
De kantoorkrijger werkt meer dan 50% van de tijd niet aan 
zijn eigen bureau en gaat van meeting naar meeting en/
of werkt vanuit verschillende locaties. Dit betreft vaak functies 
zoals managers en leidinggevenden met een hoge functie 
op het gebied van marketing, of IT-consultants, magazijn- of 
locatiemanagers en verplegers en zorgverleners.

Ik vlieg constant van mijn bureau naar vergaderruimtes 
waar ik vaak informatie aan mijn collega’s moet 
presenteren of met ze moet delen. Ik heb een goede 
internetverbinding nodig om samen te kunnen werken 
en ik wil niet vertraagd worden door  een zware laptop 
en accessoires.

Dell Latitude 13 7370

• Een echte Ultrabook, dun en licht met superieure 
prestaties en premium functies

• ’s werelds kleinste 13 inch zakelijke laptop van maar 
1,12kg

• Adembenemend InfinityEdge-beeldscherm dat bijna 
randloos is 
 

Dell Premier Briefcase (M)     

• De ultieme briefcase voor mobiele professionals
• Gewatteerde hoezen houden uw apparaten veilig
• Zeer veel opbergruimte voor accessoires  

 

Dell Power Companion 12.000mAh USB-C   

• Draagbare voeding voor Dell ultrabooks, laptops en 
tablets

• Ontworpen om apparaten opladen tijdens opslag
• Opladen via USB voor extra apparaten 

 

Dell Draadloos keyboard  en draadloze muis KM714    
• Krachtige draadloze prestaties
• Modern design

Dell UltraSharp 24 Wireless Monitor | U2417HWi - 
23.8” - Black    

• ‘s Werelds eerste monitor waarmee u draadloos 
op twee mobiele apparaten kunt weergeven en 
bewerken en dit op één scherm kunt weergeven

Dell adapters USB-C  naar:    
•  HDMI 2.0      

  
•  VGA       

  
•  Gigabit Ethernet (PXE)   

  
•  USB-A 3.0  

 De kantoorkrijger  
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De mobiele professional werkt meer dan 50% van de tijd 
niet op kantoor, maar is veel onderweg en brengt veel bezoek 
aan andere locaties. Dit zijn vaak leidinggevenden uit het hoge 
kader en middenkader, verkoopmanagers en directeuren, 
onderhoudsmonteurs en serviceprofessionals.

Ik heb een licht en draagbaar apparaat nodig, omdat 
ik de helft van de tijd een laptoptas over mijn schouder 
heb hangen. Een goede internetverbinding is een 
must, zodat ik op afstand toegang heb tot systemen en 
data, plus een lange levensduur van de batterij die me 
tussen oplaadbeurten door niet in de steek laat, vooral 
niet als ik bij een klant ben.

Dell Latitude 12 7275

• De kracht van een laptop, de flexibiliteit van tablet
• Onze dunste en lichtste 12,5 inch zakelijk 2-in-1-

apparaat
• Blijf online met ingebouwde draadloze technologie en 

een lange batterijduur 
 

Dell Premier Briefcase (M)       

• De ultieme briefcase voor mobiele professionals
• Gewatteerde hoezen houden uw apparaten veilig
• Zeer veel opbergruimte voor accessoires  

 

Dell Active Pen    

• Een natuurlijk schrijfgevoel voor een echte pen-op-
papier ervaring

• Optimale precisie en nauwkeurigheid
• Comfortabel in de hand, gemakkelijk mee te nemen 

Dell Power Companion 12.000mAh USB-C     
• Draagbare voeding voor Dell ultrabooks, laptops en 

tablets
• Ontworpen om apparaten opladen tijdens opslag
• Opladen via USB voor extra apparaten

Dell Bluetooth-muis WM326     
• Comfortabel nieuw ontwerp
• Boordevol functies
• Werk en speel langer met een langere batterijduur

Dell adapters USB-C  naar:    
•  HDMI 2.0      

  
•  VGA       

  
•  Gigabit Ethernet (PXE)   

  
•  USB-A 3.0  

 De mobiele professional   
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Dell Latitude 5480 / 5580

• Dunste en veiligste mainstream zakelijke laptop
• Tot 11,5 uur batterijduur om u langer productief te 

houden
• Ontworpen om lang mee te gaan  

 

Dell 24 Monitor | P2416D - (23.8”) Black       

• Uitzonderlijke schermprestaties
• Ongeëvenaarde inzetbaarheid 

 

Dell Wireless Dock – EU 

• Makkelijk aan te sluiten
• WiGig hoge snelheid
• Veilige communicatie
• Eenvoudige connectiviteit voor presentaties 

 

Dell Wireless Keyboard and Mouse-KM636  
• Eigentijds ontwerp
• Unifying-technologie van Logitech
• Indrukwekkende levensduur van de batterij

Dell Professional Stereo Headset UC300    

Dell Stereo USB SoundBar AC511   
• Ontwerp met laag profiel
• Rijk stereogeluid
• Stroom via USB-poort
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De externe werknemer werkt fulltime, ten minste 30 uur 
per week, buiten de bedrijfsgebouwen, thuis of vanaf 
een andere locatie. Vaak gaat het hier om verkopers, 
evenementenmedewerkers, consultants of functies waarbij 
data of claims verwerkt worden.

