
الهوية: محمية.
تتالقى أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع فوائد القوة 

6. Intel®  المدمجة في األجهزة بفضل تقنية حماية الهوية

الشاشة الالسلكية.
حّول كل غرفة مؤتمرات إلى منطقة خالية من 
 Intel® Pro Wireless الكابالت بفضل
3. Display

اإلرساء الالسلكي.
 متصل وجاهز لالستخدام، منذ الوقت الذي 

 تتقدم فيه إلى مكتبك بفضل قاعدة إرساء 
2 .Intel® Wireless Gigabit

 نحافة فائقة.

سرعة فائقة.
قابلية تحويل وأكثر. كمبيوتر 
شخصي بتصميم مبتكر وتقنية 
المعالجة 14 نانومتر ال يؤمن 
بالمساومة.

بيانات ذكية. بيانات آمنة.
تحافظ سلسلة محركات األقراص ذات 

الحالة الصلبة Intel® Pro على 
إنتاجية المستخدمين وأمان البيانات.4

اعثر عليه. وأصلحه. من أي مكان.
إدارة عن بعد عبر الشبكات السلكية أو الالسلكية 

وعبر كل أنواع األجهزة بفضل تقنية اإلدارة 
 Intel® Active Management النشطة

5. Technology

أمان ريادي لمكان عمل خاٍل من األسالك.
تسمح لك األجهزة المستندة إلى معالجات  ™Intel® Core™ vPro من الجيل الخامس العالية األداء والمزودة 

بميزات أمان مدمجة بالعرض واإلرساء من دون أسالك.1

معالجات 
1INTEL® CORETM vPROTM

الجيل الخامس



اإلرساء الالسلكي.
المالءمة الالسلكية. االستجابة السلكية.

متصل وجاهز لالستخدام، منذ الوقت الذي تتقدم فيه إلى مكتبك بفضل 
2 .Intel® Wireless Gigabit Docking تقنية اإلرساء الالسلكي

:Intel® Wireless Gigabit Docking تقّدم تقنية اإلرساء الالسلكي
•  إرساء تلقائي مستند إلى القرب

USB أداء "شبه سلكي" للشاشة ولوحة المفاتيح/ الماوس وملحقات  •
•  تجربة مستخدم وعرض من دون خسائر

•  وحدات تحكم في تكنولوجيا المعلومات إلدارة اإلرساء عن بعد

بيانات ذكية. بيانات آمنة.
تتسم حماية البيانات بذكاء حاد بحيث أن المستخدم لن يشعر بفرق.

تقدم سلسلة Intel® Pro 2500 4 لمحركات األقراص ذات الحالة 
الصلبة:

•  إمكانية تشفير مضمنة لقرص كامل من دون التضحية بإنتاجية البيانات 
واألداء

•  دعماً لـ OPAL 2.0 الذي يعتبر أساساً لالستخدامات المستقبلية مثل 
العبوات المدراة بطريقة آمنة والتسييج الرقمي

•  أمر حذف آمناً لبيانات المستخدم والبيانات المحفوظة في محرك 
األقراص ذي الحالة الصلبة وفي الكتل البرمجية غير الصالحة

الهوية: محمية.
 تتالقى أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع فوائد القوة المدمجة 

في األجهزة.
:Intel®  تقدم تقنية حماية الهوية

•  مصادقة تتسم بحماية إضافية لألجهزة
•  حماية من البرامج الخبيثة التي تستخرج المعلومات من الشاشة باإلضافة 

إلى إثبات للتواجد
•  مصادقة قوية ومتبادلة باإلضافة إلى سالمة البيانات

 1.  إن تقنية ™Intel® vPro متطورة وتتطلب عملية إعداد وتنشيطاً. ويعتمد توفر الميزات والنتائج على إعداد األجهزة والبرامج وبيئة تكنولوجيا المعلومات وتكوينها.
.www.intel.com/technology/vpro لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

2.  قد تتطلب تقنيات إنتل أجهزة ممكنة أو برامج محددة أو تنشيطاً للخدمات. راجع الشركة المصنعة للنظام أو بائع التجزئة.
 3.  ال يستطيع أي كمبيوتر أن يكون آمناً تماماً. تتطلب ميزات أمان شبكة Intel® Pro Wireless Display نظاماً مزوداً بمعالج  ®Intel وتقنية vPro™5 وإمكانية تشغيل محتوى بدقة 1080p ومحتوى Blu-Ray أو غيره، إضافة إلى محول Intel® WiDi متوافق ومشغل وسائط وبرنامج 

.www.intel.com/go/widi معتمد وبرنامج تشغيل رسوميات مثبت. راجع الشركة المصنعة للجهاز. تعرف إلى المزيد من خالل زيارة Intel® WiDi
4.  ال يستطيع أي نظام كمبيوتر توفير األمان المطلق في كل الظروف. قد تتطلب ميزات األمان المدمجة المتوفرة على محركات أقراص  ®Intel ذات الحالة الصلبة برامج و/أو أجهزة و/أو خدمات إضافية و/أو اتصاالً باإلنترنت. وقد تختلف النتائج بحسب التكوين. 

