Usługa PCaaS

Laptopy, serwis i wsparcie w miesięcznej opłacie
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Zarządzaj swoim biznesem,
nie komputerami
Zadbamy o Twoje komputery przez cały okres ich
użytkowania, zapewnimy usługi dodatkowe i rozliczymy
wszystko w oparciu o atrakcyjną opłatę miesięczną
W dzisiejszych czasach firmy powinny koncentrować swoje wysiłki, czas i zasoby tam, gdzie przynoszą one największe korzyści,
zarówno samej firmie, jak i jej klientom. Przestarzałe i nieefektywnie zarządzane technologie utrudniają pracę, a przez to mają
negatywny wpływ na rentowność i wydajność.
Oferowana przez nas usługa PCaaS pozwala obniżyć koszty związane z zakupem komputerów i czasochłonnym zarządzaniem
nimi we własnym zakresie. Oznacza to przede wszystkim spokój związany z zapewnieniem działania sprzętu przez całą
dobę przez siedem dni w tygodniu, obniżenie kosztów i regularną wymianę sprzętu. Dzięki temu Twoi pracownicy mogą
skoncentrować się na swoich zadaniach i rozwoju firmy.

Po prostu bardziej przewidywalne
Dzięki naszej usłudze PCaaS możesz korzystać z
najnowocześniejszych laptopów biznesowych dynabook
w oparciu o niską miesięczną opłatę. Zamiast ponosić duże
koszty związane z zakupem nowego sprzętu dla pracowników
możesz zainwestować te pieniądze w dalszy rozwój swojej firmy.
Dodatkowo dzięki temu, że w ramach tej samej opłaty możemy
uwzględnić serwis, wsparcie lub inne usługi dodatkowe z naszego
portfela, Twoje całkowite koszty (TCO) zostaną zdecydowanie
obniżone.
Zarządzanie laptopami biznesowymi zostawisz nam dzięki
czemu będziesz miał więcej czasu na to co jest naprawdę
ważne dla Twojego biznesu i to wszystko w ramach miesięcznej,
przewidywalnej opłaty.

Pracuj spokojnie
Potrzebujesz nowych laptopów? Nasze komputery oprócz tego,
że zostaną dostarczone i zainstalowane, będą również gotowe
do pracy. Dzięki odpowiedniemu systemowi operacyjnemu,

konfiguracji, aplikacjom i oprogramowaniu, sprostają Twoim
wymaganiom. Ty oszczędzasz czas i pieniądze, a Twoi pracownicy
mogą pracować bez zakłóceń.

Bezpiecznie w przyszłość
W ramach usługi PCaaS oferujemy opcjonalnie usługę recyklingu,
z której można skorzystać po zakończeniu eksploatacji sprzętu.
Odbieramy i bezpiecznie utylizujemy stare laptopy. Pozwala to
zaoszczędzić dużo czasu, a Twoi pracownicy mają pewność, że
poufne informacje biznesowe nie trafią w niepowołane ręce. Ze
sprzętem obchodzimy się w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie
z przepisami UE dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE). Dzięki temu odzyskujemy cenne
materiały i wykorzystujemy ponownie w produkcji co pozwala
nam chronić nasze środowisko naturalne.
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Najlepsze rozwiązania i usługi
Niezawodność jest kluczem do wydajności, dlatego oferujemy
sprzęt, bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe, na którym
możesz polegać
Technologia, której możesz zaufać

Ciągła ochrona przed zagrożeniami

Laptopy biznesowe dynabook to ponad 35 lat innowacji
oraz zaangażowania w projektowanie, konstruowanie i
opracowywanie wysokiej jakości komputerów przenośnych dla
profesjonalistów. Obsługują szeroką gamę aplikacji dla biznesu
i przemysłu, spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa,
działają niezawodnie, a ponadto są łatwe w obsłudze i
zarządzaniu.

Ryzyko cyberataków i złośliwego oprogramowania
nieustannie rośnie. Zdarza się, że cyberprzestępcy żądają
okupów w wysokości nawet 1 mln1 euro! Dodatkowa usługa
zarządzania bezpieczeństwem krytycznym (Managed Critical
Security) oferowana w ramach PCaaS zapewnia pełną
ochronę komputerów przed wirusami i innymi zagrożeniami.
Jej zakres obejmuje niezwykle ważne, a często pomijane
lub źle zarządzane poprawki w zakresie zabezpieczeń
w szerokiej gamie oprogramowania firmy Microsoft oraz
innych producentów. Ponadto posiada wiodące w branży
oprogramowanie antywirusowe nowej generacji, które jest
stale monitorowane w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.

•

 e zpie cze ństwo – jesteśmy jedynym producentem, który
B
samodzielnie tworzy własny system BIOS, co gwarantuje
wysokie bezpieczeństwo w zakresie dostępu do laptopa i
kontroli nad nim. Wszystkie notebooki są wyposażone w
systemy bezpiecznego logowania wielopoziomowego przy
użyciu haseł, linii papilarnych i opcjonalnie kart dostępu.

