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39,6 cm (15,6”)

P R E G ĂT I Ţ I-VĂ D E AC T I V I TAT E.
Pregătiţi-vă pentru sezonul aglomerat ce bate la uşă, folosind noile caracteristici de securitate şi
sisteme puternice, printre care se numără staţia de lucru tower Dell Precision 7820 cu procesor
Intel® Xeon® Platinum şi laptopul Latitude 5580 cu până la procesor Intel® Core™ i7.

Comandaţi de la Dell EMC sau de la partenerii noştri.
Alegerea vă aparţine. Accesaţi pagina 50 pentru a afla
detalii suplimentare despre modul de achiziţionare.

Intel Inside®. Powerful
Productivity Outside.

S U N T E Ţ I P R E G ĂT I T P E N T R U
A C T I V I TAT E I N T E N S Ă?

68,5 cm (27”)
D
OFERTE PENTRU COMPANII | IARNA 2017

CUPRINS

Pregătiţi-vă pentru activitatea intensă a sezonului următor păstrându-vă
activitatea profesională la eficienţă maximă.
Cele mai noi servere, desktopuri şi laptopuri oferite de Dell EMC sunt puternice,
securizate şi gata să facă faţă cu brio sezonului următor.

A

A. Serverul tower Dell EMC PowerEdge T440 †. Facilitaţi derularea
unei game largi de sarcini de lucru de birou cu performanţă şi capacitate
flexibile, într-o infrastructură fără probleme.
B. Latitude 5580. Un laptop de 15,6”, care include cele mai bune
caracteristici de securitate din clasa respectivă şi opţiuni flexibile de
andocare.

C
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Desktopuri
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Clienţi minimali
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Monitoare şi proiectoare
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Accesorii
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Enterprise Intro
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Servere

38

Reţele

40

Sisteme de stocare

C. Desktopul cu factor de formă redus OptiPlex 3050. Desktop
profesional esenţial pentru activitate, cu cele mai bune caracteristici de
securitate şi gestionare din clasa respectivă, într-un design compact.

42

FX Architecture

44

End to End

D. Monitorul Dell UltraSharp 27 4K HDR10 – UP2718Q. De la real la
fantastic, creaţi-vă capodoperele cu ajutorul performanţei cromatice
îmbunătăţite şi al detaliilor uimitoare oferite de acest monitor 4K HDR10
de 27”, cu tehnologie PremierColor.
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ProSupport

50

Modul de achiziţionare

39,6 cm (15,6”)

B

Acest dispozitiv a fost testat conform standardelor FCC clasa A şi este destinat utilizării
doar în medii comerciale, industriale sau profesionale.
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LIMITELE AU FOST
S P U L B E R AT E .
80,1 cm (31,5”)

Timp de 20 de ani, Dell Precision a făcut faţă cu brio cerinţelor creatorilor şi designerilor.
Noile staţii de lucru mobile Dell Precision impresionant de puternice sunt construite cu cele
mai noi procesoare Intel® Core™ şi Intel® Xeon® şi cu plăci grafice profesionale de generaţie
următoare, pentru performanţă de excepţie. În plus, bateria are autonomie mai mare de
funcţionare pentru maximizarea mobilităţii.

P R E G ĂT I TĂ P E N T R U
R E A L I TAT E A V I R T U A L Ă
Dell Precision 7720 este optimizată pentru
crearea de conţinut, completând armonios
toate aplicaţiile dvs. ISV profesionale. Este
atât de puternică, încât poate face faţă
fluxurilor de lucru VR complexe, permiţânduvă să creaţi în captivanta realitate virtuală.

39,6 cm (15,6”)

F

E

43,9 cm (17,3”)

39,6 cm (15,6”)
A

39,6 cm (15,6”)

D

B
C

A. Dell Precision 3520. Staţie de lucru
mobilă de 15”, convenabilă ca preţ,
prevăzută cu caracteristici îmbunătăţite
pentru cele mai solicitante aplicaţii.