راجع الشركة المصّنعة للنظام للحصول على مزيد من التفاصيل.
 5.  تتطلب تفعيالً ونظاماً متصالً بشبكة شركة، كما تتطلب دعم Intel® Active Management Technology على مستوى كل من طقم الرقاقات وتجهيزات الشبكة والبرامج. بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمول من نوع notebook، قد ال تتوفر 

Intel® Active Management Technology، أو قد تكون محدودة على الشبكات االفتراضية الخاصة المضيفة المستندة إلى نظام التشغيل، عند االتصال السلكياً، أو عند التشغيل على البطارية أو في وضع السكون أو السبات أو عند إيقاف التشغيل. تعتمد 
.http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html النتائج على األجهزة واإلعداد والتكوين. لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة

6.  ال يستطيع أي نظام كمبيوتر توفير األمان المطلق. تتطلب نظاماً ممّكناً لتقنية حماية الهوية  ®Intel، يتضمن معالج  ®Intel ممكناً وطقم رقاقات ممّكناً وبرامج ثابتة وبرامج عادية ورسوميات إنتل مضمنة )في بعض الحاالت( وموقع ويب مشاركاً أو خدمة ويب 
مشاركة. ال تتحمل إنتل أي مسؤولية في حالة فقدان البيانات و/أو األنظمة أو سرقتها أو مسؤولية أي أضرار أخرى ناتجة عن ذلك. لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع http://ipt.intel.com. استشر الشركة المصنعة للنظام و/أو مورد البرنامج 

للحصول على مزيد من المعلومات.
  للحصول على المعلومات الكاملة عن األداء ونتائج االختبار المعياري، يرجى زيارة الكشف عن اختبار األداء.
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اعثر عليه. وأصلحه. من أي مكان.
إدارة عن بعد عبر الشبكات السلكية أو الالسلكية، عبر كل أنواع األجهزة 

 Intel® Active Management بفضل تقنية اإلدارة النشطة
.Technology

تمكن من الوصول إلى العمالء عن بعد من خالل قناة آمنة عبر الشبكات 
السلكية والالسلكية:

•  بغض النظر عن القوة أو حالة نظام التشغيل
•  معالجة مشاكل المستخدم فيما يكون هذا األخير متصالً باإلنترنت

•  تصحيح نظام التشغيل/التطبيقات وإصالحها وترقيتها
•  مخزون برامج/أجهزة للعميل

 Intel® Setup تكوين بسيط وسهل باستخدام برنامج اإلعداد والتكوين  •
and Configuration Software

الشاشة الالسلكية.
حّول كل قاعة مؤتمرات إلى منطقة خالية من الكابالت.

:3 Intel® Pro Wireless Display تقّدم 
بالنسبة إلى المستخدمين:

•  خصوصية للشاشة لمنع المشاركة غير المقصودة
•  عناصر تحكم في مجموعة من العروض التقديمية والتفاعالت

•  يسمح لك المؤشر بمعرفة متى تتم المشاركة
بالنسبة إلى تكنولوجيا المعلومات:

•  أمان للشبكة لحماية شبكة الشركة
•  إمكانية اإلدارة عن بعد إلعدادات العميل والمتلقي

•  الحد من االزدحام الالسلكي بفضل اإلدارة الذكية للقنوات

فائق النحافة وفائق السرعة.
تتوفر التصاميم لجميع أنواع المستخدمين مزودة بمعالجات 14 نانومتر 

.Intel® vPro™  وتقنية
أجهزة كمبيوتر لوحي وأجهزة قابلة للتحويل وأجهزة قابلة للفصل وأجهزة 

 ™Ultrabook وأجهزة 2 في 1 في الوقت نفسه فائقة النحافة وقابلة للفتح 
 Intel® Core™ وأجهزة كمبيوتر مكتبي صغيرة كلها مزودة بمعالجات

 ™vPro من الجيل الخامس تتسم بأمان مدمج وإمكانية اإلدارة واالبتكارات 
الالسلكية للمساعدة في تحويل مكان العمل.


