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ENERGIA PAR AO DIA INTEIRO DE TRABALHO

Gerencie até um milhão de endpoints5 a partir da 

nuvem pública e/ou privada. Gerencie em qualquer 

lugar com um aplicativo móvel de gerenciamento 

moderno de endpoints em tempo real.

SEGURANÇA INTEGRADA

Altamente seguro, o Wyse Management Suite 

usa comunicações baseadas em HTTPS, 

autenticação de dois fatores e provisionamento 

baseado em funções. 

IMPLEMENTE FACILMENTE

Produtividade instantânea com o Wyse Management 

Suite Pro na nuvem pública2. Processos 

automatizados e percepções inteligentes com 

o avançado agrupamento dinâmico de dispositivos 

e a automação baseada em regras para oferecer 

uma abordagem proativa de gerenciamento.

PRODUTIVIDADE EFICIENTE

Uma ferramenta que faz tudo: Gerencie facilmente 

seus endpoints Dell, defina as configurações do 

sistema e do BIOS, complete os inventários de 

hardware e visualize os logs de auditoria e eventos 

para ter uma experiência de gerenciamento 

centralizado.

Acelere sua estratégia de nuvem com o software e os clients em nuvem da Dell projetados para aprimorar seus 
espaços de trabalho virtual com o máximo de segurança e gerenciamento unificado e inteligente. Saiba mais em  
Dell.com/CloudClientWorkspace

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

Download gratuito. Aumente a produtividade 
e aproveite a implementação e a manutenção 
simplificadas com uma ferramenta gratuita 
de gerenciamento no local para pequenas 
implementações.
 
Faça download agora

Wyse Management Suite versão Pro

Solução eficiente de gerenciamento da 
nuvem híbrida. Por estação, por assinatura 
anual com opções de implementação no local 
ou na nuvem pública ou com uma combinação 
de ambas com alocação de licença simultânea 
entre as nuvens privada e pública. 

Avaliação gratuita

P o r  q u e  e s c o l h e r  o  Wy s e  
M a n a g e m e n t  S u i t e 

CRIADO PARA SE ADEQUAR AO SEU AMBIENTE

Uma ferramenta que faz tudo. 
O Wyse Management Suite é uma solução de nuvem híbrida flexível que permite configurar, monitorar, 

gerenciar e otimizar de maneira centralizada os clients da Dell equipados com thin clients e Dell Hybrid 

Client, a qualquer hora e em qualquer lugar. O Wyse Management Suite é ideal para empresas pequenas, 

médias e grandes. Com várias versões, nossa solução atende a todos os níveis de implementação.

Vá  d o  ze ro 
à   p ro d u t i v i d a d e 
i n s t a n t a n e a m e n te
com o Wyse Management Suite 
Pro na nuvem pública2. Gerencie 
tudo de qualquer lugar usando 
o aplicativo móvel complementar, 
visualize alertas críticos no painel 
de indicadores e envie comandos 
com um toque para gerenciamento 
de endpoints moderno em tempo 
real para endpoints e software 
selecionados da Dell.

F á c i l  d e  u s a r  d e s d e 
o   p r i n c í p i o
O console de gerenciamento 
foi traduzido para sete idiomas, 
para que nossas equipes 
internacionais o implementem  
de forma conveniente no 
respectivo idioma regional.

U m  g e re n c i a m e n t o  u n i f i c a d o  e  i n t e l i g e n t e
Graças à implementação em nuvem híbrida e à alocação de 
licença simultânea, gerencie seus dispositivos Dell no local 
(data center), na nuvem híbrida ou pública para aumentar 
o controle e a agilidade. Esse modelo para vários grupos de 
usuários que prioriza a nuvem atende às suas crescentes 
necessidades de negócios.

P ro c e s s o s  a u to m a t i z a d o s 
e  i n s i g h t s  i n te l i g e n t e s
com o avançado agrupamento 
dinâmico de dispositivos e a 
automação baseada em regras 
oferecem uma abordagem flexível  
e proativa de gerenciamento. 

M a n te n h a  t u d o 
f u n c i o n a n d o .
Prepare sua empresa para 
o futuro com o suporte à 
alta disponibilidade. Trabalhe 
com toda a confiança graças 
à autenticação do Active 
Directory para a administração 
baseada em funções, 
segurança avançada por 
meio da autenticação de dois 
fatores, imagens baseadas em 
HTTPS e alertas de políticas 
de conformidade.

A n te c i p e - s e  a o s  p ro b l e m a s
O Wyse Management Suite Pro vem com o Dell ProSupport3 
for Software - O ProSupport for Software oferece acesso 24x7 
a especialistas em tecnologia avançada na região que adotam 
ações para resolver problemas críticos quando surgirem para 
que você possa se concentrar no trabalho estratégico que 
promove o desenvolvimento dos seus negócios.