B. Dell Precision 5520. Uimitoare
staţie de lucru mobilă de 15”, cu
performanţă superioară într-un design
compact şi atractiv.

C. Dell Precision 7520. Cea mai
puternică staţie de lucru mobilă de
15” de la Dell, echipată cu procesor
Intel® şi placă grafică de generaţie
următoare.

D. Dell Precision 7720. Cea mai
puternică staţie de lucru mobilă de
17” de la Dell, echipată cu procesor
Intel® şi placă grafică de generaţie
următoare.

E. Setul de tastatură şi mouse wireless
Dell Premier – KM717. Bucuraţi-vă
de performanţa superioară oferită de
un set ultramodern de tastatură şi
mouse wireless cu design compact şi
conectivitate wireless.

F. Monitorul de 32” Dell UltraSharp
UP3216Q cu rezoluţie Ultra HD 4K şi
tehnologie PremierColor. Acoperire
PremierColor ideală şi claritate Ultra HD
4K pentru proiectele foarte detaliate,
care necesită culori extrem de precise.
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P R O I E C TAT E P E N T R U
E X C E L E N ŢĂ .

33,7 cm (13,3”)

Laptopurile XPS sunt concepute să fie cele mai bune, având
afişaje cu cea mai înaltă rezoluţie, construcţie de calitate
excepţională, materiale unice şi caracteristici puternice.

B

B. XPS 13.
Cel mai mic laptop Dell de 13”, cu afişaj
InfinityEdge aproape fără margini,
uimitor atât în interior, cât şi la exterior.
C. XPS 15.
Cel mai mic laptop Dell de 15,6”, cu afişaj
InfinityEdge aproape fără margini – cel
mai puternic laptop XPS al nostru.
D. Staţia de andocare Dell
Thunderbolt™ TB16 – 240 W.
Conectaţi-vă rapid la o sursă unică de
date şi alimentare pentru a beneficia de
performanţă absolută de afişare şi de
transferuri rapide de date.

39,6 cm (15,6”)
33,7 cm (13,3”)

A. Sistemul 2 în 1 XPS 13.
Cel mai mic sistem Dell 2 în 1 de 13”, cu
afişaj InfinityEdge aproape fără margini.

A

C

E. Mouse-ul wireless Dell Premier –
WM527.
Creat pentru confort, acest mouse
elegant oferă opţiuni de conectare prin
cheia hardware Dell Universal Pairing
sau prin tehnologia Bluetooth 4.0. De
asemenea, are tehnologie de urmărire
laser care funcţionează pe aproape
orice suprafaţă.

D

ASISTENŢĂ PROACTIVĂ
E

Dell ProSupport vă oferă acces 24x7 la
o sursă unică de asistenţă hardware şi
software pentru PC-uri şi tablete, asistenţă
facilitată de inginerii ProSupport locali,
care vă ajută să rezolvaţi rapid şi eficient
problemele legate de IT.

Accesaţi Dell.ro/prosupport
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STR ĂLUCIRE RE AL Ă.

A. Noul Inspiron 15 7000. Laptop de 15” cu
imagini ample pe un ecran cu cadru subţire,
tehnologie SmartByte pentru redare fluidă în flux
şi tehnologie Waves MaxxAudio® Pro.

C. Inspiron 15 5000 (5567). Lucraţi mai
bine la orice proiect pe un laptop cu procesor
Intel® Core™ din a şaptea generaţie, cu afişaj
de 15,6” clar şi unitate DVD integrată.

Laptopul Inspiron 7000 are un aspect uimitor şi un ecran amplu,
cu cadru subţire. Afişajul IPS Full HD cu opţiune tactilă vă
captivează într-o lume cu imagini extraordinare.

B. Sistemul 2 în 1 Inspiron 13 5000. Sistem 2 în 1
de 15” elegant proiectat, cu patru moduri flexibile,
ecran amplu şi caracteristici opţionale, precum
tastatura cu retroiluminare.

