
KİMLİKLER GÜVENDE.
Kullanıcı adları ve parolalar, 
Intel® Identity Protection 
Teknolojisi sayesinde donanımla 
güçlendirilmiş entegre güvenlik 
özellikleriyle korunuyor.6

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ.
Intel® Pro Wireless Display ile 

bundan böyle konferans odaları 
kablosuz alanlar olacak.3

KABLOSUZ TAKMA.
Intel® Wireless Gigabit Docking 
teknolojisiyle, masanıza 
gittiğiniz anda bağlantılı  
ve çalışmaya hazırsınız.2

ULTRA İNCE. 
ULTRA HIZLI.

Dönüştürülebilir ve 
diğer modeller. Tavizsiz 

14nm bilgisayar 
tasarımı inovasyonu.

AKILLI VE GÜVENLİ 
VERİLER.
Intel® Pro Serisi SSD'ler, 
kullanıcıların çalışırken 
güvende olmasını sağlar.4

CİHAZLAR NEREDEYSE 
BULUN VE ONARIN
Intel® Active Management 
Teknolojisi ile her türden cihaz  
için kablolu ve kablosuz ağlar 
üzerinden uzaktan yönetim.5

Mobil işyerleri için en ileri düzey güvenlik.
Yüksek performanslı 5. nesil Intel® Core™ vPro™ işlemcili cihazlar, entegre güvenlik 
özellikleri sayesinde, kablosuz görüntüleme ve cihaz takma olanakları sunar.1
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Kablosuz Takma.
Kablosuz Rahatlık. Kablolu Gibi Hız.
Intel® Wireless Gigabit Docking teknolojisiyle, masanıza 
gittiğiniz anda bağlantılı ve çalışmaya hazırsınız.2

Intel® Wireless Gigabit Docking teknolojisinin 
avantajları:
•  Yakınlık bazlı otomatik takma
•  Ekran, klavye/fare ve USB aksesuarlarında kablolu 

bağlantı kadar iyi performans
•  Görüntüleme ve kullanıcı deneyiminde sıfır kayıp
•  Uzaktan takma yönetimi için BT kontrolleri

Akıllı ve Güvenli Veriler.
Kullanıcıların farkı hissedemeyeceği kadar akıllı 
veri koruması.
Intel® SSD Pro 2500 Serisinin4 avantajları:
•  Veri üretkenliğinden ve performanstan ödün 

vermeden entegre tam disk şifreleme özelliği
•  OPAL 2.0 desteği, Güvenli Yönetimli Konteynerler ve 

Dijital Alan Belirleme gibi ilerideki kullanım modelleri 
için temel oluşturur

•  Kullanıcı verileri, SSD ayrılan verileri ve kullanılmayan 
engelli alanlar için güvenli silme komutu

Kimlikler Güvende.
Kullanıcı adları ve parolalar, donanımla 
güçlendirilmiş entegre güvenlik özellikleriyle 
korunur.
Intel® Identity Protection Teknolojisi'nin avantajları:
•  Donanımla güçlendirilmiş koruma sayesinde daha 

güçlü kimlik doğrulama
•  Kötü amaçlı yazılımlara karşı ekran yakalaması 

koruması ve ekran karşısında bulunma kanıtı
•  Güçlü karşılıklı kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü

1.  Intel® vPro™ teknolojisi gelişmiş bir teknolojidir; kurulması ve etkinleştirilmesi gerekir. Özelliklerin kullanılabilirliği ve sonuçlar; donanım, yazılım ve BT ortamınızın kurulumuna ve yapılandırmasına bağlıdır. 
Daha fazla bilgi için www.intel.com/technology/vpro sayfasını ziyaret edin.