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 

Implementação e gerenciamento modernos das nuvens públicas e privadas

Prioridade 
na nuvem

Aplicativo móvel 
complementar

Escalabilidade 
e alta 

disponibilidade

Automação 
e geração de 

relatórios

Administração 
de classe 

empresarial

Mais de 40
Recursos de 
software de 

valor agregado 
na versão Pro
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Casos de uso típicos do Wyse 
Management Suite com thin clients

Organizações altamente 
regulamentadas sem 
acesso a redes externas 
e sem alta necessidade 
de recursos avançados

Organizações com 
altas necessidades de 
implementação com 
vários escritórios e 
funcionários remotos

Organizações com 
ambientes mistos 
e combinação 
de funcionários 
remotos e no local

SOLUÇÃO RECOMENDADA

Wyse Management Suite 
Pro com nuvem privada

Wyse Management Suite 
Pro com nuvem pública

Wyse Management Suite 
Pro com nuvem pública 
e privada
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Solução altamente escalável

Prazo da licença

Chave de licença

Arquitetura

Implementação flexível/nuvem híbrida com alocação 
de licença simultânea

Programa de instalação avançado

Multi-tenancy

Aplicativo móvel complementar (disponível em dispositivos 
Android e iOS)

Administração delegada para a granularidade de permissões

Vários repositórios para comportar sua arquitetura distribuída

Opção de configurar o alias do servidor WMS

Suporte à API para integração com ferramentas de TI

Suporte a proxy (Socks5)

Alta disponibilidade 

Dell ProSupport for Software incluído3

ENDPOINTS DA DELL

Dispositivos client Dell com Dell Hybrid Client

Thin clients Dell com ThinOS (instalação de fábrica)

Soluções de thin client da Dell com ThinOS 
(instalação do cliente)

Thin clients Dell com Windows 10 IoT Enterprise

Thin clients de software (PCs Windows convertidos)

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E MONITORAMENTO

Console de gerenciamento traduzido

Alertas, eventos e logs de auditoria por e-mail e aplicativo móvel

Relatório de nível empresarial

Pequenas implementações,  
local único

Download gratuito

Não (integrada)

No local

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO 

STANDARD

RECURSO

Grandes implementações, vários 
locais, até 120 mil endpoints

Assinatura por estação

Sim

No local

Grandes implementações, vários 
locais, até um milhão de endpoints

Assinatura por estação

Sim

Nuvem pública

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO PRO  
(NUVEM PRIVADA)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO PRO
(NUVEM PÚBLICA)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Arquitetura de referência

Matriz de recursos
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RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE CLIENT HÍBRIDO DA DELL

VISIBILIDADE COMPLETA DE ATIVOS

Detecção automática de dispositivos

Gerenciamento de ativos, inventários e sistemas

Visualiza a configuração efetiva no nível do dispositivo após herança

SEGURANÇA

Comunicação segura (HTTPS)

Comunicações por MQTT seguro

Implementação de certificado 802.1x

Autenticação baseada em vários fatores

Autenticação do Active Directory para a administração baseada em 
funções

Mapeamento do Active Directory (AD) usando LDAPs

Logon único 
 

Configurações de bloqueio (ativar/desativar portas dos endpoints 

compatíveis)

GERENCIAMENTO ABRANGENTE

Gerenciamento de imagem e patch do sistema operacional

Programação inteligente

Implementação silenciosa

Agrupe aplicativos para simplificar a implementação e minimizar as 
reinicializações

Criação e atribuição de grupos dinâmicos com base em atributos 
do dispositivo

Atribuição de repositório para política de aplicativos e mapeamento 
de sub-rede

Política de aplicativos e gerenciamento de aplicativos avançados

Herança de grupo de usuários

Exceção do usuário final

Cancelamento automático do registro de dispositivos

Converta PCs Windows em endpoints totalmente controlados para 
poder reutilizá-los

CONFIGURAÇÃO

Configuração do assistente de cliente híbrido da Dell

Suporte para vários monitores

Perfil conectado

Roaming de dados com personalização do usuário

Afiliação de arquivos para priorizar o modo de entrega de aplicativos

Suporte às configurações do BIOS

Configurações de políticas de exportação/importação

Diretiva do grupo de usuários padrão

Configuração do navegador

Atualização automatizada de aplicativos assinados pela Dell

Configuração do provedor de serviços em nuvem

RECURSO WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO PRO  
(NUVEM PRIVADA)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO PRO
(NUVEM PÚBLICA)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Matriz de recursos de client híbrido da Dell
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RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE  
THIN CLIENT E ZERO CLIENT DELL

