרטיסים גרפיים מקצועיים מוכנים למציאות מדומה 

ו-RAID אופציונלי עם עד 8 כונני SSD מסוג ™M.2 PCIe NVMe )אחסון כולל 
בנפח של עד 80TB(. בנוסף, זיכרון המערכת מדרגי במיוחד עם עד 3TB במהירות 

 Integrated Dell Remote Access .2666 זמינים במעבדים נבחריםMHz
iDRAC(  Controller( מאפשר לך לפרוס, לעדכן, לפקח ולתחזק תחנות עבודה 

מרחוק בקלות.

דגם Compact 3240 החדש הוא תחנת עבודה עם גורם צורה קטן במיוחד - מושלם 
לחללי העבודה הצרים ביותר ואפילו למחשוב קצה. מערכת קטנה אך עוצמתית זו 

מסוגלת להפעיל עד 7 צגים ומוכנה למציאות מדומה, עם כרטיס גרפי אופציונלי מסוג 
NVIDIA Quadro RTX™ 3000. אפשרויות הרכבה מרובות וכיסויים לכבלים ולמניעת 

אבק מספקים את הגמישות למקם מכשיר זה כמעט בכל מקום.

הכר את תחנת העבודה בתצורת ארון תקשורת ובגובה 1U  העוצמתית ביותר 
בעולם, הכוללת גישת משתמש 1:1 מאובטחת מרחוק, ביצועים ברמה של תחנת 

עבודה ומחיר נוח במיוחד. עיצוב צר בעל עומק קצר מספק צפיפות טובה יותר 
בארון התקשורת וטביעת רגל קטנה יותר - אידיאלי לסביבות עבודה מוגבלות 

במקום. הוא ישתלב בצורה חלקה במרכז הנתונים שלך ויאפשר גם הטמעה ישירה 
בפתרונות OEM. ארון התקשורת מדגם 3930 מציע יכולת הרחבה בלתי רגילה 

עם חריצי PCIe הזמינים, תמיכה בכרטיסי PCI מדור קודם ואחסון בנפח של עד 
24TB. בנוסף, הוא כולל מעבד  ®Intel® Xeon )שמונה ליבות(, זיכרון בנפח של עד 

.NVIDIA®  או AMD 2666 וכרטיס גרפי מקצועי שלMHz 128 במהירותGB

PRECISION 3440 של DELL עם גורם צורה קטן

DELL PRECISION ארון תקשורת מדגם 7920 של

DELL PRECISION 3240 COMPACT

DELL PRECISION ארון תקשורת מדגם 3930 של



אביזרים מומלצים
פתרונות חכמים שיסייעו לך לעבוד בצורה יעילה יותר.

 Dell Thunderbolt עבוד במלוא המהירות עם
Dock. טען את המערכת שלך מהר יותר, הצג עד 

שני צגים באיכות 4K וחבר את הציוד ההיקפי שלך 
באמצעות כבל יחיד.

הגן על מחשב המחברת ועל האביזרים שלך עם 
תרמיל גב קל משקל זה שעשוי מקצף בולם זעזועים 

מסוג EVA ועבר תהליך צביעה בתמיסה מסוג 
.Dell של EcoLoop™ 

 THUNDERBOLT תחנת עגינה
WD19TB  | PRECISION-ל DOCK 

תרמיל גב DELL PRO בגודל 
PO1720P | ’17 אינץ

 שפר את הפרודוקטיביות עם מקלדת נוחה ועכבר
 שמאפשר גלילה על גבי כל משטח כמעט )כולל

 זכוכית וברק גבוה(. קישוריות במצב כפול )מקלט
Bluetooth ו-USB( מאפשרת לך לשייך עד שלושה 

.מכשירים

אתה מוזמן ליהנות מחוויית צפייה מציאותית יותר מאי 
פעם על-גבי צג עטור פרסים, שהוא הראשון בעולם 

באיכות 8K ובגודל  ”31.5  הכולל את טכנולוגיית 
.Dell של PremierColor

i1Display Pro מבטיח צג מכויל ומאופיין באופן 
מושלם, ומספק את המהירות, האפשרויות 

והגמישות הדרושות כדי לשמור על דיוק צבעים.