D. Staţia de andocare USB 3.0 Dell (D3100).
Conectaţi laptopul la până la trei monitoare
suplimentare, la diverse dispozitive externe şi
la internet printr-un singur cablu.

39,6 cm (15,6”)

A

33,7 cm (13,3”)
B

39,6 cm (15,6”)

D

MAGAZINUL DE SERVICII DELL.
C

Adăugaţi şi ProSupport Plus cu SupportAssist
pentru a vă bucura de o capacitate de rezolvare
a problemelor de până la cinci ori mai rapidă
decât cea oferită de principalii concurenţi*.

Dell.ro/ProSupportPlus
Consultaţi pagina 46

Produsele din imagine au funcţionalitate
tactilă, disponibilă la anumite configuraţii.
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D V S . C E R E Ţ I . N O I A S C U LTĂ M .

A. Latitude 7480
Laptop profesional de 14”, care include
caracteristici de securitate, flexibilitate
şi fiabilitate de top din domeniu.

Mai subţiri, mai uşoare, prevăzute cu baterie cu autonomie mai mare de funcţionare,
cu mai multe opţiuni de andocare şi disponibile cu procesor până la Intel ® Core ® din
a şaptea generaţie. Acestea sunt doar câteva dintre îmbunătăţirile pe care le-am

B. Latitude 7380.
Cel mai subţire şi mai uşor laptop
profesional de 13” creat vreodată
de Dell. Include caracteristici de
securitate, flexibilitate şi fiabilitate de
top din domeniu.

30,5 cm (12,3”)

adus familiei Latitude, cea mai securizată gamă de laptopuri pe care o oferim.

35,6 cm (14”)

A

D

C. Latitude 5480.
Laptop de 14” construit pentru
securitate şi flexibilitate. Include
caracteristici de securitate, flexibilitate
şi fiabilitate de top din domeniu.
D. Laptopul 2 în 1 Latitude 12 5000.
Sistem 2 în 1 de 12”, care vă ajută să vă
îndepliniţi numeroasele sarcini zilnice.
Autonomia mare de funcţionare a
bateriei şi cele patru moduri flexibile de
utilizare vă sporesc productivitatea la
birou şi în timpul călătoriilor.
E. Laptopul 2 în 1 Latitude 12 7000.
Sistem 2 în 1 de 12,5” care vă
sporeşte productivitatea oferinduvă puterea unui laptop, flexibilitatea
unei tablete şi materiale de calitate
superioară, cu accesorii create pentru
profesioniştii mobili.

31,2 cm (12,3”)

E

33,8 cm (13”)
35,6 cm (14”)

DELL PROSUPPORT 24X7.
B

C

Dell ProSupport vă oferă acces
24x7 la o sursă unică de asistenţă
hardware şi software pentru PC-uri şi
tablete, asistenţă facilitată de inginerii
ProSupport locali, care vă ajută să
rezolvaţi rapid şi eficient problemele
legate de IT.

Accesaţi Dell.ro/prosupport
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DEFECŢIUNILE IES
DIN DISCUŢIE.

35,6 cm (14”)
A. Latitude 14 Rugged.
Laptop de 14” creat să reziste la şocuri,
la căderi şi la vibraţii. Funcţionează
perfect la temperaturi extreme.

A

B. Tableta Latitude 12 Rugged.
Această tabletă de 12” respectă
cerinţele stricte ale standardelor
militare. Construită din materiale care
amortizează şocurile.

Fiind testată până la punctul de avarie pentru a se elimina orice posibilitate de
defectare, noua gamă Dell Latitude Rugged face faţă cu brio oricăror provocări.

C. Tableta Latitude 12 Rugged Extreme.
Tableta de 11,6” care face faţă cu brio
celor mai dure condiţii, cântărind numai
1,28 kg.