•	Niezawodność – laptopy dynabook są lekkie, eleganckie,
a przy tym trwałe. Dzięki specjalnie opracowanej
konstrukcji ograniczyliśmy ilość komponentów
wewnętrznych co wpływa bezpośrednio na ich
niezawodność.
•	Proste zarządzanie – przy projektowaniu wszystkich linii
laptopów wzięliśmy pod uwagę również ich standaryzację.
Korzystając z naszych laptopów masz gwarancję tego, że
oprogramowanie, akcesoria zasilające, stacja dokująca,
łączność czy funkcje współpracy są uniwersalne
niezależnie od wybranego modelu.

Proaktywny monitoring
Według nas, wydajność i efektywność są kluczem do sukcesu
w biznesie. Dlatego kolejnym elementem wchodzącym w skład
naszej usługi PCaaS jest proaktywne monitorowanie laptopów.
Sami sprawdzamy wydajność komputerów, weryfikujemy
ich obciążenie oraz otrzymujemy informacje o wszystkich
pojawiających się błędach. Dzięki temu jesteśmy w stanie
wychwycić nawet najmniejsze problemy zanim przełożą się
bezpośrednio na wynik finansowy Twojej firmy lub spowodują
problemy w codziennej pracy Twojego zespołu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Mniej pracy administracyjnej, niższe koszty
całkowite i większe bezpieczeństwo pracy.
Nie czekaj, skontaktuj się z nami!
sprzedaz.sep@sharp.eu lub tel. +48 22 545 81 00
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Laptopy biznesowe dynabook dla każdego
Laptopy biznesowe dynabook to idealne rozwiązanie dla każdego pracownika w Twojej firmie. Od lekkich, mobilnych 2in1 przez
zaawansowane dla wymagających użytkowników, po wysokowydajne dla specjalistów z każdej dziedziny. Co ważne, zapewnienie
każdemu pracownikowi dostępu do optymalnego sprzętu nie komplikuje zarządzania nimi. Dzięki wspólnemu oprogramowaniu,
akcesoriom zasilającym i konstrukcji stacji dokującej dostępnej dla większości modeli, zarządzanie flotą jest proste i efektywne.

Business Ultimate
Notebooki dynabook Portégé z serii X to
perfekcyjne odzwierciedlenie klasy premium.
Bardzo lekkie, wydajne i wyposażone w ekran
dotykowy. Posiadają lekką i wytrzymałą
obudowę w kolorze onyksowego błękitu
wykończoną złotymi elementami, która została
wykonana ze specjalnego stopu magnezu
dzięki czemu ciężar właściwy jest mniejszy
o 30% od aluminium. Każdy model posiada
zasilanie oparte o port USB-C oraz opcjonalnie
stację dokującą (Port Thunderbolt 3 dostępny
w wybranych modelach).

Business Advanced
Notebooki dynabook Tecra z serii A
przeznaczone są dla wymagających
użytkowników, którym ekonomiczne
lub standardowe modele nie oferują
wystarczającej mocy obliczeniowej.
Przeznaczone dla małych i średnich firm,
łączą w sobie doskonałą jakość wykonania
oraz niezrównaną wydajność.

Business Essential
Notebooki dynabook Satellite Pro
dostępne są w seriach C oraz L. Te linie
laptopów biznesowych przeznaczone
są dla użytkowników, którzy szukają
najlepszego stosunku ceny do jakości.
Nadadzą się idealnie jako następcy
każdego komputera stacjonarnego
i doskonale wpasują w większość
potrzeb użytkowników pracujących
stacjonarnie w biurze lub domu. Każda
firma doceni ich ekonomiczność oraz
szybki zwrot z inwestycji.

Sharp – „Be Original.”
Sharp Electronics CEE zmienia sposób, w jaki firmy wykorzystują informacje. Wspiera klientów w zakresie obiegu dokumentów oraz integracji procesów IT,
a także pomaga tworzyć, wizualizować, zarządzać i udostępniać informacje.
Oparte na najnowszych technologiach usługi, pozwalają na uzyskanie pełnej kontroli nad informacjami wykorzystywanymi w firmach, niezależnie od tego
czy są one dostępne w formie cyfrowej lub analogowej.
Sharp jest producentem najwyższej jakości urządzeń wielofunkcyjnych oraz profesjonalnych systemów cyfrowych dla środowisk biurowych oraz punktów
druku. Oferuje również szeroki wachlarz monitorów, do wszelkich zastosowań – począwszy od ścian wideo, poprzez systemy Sigital Signage aż po
innowacyjne interaktywne monitory dotykowe dla środowisk biznesowych i edukacyjnych.
Zgodnie z hasłem „Be Original.” Sharp tworzy rozwiązania, które wspierają różnorodność i niepowtarzalne potrzeby swoich klientów.
Projekt i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są aktualne w momencie oddania niniejszego dokumentu do druku. Występujące w dokumencie nazwy firm, nazwy
produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.
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