VISIBILIDADE COMPLETA DE ATIVOS

Detecção automática de dispositivos

Gerenciamento de ativos, inventários e sistemas

Visualiza a configuração efetiva no nível do dispositivo após herança

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E MONITORAMENTO

Sombra remota via VNC

Heartbeat e intervalo de check-in configuráveis

SEGURANÇA

Comunicação segura (HTTPS)

Comunicações por MQTT seguro

Implementação de certificado 802.1x

Autenticação de dois fatores

Autenticação do Active Directory para a administração baseada em 
funções

Mapeamento do Active Directory (AD) usando LDAPs

Recurso de ingresso no domínio (WES)

Configurações de bloqueio (ativar/desativar portas dos endpoints 

compatíveis)

GERENCIAMENTO ABRANGENTE

Gerenciamento de imagem e patch do sistema operacional 

Programação inteligente

Implementação silenciosa

Agrupe aplicativos para simplificar a implementação e minimizar 
as reinicializações

Criação e atribuição de grupos dinâmicos com base em atributos 
do dispositivo

Atribuição de repositório à política de aplicativo

Política de aplicativo avançada

Converta clients Dell com Ubuntu 20.04 e DCA Enabler  
para o ThinOS 2205 ou posterior a 10 — apenas modelos 

selecionados

Converta PCs Windows em endpoints totalmente controlados para 
poder reutilizá-los

CONFIGURAÇÃO

Configuração do assistente do Dell ThinOS 8.x e 9.x

Suporte para vários monitores

Dell Easy Setup e Wyse Overlay Optimizer

Exceção de dispositivo em massa

Suporte a scripts para personalizar a instalação de aplicativos

Suporte às configurações do BIOS

Configurações de políticas de exportação/importação

Suporte ao pacote RSP

Ferramenta de importação WDM

RECURSO WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO PRO  
(NUVEM PRIVADA)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO PRO
(NUVEM PÚBLICA)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSÃO 

STANDARD

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Matriz de recursos do thin client
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EDIÇÕES

REQUISITOS DO SISTEMA
(SERVIDOR DE WMS)

REPOSITÓRIO HOSPEDADO NA 
NUVEM (WMS PRO NA NUVEM 

PÚBLICA)

ENDPOINTS COMPATÍVEIS7

OPÇÕES DE ASSINATURA  
DO WYSE MANAGEMENT  

SUITE PRO
(NUVEM PÚBLICA E PRIVADA)

NAVEGADORES ACEITOS 
(CONSOLE DE GERENCIAMENTO)

IDIOMAS COMPATÍVEIS
(CONSOLE DE GERENCIAMENTO)

APLICATIVO MÓVEL 
COMPLEMENTAR

SOFTWARE DE AVALIAÇÃO

Wyse Management Suite Standard: nuvem privada
Wyse Management Suite Pro: nuvens privada e pública ou modo híbrido

O software pode ser instalado em uma máquina física ou virtual

Wyse Management Suite Standard:
• Sistema operacional compatível: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 Standard. 

Pacote de idiomas compatíveis — inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês e chinês.
• Espaço em disco mínimo – 40 GB
• Memória mínima (RAM) – 8 GB
• Requisitos mínimos de CPU — 4 CPUs

Wyse Management Suite Pro (nuvem privada até 50 mil endpoints):
• Sistema operacional compatível: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 Standard 

Pacote de idiomas compatível: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês e chinês.
• Espaço em disco mínimo – 120 GB
• Memória mínima (RAM) – 16 GB
• Requisitos mínimos de CPU: 4 CPUs

Instalador simples e eficiente de nuvem privada para que todos os componentes necessários sejam instalados e o Wyse 
Management Suite seja executado em cinco minutos.

Armazenamento de 10 GB no repositório de nuvem do grupo de usuários para implementação de aplicativos e componentes

Latitude 3330 com Dell Hybrid Client5

OptiPlex 5400 all in one com Dell Hybrid Client ou com Dell ThinOS (opção de instalação do cliente)5 

Workstation compacta Precision 3260 com Dell Hybrid Client5 
Thin client OptiPlex 3000 com Dell Hybrid Client, Dell ThinOS ou Windows 10 IoT Enterprise
Latitude 3420 com Dell ThinOS (opção de instalação do cliente)
Thin client Wyse 5470 all in one com Dell ThinOS ou Windows 10 IoT Enterprise
Thin client Wyse 5470 móvel com Dell ThinOS ou Windows 10 IoT Enterprise
PCs Windows convertidos (anteriormente Wyse Converter for PCs). Compatível com Windows 10 Professional 21H1/21H2 
(64 bits) e Windows 10 Enterprise 1H2 (64 bits)

1 ano de assinatura com manutenção e ProSupport for Software
2 anos de assinatura com manutenção e ProSupport for Software
3 anos de assinatura com manutenção e ProSupport for Software
5 anos de assinatura com manutenção e ProSupport for Software
Nota: Alocação de licença flutuante entre a nuvem pública e privada

Internet Explorer 11.0 e posterior, 
Google Chrome versão 58 e versões posteriores, 
Mozilla Firefox versão 52.0 e versões posteriores, 
Navegador Microsoft Edge no Windows — somente em inglês.

Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês, chinês

Permite que o administrador gerencie e monitore os dispositivos em tempo real de qualquer lugar.
Disponível com o Wyse Management Suite Pro (nuvem pública e privada) para dispositivos Android e iOS 

Solicite uma versão de avaliação gratuita de 45 dias em https://www.wysemanagementsuite.com/

E S P E C I F I C A Ç Ã O  T É C N I C AR E C U R S O

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

1. Requer o Wyse Management Suite Pro Edition. Com base em uma análise interna da Dell, setembro de 2021. Nº AD jurídico da Dell: CLM-003072.
2. Ativação da licença obrigatória. Nº AD jurídico da Dell: G19000328
3. a disponibilidade e os termos do Dell ProSupport podem variar de acordo com a região. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
4. A oferta e a disponibilidade podem variar de acordo com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após o lançamento do produto
5. O Wyse Management Suite Pro é obrigatório
6. Consulte a documentação do Wyse Management Suite disponível em Dell.com/support para obter uma lista mais detalhada de thin clients compatíveis da Dell e compilações de firmware compatíveis.

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

IMPLEMENTE

Implemente em cerca de um minuto7 e faça 

a configuração automatizada em menos de 108. 

Com simplicidade de instalação, configuração 

e gerenciamento, os thin clients Dell podem ser 

implementados rapidamente. O portfólio de serviços 

da Dell para thin clients Dell ajuda você a simplificar 

a implementação para poder se concentrar na 

inovação.

SEGURO

Obtenha o mais seguro sistema operacional 
thin client com o exclusivo Dell ThinOS9. 
Selecione o Windows 10 IoT Enterprise com 
outros recursos de segurança da Dell para 
acessar com segurança espaços de trabalho 
virtuais ou escolha o Dell Hybrid Client, criado 
sob medida para aumentar a segurança de 
seus ambientes de nuvem ou VDI.

F e i t o  p a ra  o s  n e g ó c i o s 

Soluções de software da Dell Technologies Flexíveis. Simples. Seguro.

GERENCIE

Com a implementação e o gerenciamento 
unificados e completos do Wyse Management 
Suite (WMS), você pode gerenciar no 
local (data center), na nuvem pública ou 
híbrida e dimensionar facilmente de um para 
centenas de milhares de dispositivos. 

SUPORTE

Deixe-nos facilitar o suporte de software e 
hardware. O ProSupport oferece acesso 24x7 
a especialistas em tecnologia avançada na 
região, que entram em contato quando surgem 
problemas críticos para que você possa se 
concentrar no trabalho estratégico que leva 
seus negócios adiante.
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1 - Requer o Wyse Management Suite Pro Edition. Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes, setembro de 2021. Nº AD jurídico da Dell: CLM-003072.
2 - Ativação da licença obrigatória. Nº AD jurídico da Dell: G19000328.
3 - A disponibilidade e os termos do Dell ProSupport podem variar de acordo com a região. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
4 -  As ofertas podem variar de acordo com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. Para obter informações completas, consulte a documentação 

técnica publicada em www.dell.com/support.
5 -  O Wyse Management Suite Pro é obrigatório. O Wyse Management Suite é compatível com determinados endpoints Dell habilitados pelo Dell Hybrid Client, thin clients Wyse e PCs 

Windows convertidos.
6 -  Consulte a documentação do Wyse Management Suite disponível no eSupport da Dell para obter uma lista mais detalhada dos thin clients Wyse compatíveis e das compilações de 

firmware recomendadas.
7 -  Com base em uma análise da Dell, março de 2020, que mediu a configuração automatizada do Dell ThinOS a partir do Wyse Management Suite ou de um servidor de arquivos. Nº AD 

jurídico da Dell: G19000215.
8 -  Com base em uma análise da Dell, março de 2020, que mediu a configuração manual do Dell ThinOS via OOBE ou a implementação automatizada a partir do Wyse Management Suite 

ou de um servidor de arquivos. Nº AD jurídico da Dell: G19000215.
9 - Com base em uma análise da Dell do Dell ThinOS em comparação a produtos concorrentes, março de 2020. Nº AD jurídico da Dell: G19000130.
10 -  Nem todos os recursos e serviços estão disponíveis em todos os países ou segmentos de vendas/clientes. Entre em contato com um representante da Dell Technologies Services 

para se informar sobre disponibilidade.

Copyright © 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas 
subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários.

WYSE MANAGEMENT SUITEWYSE MANAGEMENT SUITE

Configure, monitore e gerencie tudo com 
facilidade.

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