Aceasta este gama care ţine pasul cu dvs. Puteţi lucra de oriunde, datorită tastaturii cu retroiluminare
RGB etanşe şi ecranului antireflex, uşor lizibil în aer liber, ce poate fi utilizat cu mănuşi tactile. De
asemenea, puteţi lucra în orice condiţii, datorită testelor riguroase de rezistenţă la impact efectuate
prin andocare la birou şi în vehicule, iar camera web este prevăzută cu obturator ce vă protejează fizic
confidenţialitatea. Fără probleme în condiţii dure.

29,5 cm (11,6”)

D. Adaptorul de alimentare portabil
(18.000 mAh) Dell – PW7015L.
Luaţi cu dvs. mai multă energie pentru a
vă creşte productivitatea. Alimentează
anumite laptopuri, smartphone-uri,
tablete şi alte dispozitive USB.

B

E. Setul de căşti-microfon stereo
Dell Professional UC350 – optimizat
pentru Lync. Acest set de căştimicrofon USB oferă confort plug-andplay, fiind compatibil cu programele
populare de comunicare pentru birou.

C

29,5 cm (11,6”)

Tastatura se comercializează separat.

E

D

ASISTENŢĂ PROACTIVĂ.
ProSupport vă oferă asistenţă 24x7
proactivă şi automatizată şi service la
sediu. Lăsaţi echipa noastră să se ocupe de
activităţile consumatoare de timp, precum
întreţinerea şi depanarea, pentru ca dvs. să
vă puteţi ocupa de afacerea dvs.

Accesaţi Dell.ro/prosupport
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A D A P TAT M E D I U L U I
PROFESIONAL.
L U C R AŢ I C U E L E G A N ŢĂ .

AC C E S O R I I
Recomandate şi testate
pentru laptopuri.

Mouse-ul wireless Dell – WM326
Reduceţi dezordinea cauzată de
cabluri şi petreceţi mai mult timp
lucrând şi jucându-vă, datorită
designului comod şi autonomiei
extinse de funcţionare a bateriei.

Iată un laptop care oferă toate cele necesare mediului profesional: Vostro 15
seria 5000. Acest laptop este creat pentru a impresiona, fiind echipat cu cel
mai nou procesor Intel ® Core™ pentru a asigura viteză şi productivitate.
15.6” (39.6 cm)

Putere şi eficienţă
Lucraţi toată ziua cu rapiditate şi confort,
datorită celui mai nou procesor Intel® Core™.
Acest procesor cu tensiune foarte joasă
asigură putere de procesare şi funcţionare
eficientă.
Ecran antireflex pentru vizualizare optimă
Ecranul antireflex de 39,6 cm (15,6”) cu rezoluţie
Full HD opţională le oferă angajaţilor claritatea
dorită pentru a lucra comod în orice mediu.
Rezerve pentru dezvoltare
Salvaţi şi accesaţi prezentările, documentele şi
materialele multimedia, fără grija limitărilor de
spaţiu, datorită hard diskului de 500 GB.

Vostro 15 seria 5000
Laptop de 39,6 cm (15,6”), cu procesor
puternic, tastatură numerică şi design
rafinat pentru profesionişti.

ASISTENŢĂ PROACTIVĂ
Dell ProSupport vă oferă acces 24x7 la
o sursă unică de asistenţă hardware şi
software pentru PC-uri şi tablete, asistenţă
facilitată de inginerii ProSupport locali,
care vă ajută să rezolvaţi rapid şi eficient
problemele legate de IT.
Accesaţi Dell.ro/prosupport
Disponibilitatea produsului poate
varia în funcţie de ţară.
Ecranele sunt simulate şi pot suferi
modificări. Aplicaţiile se comercializează
separat; disponibilitatea poate varia.
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C O M P A C T E Ş I B O G AT E
ÎN CARACTERISTICI.

AC C E S O R I I
Recomandate şi testate pentru
desktopurile Vostro.

