
5. nesil Intel® Core™ vPro™ İşlemci 
Ailesiyle Standartlaştırma için En 
Önemli Nedenler
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.



Taviz vermeyen tasarımı, her kullanıcı ya da şirket için 
doğru bilgisayarın sunulmasını sağlar. Yüksek performanslı, 
14nm 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.1

Güvenli bağlantı cihazları ve adaptörler aramanıza gerek 
yok; kablosuz görüntüleme özelliğiyle anında paylaşıma 
başlayın. Intel® Pro Wireless Display ile sunum ve konferans 
odaları kablosuz alanlar olacak.2

Masanıza gittiğiniz anda, bağlantılı ve çalışmaya hazırsınız; 
biz buna kesintisiz üretkenlik diyoruz. Intel® Wireless 
Gigabit Docking3 özelliği, ekranları, klavye/fareyi ve USB 
aksesuarlarını kablosuz takmanızı ve performanstan hiç 
taviz vermeden kabloluymuş gibi çalışmanızı sağlar.

Hassas iş bilgilerinizi nerede olursa olsun koruyabilirsiniz. 
Intel® SSD Pro 2500 Serisi4 depolama teknolojisiyle, tüm 
verileriniz entegre otomatik şifreleme özellikleriyle korunur. 
Ultra hızlı veri transferi ve performans sayesinde kullanıcılar, 
üretkenlikleri hiç etkilenmeden işlerine devam edebilirler. 
OPAL 2.0 desteği, depolama yatırımınızın güvenli yönetimli 
konteynerler ve dijital alan belirleme gibi yeni veri koruma 
teknolojilerine hazır olmasını sağlar.

Kablolu, kablosuz, masanızda ya da hareket halindeyken, 
cihazın türü ya da konumu fark etmeksizin her zaman 
cihaz yönetimi yapılabilir. Intel® Active Management 
Teknolojisi BT'ye, 5. nesil Intel® Core™ vPro™ işlemcili 
cihazların durumunu incelemesi, yapılandırması ve proaktif 
olarak bakımını yapması için birçok güçlü özellik sunar. 
Cihazların güç durumu ya da işletim sisteminin durumu ne 
olursa olsun, BT cihazlara erişebilir ve kullanıcıların işlerine 
devam etmesini sağlayabilir.5

Donanımla güçlendirilmiş koruma, kullanıcı adları ve 
parolalar bir araya gelir. En hassas verilere erişimi sağlamak 
için gerekli tüm koruma önlemlerinin alınmış olması gerekir. 
Intel® Identity Protection Teknolojisi, çok katmanlı güvenlik 
yaklaşımına donanımla güçlendirilmiş korumayı da ekler.6 Bu 
güçlü donanım avantajı, mevcut çözümlerin iyileştirilmesi için 
yeni bir yöntem ve geleceğe yönelik bir mimari sağlarken, 
kimlik doğrulama işlemini güçlendirebilir ve çok sayıda 
komplike parola gerekliliği gibi yükleri de ortadan kaldırır.

Hem kullanıcılarınızın mobilite ihtiyaçlarını 
hem de şirketinizin güvenlik gerekliliklerini karşılayın
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• Intel® Identity Protection 
Teknolojisiyle çok 
katmanlı güvenliğinizi 
güçlendirin. Daha iyi 
koruma için donanımla 
güçlendirilmiş basit erişim 
kimlik doğrulaması. Kötü 
amaçlı yazılımlara karşı 
ekran yakalaması koruması 
ve ekran karşısında 
bulunma kanıtı.

KİMLİK KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARA 
KARŞI KORUMA

• Intel® Device Protection 
teknolojisi ve Trusted 
Execution teknolojisini 
kullanarak donanım tabanlı 
güven kaynağıyla sanal 
makineler için güvenli 
önyükleme ortamı yaratın.7

• Intel Device Protection 
teknolojisi ve BIOS Guard 
özelliğiyle bilgisayarınızın 
BIOS'unu gizli tehditlere  
ve yetkisiz güncellemelere 
karşı koruyun.7

VERİ KORUMASI4

• Intel® Data Protection 
teknolojisi6 ve işlemciye 
entegre, donanımla 
güçlendirilmiş kriptografi 
hızlandırması olan 
Advanced Encryption 
Standard – New Instructions 
özelliğini kullanarak her 
zaman ve her yerde kurumsal 
düzeyde şifreleme olanağını 
üretkenliği yavaşlatmadan 
sağlayın.

• Intel Data Protection 
teknolojisi8 ve işlemciye 
entegre Secure Key 
teknolojisini kullanarak 
yüksek güvenlikli şifreleme 
anahtarları üretin.

• BT tarafından kolay 
yapılandırılacak, 
yönetilecek ve onarılacak 
şekilde tasarlanan Intel® 
SSD Pro Serisi sürücüleri 
kullanarak tam disk 
şifreleme özelliğiyle hem 
iş yerinde hem de hareket 
halindeyken verileri 
koruyun.4

• OPAL 2.0 desteği, 
depolama yatırımınızın 
ileride avantajlar getirmesini 
sağlar. Güvenli yönetim 
konteynerleri ve dijital alan 
belirleme gibi yeni güvenlik 
özellikleri, yeni veri koruma 
yöntemleri sunarken 
kullanıcı üretkenliğini  
de artırır.

• Yönetilebilirlik ve 
otomasyon5 – 5. nesil 
Intel Core vPro işlemcilerin 
Intel® Active Management 
teknolojisiyle5 hizmetleri 
uzaktan yönetin, 
otomasyonunu sağlayın, 
güncelleyin ve sorunları 
kolaylıkla teşhis ve izole 
ederek onarın.

DAYANIKLILIK

Kullanıcılar içeriklerini kablosuz görüntülerken 
ve çevre birimlerini kablosuz takarken 
şirketinizin güvenliğinden taviz vermeyin
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1 Intel® vPro™ Teknolojisi karmaşık bir teknolojidir ve kurulması ve etkinleştirilmesi gerekir. Özelliklerin kullanılabilirliği ve sonuçlar, donanım, yazılım ve BT ortamınızın kurulumuna ve yapılandırılmasına bağlı olarak değişecektir. Daha fazla bilgi için: 
http://www.intel.com/technology/vpro sayfasına bakın.

2 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.

3 Intel teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, özel yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sisteminizin üreticisine ya da perakende satıcınıza başvurun.
4 Hiçbir bilgisayar sistemi tüm koşullar altında mutlak güvenlik sağlayamaz. Belirli Intel® Solid State Sürücülerde mevcuttur ve 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 özellikli bir yonga seti, ağ donanımları ve yazılımları olan 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 Intel® Active Management Teknolojisi sayfasını ziyaret edin.

6 Hiçbir sistem 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/ 
adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.

7 Hiçbir sistem mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkinleştirilmiş Intel işlemci, etkinleştirilmiş yonga seti, sabit yazılım ve yazılım ile uygun bir hizmet sağlayıcıya abonelik gerektirebilir (tüm ülkelerde 
bulunmayabilir). Intel, kaybolan veya çalınan veriler ve/veya sistemler ile bundan kaynaklanan başka herhangi bir hasardan sorumluluk kabul etmez. Bulunabilirlik ve işlevsellik ile ilgili bilgi almak için 
Hizmet Sağlayıcınıza başvurun. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/go/anti-theft adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.

8 Hiçbir sistem mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkin bir Intel® işlemci ve bu teknolojinin kullanılması için optimize edilmiş yazılım gerektirir. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım 
tedarikçinize danışın.
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