
Bra anledningar att

Modernisera företaget
Med 6:e generationens intel® Core™ vPro™ ProCessorfaMilj

Omvandla arbetsplatsen med avancerad säkerhet, 
fantastisk prestanda och trådlös produktivitet.



Det är dags att uppgradera.
Nu är 6:e generationens Intel® Core™ vPro™ processorerna här 
– den bästa Intel® plattformen för företag – och det har aldrig 
funnits ett bättre tillfälle att modernisera organisationen.

Du kan räkna med stora förbättringar inom säkerhet, prestanda, 
produktivitet och hanterbarhet, liksom innovativa formfaktorer. 
Upplev upp till 2,5 gånger högre prestanda1, 3 gånger längre 
batteritid2 och 30 gånger bättre grafikprestanda3 jämfört med 
en fem år gammal dator. Kom igång på ett ögonblick med snabb 
uppstart på bara en halv sekund.4

Och bäst av allt: Du kan få prestanda och säkerhet i företagsklass 
när du kombinerar kraften i 6:e generationens Intel Core vPro™ 
processor med Windows® 10 Enterprise. Det är helt enkelt ett 
bättre sätt att arbeta.

Kompromisslös utformning ger rätt dator för alla 
användare. 
Välj bland över 100 av de tunnaste, lättaste och mest kompakta 
modellerna någonsin. 6:e generationens Intel Core vPro 
processor finns i en rad slimmade nya formfaktorer, så att 
rätt enhet kan användas för varje arbetsuppgift. Välj bland 
2 i 1-enheter, Ultrabooks™, supertunna bärbara datorer,  
all-in-one-datorer och minidatorer, som alla är tillverkade med 
kraftfull 14-nanometersteknik. 6:e generationens Intel Core vPro 
processor har innovativa funktioner inom maskinvaruassisterad 
säkerhet, fjärrhantering och trådlösa anslutningar som 
effektiviserar arbetsplatsen. Exempelvis får du med en Ultrabook 
2 i 1-enhet med den senaste Intel Core vPro processorn en 
kraftfull bärbar dator och en mångsidig surfplatta i en och 
samma enhet. Genom att vända på skärmen konverteras den till 
en surfplatta för presentationer och tillbaka till bärbar dator när 
det är dags att skriva en rapport. Välj bland innovativa stationära 
format som den utbyggbara tower-modellen och den snygga, 
stilrena all-in-one-datorn, och den kompakta men kraftfulla 
minidatorn för företag. 

Arbeta på helt nya sätt.
Sammanför din moderna arbetsstyrka med samarbetsfunktioner 
och kabelfria lösningar från Intel.

•  Skapa smartare konferensrum och möten med hjälp av  
Intel® Unite™ programvara för moderna, uppkopplade och  
säkra rum som ger nya sätt att samarbeta. 

•  Gör varje konferensrum till en sladdfri zon med Intel® Pro 
Wireless Display.

•  Var ansluten och klar så fort du når skrivbordet med Intel® 
Wireless Gigabit Docking som ger prestanda i nivå med 
kabelanslutna enheter för kringutrustning med smidig 
trådlös dockning.

UPPfyll användarnas Behov av rörlighet oCh 
säkerhetskraven i verksaMheten.
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Intel® Authenticate: Maskinvaruassisterad säkerhet. 
Banbrytande identitetsskydd.
Över hälften av alla dataintrång har sitt ursprung i felaktigt 
hanterade eller stulna användaruppgifter.5 Ändå förlitar 
sig de flesta organisationer fortfarande på en enda 
programvarubaserad autentiseringsfaktor, såsom användarnamn 
och lösenord, för åtkomst till kritiska resurser. Det kan medföra 
stora risker för identitetsstöld.

Intel® Authenticate är en ny lösning där traditionella 
programvarubaserade flerfaktorsfunktioner överförs till 
maskinvaran. På sätt kan viktiga identitetsdata och policybeslut 
inte längre utsättas för programvarubaserade angrepp.

Intel Core vPro processorn har förbättrad säkerhet genom Intel 
Authenticate för maskinvaruassisterad flerfaktorsautentisering 
som skyddar användaridentiteterna. Den är även utrustad med 
följande viktiga säkerhetsfunktioner:

•  Intel® Platform Protection Technology med BIOS Guard ger 
maskinvaruassisterat skydd mot BIOS-angrepp.

•  Intel® Platform Protection Technology med OS Guard skyddar 
operativsystemet mot skadlig kod.

•  Intel® Data Protection Technology skyddar data med 
Intel® Advanced Encryption Standard – New Instructions 
(Intel® AES-NI) för maskinvaruassisterad kryptografisk 
acceleration inbyggd i processorn.

•  Intel® SSD Pro Series-diskar skyddar data med kryptering av 
hela disken. Diskarna är konstruerade för enkel konfiguration, 
hantering och återställning med stöd för Trusted Computing 
Groups OPAL 2.0-principstyrningsstandard. Med Remote 
Secure Erase kan SSD-diskarna enkelt återställas.

Intel® Active Management Technology
Det är enkelt att upptäcka, reparera och skydda Intel Core vPro 
processorbaserade enheter via fjärrstyrning: Med Intel® Active 
Management Technology (Intel® AMT) kan IT-ansvariga eller 
leverantörer av hanterade tjänster använda systemåtkomst 
utanför bandet, KVM-styrning (tangentbord/bildskärm/mus) 
och andra verktyg över olika plattformar, vilket ger lägre 
IT-supportkostnader.

sÄkert Ända in PÅ Core-nivÅ.
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   Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatest som SYSmark* och MobileMark* mäts med hjälp 
av särskilda datorsystem, -komponenter, -program, -åtgärder och -funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra 
prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestandan för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Mer information finns på intel.se/performance. 

 1  Uppmätt med SYSmark* 2014, ett testprogram från BAPCo*-konsortiet som mäter prestanda för vanligt förekommande produktivitetsprogram, till exempel Microsoft Excel och Adobe Acrobat. Få mer 
information på www.bapco.com.

 2  Vid HD-videouppspelning, jämfört med ett 5 år gammalt system. Mer information om prestanda och resultat i prestandatest finns på www.intel.se/benchmarks.
 3  Enligt bedömning med 3DMark* Cloud Gate-grafiktest, ett prestandatest för 3D-grafik som mäter DX10-spelprestanda. Få mer information på www.futuremark.com.
 4  Förloppet för snabbare aktivering utgörs av tiden från viloläge till aktivering baserat på OEM-implementationen av Windows® 10 Modern Standby på en 6:e generationens Intel® Core™ processorer.
 5  2015 Data Breach Investigations Report (Undersökningsrapport om dataintrång, DBIR) av Verizon, http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/.
   Funktioner och fördelar med Intel-teknik varierar beroende på systemkonfiguration och kan kräva aktiverad maskinvara, programvara eller aktivering av tjänst. Prestandan varierar beroende på 

systemkonfiguration. Inget datorsystem kan vara helt säkert. Fråga tillverkaren eller återförsäljaren, eller läs mer på intel.se.
   Copyright © 2016 Intel Corporation. Med ensamrätt. Intel, Intels logotyp, Core, vPro, Ultrabook, Unite, Intel Inside, Intel. Experience What’s Inside-logotypen och Intel. Experience What’s Inside är 

varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. 
 *Övriga namn och varumärken tillhör respektive rättighetshavare.
  Tryckt i USA 0116/AS/OCG/PDF 327823-006SE

Läs om fler anledningar att modernisera med 6:e generationens 
Intel Core vPro processorfamilj på www.intel.se/vpro.

http://www.intel.se/vpro