Of ik nu thuis of bij een klant werk, ik moet altijd 
contact kunnen houden met kantoor en toegang 
hebben tot de informatie via de cloud of VPN. Ik print 
af en toe nog wel eens iets en heb soms externe IT-
ondersteuning nodig, omdat ik niet even een IT-collega 
om hulp kan vragen.

 De externe werknemer  
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Dell Precision Mobile Workstation M5510

• PremierColor InfinityEdge-beeldscherm 
• Elegant, innovatief en efficiënt
• Professionele grafische kaart
• Veel storage voor veeleisend werk 

 

Dell Latitude Rugged Tablet     

• Gemaakt volgens strenge militaire eisen
• Schokabsorberende materialen en volledig afgesloten 

tegen zand, stof en vloeistoffen
• Helder beeld in direct zonlicht, op een helder 11,6 

inch multitouchbeeldscherm 
 

Dell UltraSharp 32 PremierColor UltraHD Monitor | 
UP3216Q - (31.5”) Black 

• Perfecte kleurweergave en ongelooflijke helderheid 

Dell Thunderbolt Dock TB16 with 240W AC Adapter
• Één kabel en één dockingstation voor al uw 

Thunderbolt compatibele platforms    

Dell Draadloos keyboard  en draadloze muis KM714     
• Krachtige draadloze prestaties
• Modern design
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De specialistische gebruiker werkt in bedrijfskritieke 
omgevingen of omgevingen onder hoge druk, zware 
locaties of bij extreme warmte, extreem veel stof of vocht. 
Het gaat hier onder andere over de hulpdiensten, technici 
en architecten op locatie, wetenschappelijk onderzoekers en 
specialisten op het gebied van krachtige grafische bewerkingen.

Ik ben onder alle weersomstandigheden buiten, dus moet 
ieder apparaat dat ik gebruik bestand zijn tegen zware 
omstandigheden. Het scherm moet buiten ook goed 
te lezen zijn. Een betrouwbare draadloze verbinding is 
van cruciaal belang, aangezien steeds meer van onze 
apparatuurbewaking afhankelijk is van IoT-technologieën.

 De specialistische gebruiker
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Beheer uw kantoornetwerk op een eenvoudige manier met 1GbE- en 10GbE-switches die zijn uitgerust met 
ondernemingsgerichte functies en intuïtief kunnen worden beheerd.

Eenvoudige, veilige webbeheerde portfolio
•	 Eerste intelligente webbeheerde 10GbE-glasvezelswitch in de sector
•	 Gamma van GbE-modellen: compact, rack-monteerbaar, zonder ventilator, PoE- en PoE+-, PoE-gevoed, 8-52 

poorten

X1008P

X1008

X1026P

X4012

X1018P

X1052
X1052P

X1018

Meest gebruiksvriendelijke switch op de markt
•	 Een	snelle	en	nauwkeurige	configuratie	maken	deze	switchen	zeer	gebruiksvriendelijk.
•	 Patent	Pending	innovation:	veiligheidsslot,	standaardconfiguratie,	side-by-side	racklademontage	voor	veilige	

installatie,	thermische	flux	&	GUI

Speciaal voor ondernemingen en eenvoudig in gebruik
•	 Geavanceerd	netwerkbeheer	zonder	tussenkomst	van	een	IT-professional

*Meer modellen zijn steeds te raadplegen op InTouch

Switches van Dell Networking 
X-reeks

Model InTouch nr InTouchprijs Configuratie

X1008 3419045 117,65 EUR 8 x 10/100/1000/ Managed

X1008P 3419046  198,93 EUR 8 x 10/100/1000/ PoE  / Managed

X1026 3419049   234,22 EUR 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP/Managed

X1026P 3419050 405,35 EUR 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP/Managed - PoE+

X1052 3419241   444,92 EUR 48 x 10/100/1000/+ 4 x 10 Gigabit SFP+ /Managed/  Rack mountable

 dellemc@techdata.be       02 583 83 21



Kosten- en energie-efficiënte 1GbE-switches voor kleine en middelgrote ondernemingen