2.  Intel teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, özel yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sisteminizin üreticisine ya da perakende satıcınıza başvurun.
3.  Hiçbir bilgisayar mutlak güvenlik sunamaz. Intel® Pro Wireless Display ağ güvenlik özellikleri, Intel® vPro™ Teknolojisine sahip bir işlemci, 1080p ve Blu-Ray ya da diğer korumalı içerik oynatımı, uyumlu Intel® WiDi 

adaptörü ve medya oynatıcı ile destekleyen Intel® WiDi yazılımı ve grafik sürücüsünün kurulu olduğu bir sistem gerektirir. Cihazınızın üreticisine başvurun. Daha fazla bilgi için www.intel.com/go/widi adresini ziyaret edin.
4.  Hiçbir bilgisayar sistemi tüm koşullar altında mutlak güvenlik sağlayamaz. Belirli Intel® Solid-State Sürücülerde bulunan entegre güvenlik özellikleri, ek yazılım, donanım, hizmetler ve/veya İnternet bağlantısı 

gerektirebilir. Sonuçlar yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için sistem üreticinize başvurun.
5.  Etkinleştirme ve kurumsal ağ bağlantısı, Intel® AMT özelliği etkin bir yonga seti, ağ donanımı ve yazılıma sahip bir sistem gerektirir. Dizüstü bilgisayarlarda,  

ana bilgisayar işletim sistemi tabanlı bir VPN üzerinden ya da kablosuz olarak bağlanıldığında veya bilgisayar pille çalışırken, uyku modundayken, hazırda beklerken  
veya kapalıyken Intel AMT kullanılamayabilir ya da bazı özellikler sınırlı olabilir. Sonuçlar donanıma, kuruluma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir. Daha fazla  
bilgi için http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html sayfasına bakın.

6.  Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Intel® Identity Protection Teknolojisi etkin sistem, etkin Intel® işlemci, etkin yonga seti, sabit yazılım, yazılım ve Intel entegre 
grafikleri (bazı durumlarda) ile katılımcı web sitesi/hizmeti gerektirir. Intel, kaybolan veya çalınan veriler ve/veya sistemler ile bundan kaynaklanan başka herhangi bir hasara ilişkin 
sorumluluk kabul etmez. Daha fazla bilgi için http://ipt.intel.com sayfasına bakın. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.
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Cihazlar Neredeyse Bulun ve Onarın.
Intel® Active Management Teknolojisi ile her türden 
cihaz için kablolu ve kablosuz ağlar üzerinden 
uzaktan yönetim.
Kablolu ve kablosuz ağlar üzerinden güvenli bir kanalla 
istemcilere uzaktan erişin:
•  Cihazın güç durumu ya da işletim sisteminin durumu ne 

olursa olsun
•  Kullanıcı çevrimiçiyken kullanıcı sorunlarını giderin
•  İşletim sistemi ve uygulamaları onarın, yükseltin ve 

bunlar için gerekli yamaları sağlayın
•  İstemci tarafında yazılım/donanım envanteri
•  Intel® Setup and Configuration Yazılımıyla kolay 

yapılandırma

Kablosuz Görüntü.
Konferans Salonlarında Kablolara Son.
Intel® Pro Wireless Display3 teknolojisinin avantajları: 
Kullanıcılar için:
•  İstenmeyen paylaşımları önlemek için özel ekran
•  Grup sunumları ve etkileşimleri için kontroller
•  Gösterge ile paylaşım bildirimi
BT için:
•  Kurumsal ağı korumak için ağ güvenliği
•  İstemci ve alıcı ayarları için uzaktan yönetilebilirlik
•  Akıllı kanal yönetimiyle kablosuz bağlantı tıkanıklığında 

azalma

Ultra İnce, Ultra Hızlı.
Yeni mükemmel 14nm işlemciler ve Intel® vPro™ 
teknolojisiyle tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun 
tasarımlar.
Yüksek performanslı, 5. nesil Intel® Core™ vPro™ 
işlemcili; işyerini yeniden şekillendirmenize yardımcı 
olmak için entegre güvenlik, yönetilebilirlik ve kablosuz 
inovasyonlara sahip tabletler, dönüştürülebilir, ayrılabilir, 
2'si 1 Arada cihazlar, Ultrabook™ cihazları, ultra ince 
clamshell modelleri ve küçük masaüstü bilgisayarlar.

http://www.intel.com/benchmarks