 מקלדת ועכבר אלחוטיים מסדרת
PREMIER של DELL  | KM717

צג ULTRASHARP 32 באיכות 
UP3218K  | DELL 8 שלK

 I1DISPLAY קולורימטר מסוג
X-RITE של PRO

Create on your terms with the world’s firstצור 
בתנאים שלך עם הצג הראשון מסוגו בעולם בגודל  ”27  
ובאיכות 4K מוכן ל-CalMAN*, עם קולורימטר וחיבור 
Thunderbolt™ 3 מובנים. הכיסוי המתוכנן בקפידה 

עוטף בצורה הדוקה את הצג באמצעות מגנטים ומכוסה 
בחומר שסופג את תאורת הסביבה באופן אפקטיבי.

נדרש רישיון ל-*CalMAN, נמכר בנפרד

 DELL של ULTRASHARP 27 צג
 PREMIERCOLOR 4, כוללK באיכות

UP2720Q  | עם כיסוי

כונן ה-SSD הנייד של Dell מסוג  USB-C בנפח 
250GB, שהוא דק וקומפקטי במיוחד, מספק 

מהירויות העברה גבוהות של עד 550MB לשנייה* 
ואחסון SSD אמין באיכות גבוהה.

*מבוסס על בדיקות פנימיות של Dell שבוצעו באמצעות 
 USB 3.1-שתומכים ב Dell הכבל הכלול וחיבור למחשבי

מדור שני.

 ,DELL נייד של SSD כונן
250GB בנפח USB-C 

תחנת העגינה החזקה ביותר של Dell מספקת את חוויית 
הפרודוקטיביות האולטימטיבית עבור תחנות עבודה 

ניידות מסדרה 7000. טען את המערכת מהר יותר, הצג 
עד שלושה צגים באיכות 4K וחבר את הציוד ההיקפי 

.USB-C שלך באמצעות כבל יחיד עם שני מחברי

DELL PERFORMANCE 
WD19 DC  | DOCK 

חיישן 6DoF  )’-6מעלות-של-חופש’( של 
3Dconnexion המוגן בפטנט, תוכנן במיוחד כדי 

לערוך שינויים בתוכן דיגיטלי או במיקומי המצלמה 
עבור יישומי התב”ם )CAD( המובילים בתעשייה. 

פשוט דחוף, משוך, סובב או הטה את ראש הבקר של 
3Dconnexion  כדי להזיז, לקרב, להרחיק או לסובב 
באופן אינטואיטיבי את השרטוט התלת-ממדי שלך.

 SPACEMOUSE עכבר אלחוטי מדגם
3DCONNEXION של WIRELESS



בנוי לעסקים

ניהול

VMware Workspace ONE  + Dell Client Command Suite מציעות יכולות 
משולבות שמספקות חוויית ניהול נקודות קצה מאוחדת ל-IT, כך שהם יוכלו לנהל 
את הקושחה, את מערכת ההפעלה ואת היישומים ממסוף אחד, תוך יצירת חוויית 

שימוש חלקה למשתמשי הקצה.

אבטחה

המכשירים המהימנים של Dell מספקים בסיס לסביבה מודרנית של צוות העובדים 
עם הגנה בלתי נראית וחלקה, שמבטיחה חוויות חכמות ומהירות יותר. משתמשי 

קצה נשארים פרודוקטיביים וה-IT נשאר בטוח עם פתרונות אבטחה מודרניים עבור 
.Dell המכשירים המהימנים של

התנסה בסגנון עבודה חדש עם החוכמה המובנית בסביבת 
העבודה המאוחדת של Dell Technologies. מודרניזציה שאפשר 

לבנות עליה.
אנו יודעים שהמכשיר המתאים הוא רק ההתחלה ליום עבודה מושלם. העובדים זקוקים לחוויות חכמות, אינטואיטיביות 

ומהירות-תגובה שמאפשרות להם לעבוד באופן פרודוקטיבי וללא הפרעות. לפי מחקרים, אחד מכל ארבעה משתמשים יפקפקו 
 Dell בתפקיד שלהם ובחברה שבה הם עובדים אם יעברו חוויה שלילית עם הטכנולוגיה שלה.1 סביבת העבודה המאוחדת של

Technologies משנה את חוויית העובד ומבטיחה של-IT תהיה יכולת לספק פתרונות פרואקטיביים, חזויים ואוטומטיים 
שמגשימים את ההבטחה של יום עבודה מודרני, תוך פישוט היכולת לפרוס, לאבטח, לנהל ולתמוך בסביבה שלהם.