Energiezuinige 1GbE-netwerktoegang 
•	 Tot	176	Gbps	vermogen	(switch	fabric	capacity)	
•	 Ondersteunt tot 50 1GbE poorten per switch en tot 200 1GbE-poorten in een rackcombinatie van vier units die 

als	een	enkel	IP-adres	kunnen	worden	beheerd

1GbE met Layer 3 Lite-capaciteit 
•	 Een	kosteneffectieve	1GbE-switchingoplossing	voor	de	migratie	van	verouderde	10/100-toegangsswitches	in	

netwerkomgevingen van kleine en middelgrote ondernemingen

Voornaamste kenmerken 
•	 Geavanceerde	Layer	3	Lite-functionaliteit	met	tot	256	statische	routes	
•	 Geavanceerde	netwerkbeveiliging,	inclusief	flexibel	configureerbare	ACL’s	
•	 Snelle	USB-implementatie	voor	soepele	switchconfiguratie	
•	 Energie-efficiënt	en	Dell	Fresh	Air-conform	(tot	45°)

*Meer modellen zijn steeds te raadplegen op InTouch

Dell Networking N1500-reeks

Model InTouch nr InTouchprijs Configuratie

N1524 3483473 648,66 EUR 24x RJ45 10/100/1000 Mb ports, 4x SFP+ ports for uplinks & stacking

N1524P 3483474  847,59 EUR 24x RJ45 10/100/1000 Mb PoE+ ports, 4x SFP+ ports for uplinks & stacking

N1548 3630328   963,90 EUR 48x RJ45 10/100/1000 Mb ports, 4x SFP+ ports for uplinks & stacking

N1548P 3630329 1192,72 EUR 48x RJ45 10/100/1000 Mb PoE+ ports, 4x SFP+ ports for uplinks & stacking
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Dell heeft onderzoek gevoerd rond de Future of Work om vast te stellen hoe professionals dagelijks beter gebruik kunnen 
maken van technologie, of ze nu op kantoor, onderweg of thuis werken. Bereid uw team voor op de toekomst met 
technologieën die aangepast zijn aan de nieuwe werkpatronen. 

Dell heeft 5 verschillende profielen gedefinieerd, we lichten deze even voor u toe:

De future-ready werknemers van tegenwoordig maken gebruik van technologie om ze slimmer, productiever en beter 
verbonden te maken. Geef uw personeel betere laptops en desktops, en uw bedrijf beter personeel.

Hierbij alvast de 3 belangrijkste redenen om te vernieuwen:

1. Werknemers zijn productiever

• De nieuwste laptops en desktops kunnen de productiviteit tot wel 50% verhogen vergeleken met laptops en desktops 
van 5 jaar geleden

• Na 4 jaar gebruik is de jaarlijkse downtime van een apparaat meestal verdubbeld, van 21 uur naar 42 uur. 

2. Beveiliging die overal functioneert waar uw werknemers werken

• Bijna 75% van de ondernemingen heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een beveiligingslek.
• Alleen in de VS wordt jaarlijks al $ 25,8 miljard uitgegeven aan beveiligingslekken.

3. Uw bedrijf bespaart geld

• Kosten voor IT-support stijgen met 118% tussen jaar 3 en 4.
• Laptops en desktops van meer dan 3 jaar oud kosten vaak meer dan $ 2.300 aan onderhoud in 3 jaar.

Future-ready personeel  
biedt de juiste tools

 De bureaubaas   De kantoorkrijger  
De mobiele  
professional

De externe 
werknemer

De specialistische 
gebruiker

Voor elk van deze gebruikers heeft Dell specifieke producten en oplossingen.  
Bent u benieuwd wat uw profiel is en wat voor u en uw werknemers de beste oplossing is? Lees dan snel verder!



De bureaubaas werkt meer dan 50% van de tijd aan 
zijn eigen bureau op kantoor. Deze werknemers vindt u 
in administratieve of ondersteunende functies, helpdesk-of 
klantenservices, technische afdelingen, programmering, R&D 
en functies waarbij veel data of multitasking vereist is.

Mijn pc en bepaalde accessiores nemen het grootste 
gedeelte van mijn bureau in beslag, dus moet ik de 
resterende ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. Ik 
gebruik twee beeldschermen, zodat ik kan multitasken 
met meerdere applicaties tegelijk en ik minder dingen 
hoef te printen.

Dell OptiPlex 7040/7050 Micro

• Ultracompact formaat
• Zeer flexibele montage opties
• Met ondersteuning voor 3 beeldschermen 

 
 
 

Dell 23 Monitor | E2316H - (23”) Black  

• Betrouwbaar en betaalbaar HD-beeldscherm
• Geschikt voor VESA-bevestigingsbeugel
• Kantelbaar  

 
 

Dell OptiPlex Micro Dual VESA Mount  

• Vrijhouden van kostbare ruimte op het bureau 

Dell Draadloos keyboard  en draadloze muis KM714    
• Krachtige draadloze prestaties
• Modern design 

 
 

Dell Professional Stereo Headset UC300  

• Comfortabele, gebruiksvriendelijke USB-headset
• Geoptimaliseerd voor Skype for Business 

 De bureaubaas  

Future-ready oplossingen van Dell
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