
UW IDENTITEIT, BEVEILIGD.
Gebruikersnamen en wachtwoorden 
worden gecombineerd met 
geïntegreerde beveiliging op  
hardware-niveau dankzij Intel®  
Identity Protection Technologie.6

DRAADLOZE DISPLAY.
Verklaar elke vergaderzaal een 
kabelvrije zone met Intel® Pro 

Wireless Display.3

DRAADLOOS DOCKEN.
Verbonden en klaar om aan de slag 
te gaan vanaf het moment dat u  
aan uw bureau gaat zitten met 
Intel® Wireless Gigabit Docking.2

ULTRADUN. 
ULTRASNEL.

Convertible en meer. 
Compromisloze 14nm 

pc ontwerp-innovaties.

INTELLIGENTE 
GEGEVENS. 
BEVEILIGDE 
GEGEVENS.
Met Intel® Pro Serie 
SSDs blijven gebruikers 
productief en gegevens 
beveiligd.4

TRACEER PROBLEMEN. 
LOS ZE OP.  
WAAR DAN OOK.
Beheer op afstand via bedrade  
of draadloze netwerken op alle 
soorten devices met Intel® Active 
Management Technologie.5

Toonaangevende beveiliging voor een draadloze werkplek.
Met krachtige devices op basis van de vijfde generatie Intel® Core™ vPro™ 
processor met geïntegreerde beveiligingseigenschappen kunt u draadloos 
weergeven en docken.1

INTEL® CORETM vPROTM 
PROCESSORS1

VIJFDE 
GENERATIE



Draadloos docken.
Draadloos gemak. Bedrade prestaties.

Verbonden en klaar om aan de slag te gaan vanaf het 
moment dat u aan uw bureau gaat zitten dankzij Intel® 
Wireless Gigabit Docking.2

Intel® Wireless Gigabit Docking biedt:

•  Automatische docking op basis van afstandsbepaling

•  Stabiele prestaties voor monitors, toetsenbord/muis en 
USB accessoires

•  Display en gebruikerservaring zonder verliezen

•  IT-functies voor dock-beheer op afstand

Intelligente gegevens. Beveiligde gegevens.
Beveiliging van gegevens die zo intelligent is dat 
gebruikers het nooit zulen merken.

De Intel® SSD Pro 2500 Serie4 biedt:

•  Geïntegreerde volledige schijf-versleuteling zonder in te 
leveren op gegevensproductiviteit en prestaties

•  Ondersteuning voor OPAL 2.0 als basis voor toekomstige 
toepassingen zoals beheerde beveiligde containers en 
digital fencing

•  Secure erase command voor gebruikersgegevens,  
SSD gereserveerde gegevens en retired block areas

Uw identiteit, beveiligd.
Gebruikersnamen en wachtwoorden worden 
gecombineerd met geïntegreerde beveiliging  
op hardware-niveau.

Intel® Identity Protection Technologie biedt:

•  Authenticatie met bescherming op hardware-niveau

•  Bescherming tegen malware screen scraping plus bewijs 
van aanwezigheid

•  Sterke tweezijdige authenticatie plus data-integriteit

1.  Intel® vPro™ Technologie is zeer geavanceerd en moet worden geconfigureerd en geactiveerd. De beschikbaarheid van functies en de resultaten zijn afhankelijk van de installatie en configuratie van je hardware, 
software en IT-omgeving. Ga voor meer informatie naar www.intel.com/technology/vpro.

2.  Intel technologieën kunnen geschikte hardware, specifieke software of activatie van diensten vereisen. Raadpleeg uw systeemfabrikant of verkoper.
3.  Geen enkele computer kan absolute beveiliging bieden. Intel® Pro Wireless Display netwerk beveiligingseigenschappen vereisen een systeem met een Intel® processor met vPro™ Technologie,  

1080p en Blu-Ray of andere software voor afspelen van beschermde content, een compatibele Intel® WiDi adapter en mediaplayer en Intel® WiDi ondersteunende software en graphicsdriver geïnstalleerd. 
Raadpleeg de computerfabrikant voor meer informatie. Ga voor meer informatie naar www.intel.com/go/widi.

4.  Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden onder elke omstandigheid. Geïntegreerde beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn op bepaalde Intel® Solid-State Drives kunnen additionele software, 
hardware, diensten en/of een internetverbinding vereisen. De resultaten kunnen per configuratie verschillen. Raadpleeg de computerfabrikant voor meer informatie.

5.  Hiervoor is activering en een systeem met een netwerkverbinding, een voor Intel® AMT-geschikte chipset, netwerk hardware en software vereist Intel AMT is voor notebooks 
tijdens een draadloze, batterij, slaapstand, ruststand of uitgeschakelde modus wellicht niet of beperkt beschikbaar via een host OS-based VPN. De resultaten zijn afhankelijk van de 
hardware, setup en configuratie. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

6.  Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden. Hiervoor is een systeem met Intel® Identity Protection Technologie vereist, inclusief een Intel® processor, een 
daarvoor geschikte chipset, firmware en software, een geïntegreerde grafische kaart van Intel (in bepaalde gevallen) en een deelnemende website/service. Intel aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor verloren of gestolen gegevens en/of systemen, noch voor schade die daaruit voortvloeit. Ga voor meer informatie naar http://ipt.intel.com. Raadpleeg de 
computerfabrikant en/of softwareleverancier voor meer informatie.
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Spoor het op. Repareer het. Waar dan ook.
Beheer op afstand via bedrade of draadloze  
netwerken op alle soorten devices met  
Intel® Active Management Technologie.

Verkrijg toegang op afstand tot clients door een beveiligd 
kanaal via bedrade of draadloze netwerken:

•  Onafhankelijk van of het device aan of uit staat, of de status 
van het besturingssysteem

•  Los problemen van de gebruiker op terwijl deze online is

•  Patch, repareer en upgrade besturingssystemen of apps

•  Inventory client-side SW/HW

•  Eenvoudige configuratie dankzij Intel® Setup and 
Configuration Software

Draadloze display.
Verklaar elke vergaderzaal een kabelvrije zone.

Intel® Pro Wireless Display3 biedt: 
Voor gebruikers:

•  Privacyscherm om onbedoeld delen te voorkomen

•  Functies voor groepspresentaties en interacties

•  Indicator die aangeeft wanneer u deelt

Voor IT:

•  Netwerkbeveiliging om het zakelijke netwerk te beschermen

•  Beheer op afstand voor client en receiver instellingen

•  Verminder drukte op draadloze netwerken met intelligent 
kanaalbeheer

Ultradun, ultrasnel.
Ontwerpen voor alle soorten gebruikers met geweldige 
nieuwe processors en Intel® vPro™ technologie.

Tablets, convertibles, loskoppelbare devices, Ultrabooks,™  
2 in 1 devices, ultradunne clamshells en extra kleine desktop 
pc's beschikken allemaal over de krachtige, 14nm vijfde 
generatie Intel® Core™ vPro™ processors, voorzien van 
geïntegreerde beveiliging, beheer en draadloze innovaties  
om het kantoor te helpen transformeren.

http://www.intel.com/benchmarks

