
De belangrijkste redenen om te  
kiezen voor de vijfde generatie  
Intel® Core™ vPro™ processorfamilie
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.



De ideale pc voor elke gebruiker of bedrijf dankzij een 
compromisloos ontwerp. 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.1

Zoek niet langer naar dongles en adapters en begin meteen 
met delen met draadloze displays. Verklaar elke presentatie 
en vergaderzaal een kabelvrije zone met Intel® Pro 
Wireless Display.2

Ononderbroken productiviteit zodat u gereed en verbonden 
bent vanaf het moment dat u aan uw bureau gaat zitten. 
Intel® Wireless Gigabit Docking3 biedt stabiele prestaties  
voor monitors, toetsenbord/muis en USB accessoires in  
een compromisloze draadloze docking ervaring. 

Beveilig uw gevoelige bedrijfsgegevens, waar het ook is.  
Met Intel® SSD Pro 2500 Serie4 opslag zijn al uw gegevens 
beveiligd met functies voor geïntegreerde automatische 
versleuteling. Dankzij de ultrasnelle transfersnelheid van 
gegevens en krachtige prestaties kunnen gebruikers door 
blijven gaan zonder dat hun productiviteit negatief wordt 
beïnvloedt Ondersteuning voor OPAL 2.0 zorgt ervoor dat  
uw investering in opslag gereed is voor nieuwe functies voor 
gegevensbescherming zoals beheerde beveiligde containers 
en digital fencing. 

Bedraad, draadloos, aan uw bureau of onderweg: 
devicebeheer is altijd beschikbaar, onafhankelijk van het 
soort device of locatie. Met Intel® Active Management 
Technologie beschikt IT over een krachtige set functies om de 
staat van devices op basis van de vijfde generatie Intel® Core™ 
vPro™ processor te ontdekken, configureren en onderhouden. 
IT kan op afstand devices onderhouden zodat werknemers 
productief kunnen blijven, onafhankelijk van de status van het 
device of het besturingssysteem.5

Beveiliging op hardware-niveau in combinatie met 
gebruikersnamen en wachtwoorden. Toegang tot de meest 
gevoelige gegevens dient goed beveiligd te zijn. Intel® Identity 
Protection Technologie voegt beveiliging op hardware-niveau 
toe aan een beveiligingssysteem met meerdere lagen.6 Door 
bestaande oplossingen te verbeteren en een architectuur voor 
toekomstige innovaties te bieden, verbetert dit krachtige 
hardwarevoordeel de authenticatie zonder dat daarvoor 
meerdere complexe wachtwoorden nodig zijn.

Voldoe aan de mobiliteitseisen van uw 
gebruikers en de beveiligingseisen van uw bedrijf
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• Verbeter uw 
beveiligingssysteem met 
meerdere lagen met  
Intel® Identity Protection 
Technologie. Eenvoudige 
authenticatie voor toegang 
op hardware-niveau  
voor extra beveiliging. 
Bescherming tegen malware 
screen scraping plus bewijs 
van aanwezigheid.

IDENTITEIT ANTI-MALWARE

• Behoud een veilige 
opstartomgeving voor 
virtuele machines met een 
op hardware gebaseerde root 
of trust met Intel® Device 
Protection technologie 
met Trusted Execution 
technologie.7

• Bescherm de BIOS van uw 
pc tegen stealth-aanvallen 
en ongeautoriseerde updates 
met Intel Device Protection 
technologie met BIOS Guard.7

GEGEVENSBESCHERMING4

• Hoogwaardige versleuteling 
zonder de productiviteit 
nadelig te beïnvloeden  
met Intel® Data Protection 
technologie6 met Advanced 
Encryption Standard – New 
Instructions—door hardware 
verbeterde cryptografische 
versnelling, geïntegreerd in  
de processor.

• Genereer sterk beveiligde 
versleutelings-keys met Intel 
Data Protection technologie8 
met Secure Key in de processor 
geïntegreerd.

• Bescherm gegevens4 op 
uw werk en onderweg  
met volledige schijf-
versleuteling dankzij Intel® 
SSD Pro Serie drives—
ontworpen om eenvoudig 
door IT geconfigureerd, 
beheerd en hersteld  
te worden. 

• Ondersteuning voor OPAL 
2.0 brengt de voordelen 
van de toekomstnaar uw 
investering in opslag. 
Nieuwe functies zoals 
beveiligde beheerde 
containers en digital fencing 
beveiligen uw gegevens  
op nieuwe manieren en 
verhogen de productiviteit 
van gebruikers.

• Beheer en automatisering5 
– Beheer, automatiseer 
updateservices en 
onderzoek, isoleer en 
repareer problemen op 
afstand met Intel® Active 
Management technologie,5 
onderdeel van vijfde 
generatie Intel Core vPro 
processors.

WEERSTAND

Beveilig uw bedrijf en stel gebruikers in staat 
om draadloos te docken en weer te geven
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1 Intel® vPro™ technologie is zeer geavanceerd en moet worden geconfigureerd en geactiveerd. De beschikbaarheid van functies en de resultaten zijn afhankelijk van de setup en configuratie van uw hardware, software en IT-omgeving.  
Ga voor meer informatie naar: http://www.intel.com/technology/vpro.

2 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. 

3 Intel technologieën kunnen geschikte hardware, specifieke software of activatie van diensten vereisen. Raadpleeg uw systeemfabrikant of verkoper.
4 Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden onder alle omstandigheden. Geïntegreerde beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn op bepaalde Intel® Solid State Drives vereisen mogelijk aanvullende software, hardware, diensten 

en/of een internetverbinding. 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 Intel® Active Management Technologie.
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.

7 Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden. Hiervoor zijn een geschikte Intel® processor, geschikte chipset, firmware en software nodig, alsmede een abonnement bij een serviceprovider 
die deze dienst aanbiedt (mogelijk niet in alle landen beschikbaar). Intel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren of gestolen gegevens en/of systemen, noch voor schade die daaruit voortvloeit. 
Informeer bij de fabrikant van het systeem en de serviceprovider naar de beschikbaarheid en functionaliteit. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/go/anti-theft. Raadpleeg de computerfabrikant 
en/of softwareleverancier voor meer informatie.

8 Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden. Vereist een geschikte Intel® processor en geoptimaliseerde software voor gebruik van de technologie. Raadpleeg de computerfabrikant en/of 
softwareleverancier voor meer informatie.
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