ProDeploy בסביבת העבודה המאוחדת מאפשר לך להשאיר מאחור את הפריסה 
הידנית המסורתית שדורשת מעורבות רבה, ובמקום זאת לשלוח מכשירים מוגדרים 

מראש עם יישומים והגדרות של החברה, מהמפעל של Dell ישירות למשתמשי 
פריסההקצה - כך שמשתמשי הקצה יכולים להתחיל לעבוד כבר מהיום הראשון.

 ProSupport .פותר בעיות חומרה עד פי 11 יותר מהר מהמתחרים ProSupport
for PCs מציע גישה מסביב לשעון למהנדסי ProSupport באזור שיוצרים קשר 

עם ה-IT כאשר מתעוררות בעיות קריטיות2, כך שתוכל להתמקד בעתיד לבוא ולא 
רק במה שכבר קרה.ProSupport Plus מסייע ל-IT להישאר צעד אחד לפני כולם, 

ולמנוע זמני השבתה לא מתוכננים בגלל בעיות חומרה. אתה נהנה מכל היכולות 
של ProSupport וגם מהתראות מבוססות בינה מלאכותית )AI( כדי למנוע כשלים 

ותיקוני תקלות.3

1 דוח מחקר של ESG. סקר עבודה דיגיטלי 2019. דצמבר 2019.
2  לפי דוח בדיקה של Principled Technologies בשם “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” )“השקעת פחות זמן ומאמץ בפתרון כשלי 

http://facts.pt/L52XKM :ובוצעה בארצות הברית. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. הדוח המלא Dell חומרה במחשב נייד”(, שפורסם באפריל 2018. הבדיקה הוזמנה על-ידי
 Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they“ בשם Principled Technologies 3  מבוסס על דוח בדיקה של

ProSupport Plus“(  ”cause downtime של Dell עם SupportAssist מזהיר אותך לגבי בעיות חומרה כדי שתוכל לתקן אותן לפני שיגרמו להשבתה”(, שפורסם באפריל 2019. הבדיקה 
הוזמנה על-ידי Dell ובוצעה בארצות הברית. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. הדוח המלא: http://facts.pt/0xvze8. בעיות חומרה ש-SupportAssist מזהה כוללות כוננים קשיחים, 

כונני solid state, סוללות ומאווררים.

תמיכה

http://facts.pt/L52XKM
http://facts.pt/0xvze8


אפשרויות מסוימות זמינות באזורים נבחרים בלבד; הסמכת ISV חלה על תצורות נבחרות:
1 מצב Intel Turbo Boost זמין במעבדי Core i7  ,Xeon ו-Core i5 בלבד. כרטיס גרפי Intel Integrated HD זמין במעבדים נבחרים בלבד.

2 נדרשת מערכת הפעלה של 64 סיביות כדי לתמוך בזיכרון מערכת של 4GB או יותר.
3 * ניתן להשתמש בזיכרון המערכת לתמיכה בגרפיקה, בהתאם לגודל הזיכרון במערכת ולגורמים אחרים.

4 הקיבולת של הכונן הקשיח משתנה בהתאם לחומר שנטען מראש ותהיה קטנה יותר.

אחריות חומרה מוגבלת )www.dell.com/warranty( ולא ניתן לפתור מרחוק, יישלח טכנאי ו/או חלק, לרוב בתוך יום עסקים אחד לאחר השלמת האבחון מרחוק. הזמינות משתנה. תנאים נוספים יחולו.

Dell Technologies והסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של .Dell Inc או של חברות הבת שלה. סימנים מסחריים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים שלהם 
בהתאמה. Intel והסמל של Intel הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Microsoft  ו-Windows הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה”ב 

ו/או במדינות אחרות.

להפוך את הגאונות למציאות
תחנות העבודה מס’ 1 בעולם*.