Desktopurile Vostro sunt reproiectate să vă ajute să vă îndepliniţi sarcinile cu
cele mai recente procesoare Intel ®, hard disk de până la 2 TB pentru datele
importante, mai multe sloturi de extindere pentru upgrade ulterior şi placă grafică
separată opţională, de 2 GB. Tehnologie fiabilă, pe care puteţi conta să vă ajute
să vă menţineţi productivitatea şi punctualitatea.

60,5 cm (23,8”)

Sistemul de boxe 2.0 Dell – AE215.
Experienţă audio de calitate, care se
încadrează perfect în aproape orice
decor de birou.

60,5 cm (23,8”)

Monitorul tactil Dell P2418HT
Lucraţi eficient, fără sacrificarea
confortului, utilizând cel mai bun
monitor tactil de 23,8” din lume. Este
prevăzut cu suport articulat şi cu
ecran tactil antireflex.

Disponibilitatea produsului poate
varia în funcţie de ţară.

Desktopul minitower Vostro 3668
Scalabil. Puternic. Fiabil. Vă prezentăm
desktopul dedicat întreprinderilor mici.

Desktopul cu factor de formă redus Vostro 3268
Desktop compact şi fiabil, proiectat să încapă pe
birou şi să se încadreze perfect în peisajul profesional.

Ecranele sunt simulate şi pot suferi
modificări. Aplicaţiile se comercializează
separat; disponibilitatea poate varia.
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L Ă S AŢ I - VĂ C A P T I VAT D E
P R O P R I A PA S I U N E.

D

Dezvoltaţi-vă în forţă activitatea profesională cu ajutorul staţiilor de lucru Dell Precision
extensibile şi complet particularizabile. Staţiile de lucru tower seriile 5000 şi 7000 şi noul
C

sistem Dell Precision 5720 All-in-One sunt pregătite pentru realitatea virtuală.

A

E

A. Noul Dell Precision 5720 All-in-One.
Sistem all-in-one de 27” prevăzut cu procesoare
Intel® Core™ şi Intel® Xeon®, cu placă grafică
profesională şi cu instrumentul Dell Precision
Optimizer.
B. Noul sistem Dell Canvas. Un spaţiu de lucru
de 27” interactiv, care stimulează creaţia digitală
naturală. Prevăzut cu creion de precizie şi buton.

68,6 cm (27”)

C. Noua Dell Precision 7820. Staţie de lucru
tower cu două socketuri, ideală pentru performanţă
puternică în sarcinile de lucru grafice sau cele din
aplicaţiile solicitante.

68,6 cm (27”)

B

D. Staţia de lucru tower Dell Precision
seria 5000 (5820)
Dell Precision 5820 vă oferă performanţă înaltă
pentru cele mai solicitante aplicaţii, datorită celor mai
noi procesoare Intel® Xeon® şi celor până la 256 GB
de memorie extensibilă şi mai rapidă, la 2.666 MHz.
E. Staţia de lucru tower Dell Precision
seria 3000 (3420).
Staţie de lucru tower cu design compact şi opţiuni
de extindere. Cu până la două plăci grafice şi patru
hard diskuri.

PREGĂTITE PENTRU REALITATEA
VIRTUALĂ. Staţiile lucru Dell pregătite
pentru realitatea virtuală sunt
optimizate pentru crearea de
conţinut şi pentru fluxuri de
lucru complexe, astfel încât dvs.
să puteţi crea în captivanta realitate virtuală.

19

54,6 cm (21,5”)

O SINGURĂ GAMĂ PENTRU
T O AT E N E V O I L E .

A. Sistemul tower OptiPlex 3050.
Desktop extensibil, care oferă toate
caracteristicile esenţiale şi flexibilitatea
de care are nevoie activitatea dvs.
profesională.

B

B. Desktopul all-in-one OptiPlex 5250.
Desktop all-in-one de 21,5” profesional
cu caracteristici complete şi funcţii
avansate de administrare şi securitate.

Am lansat cea mai flexibilă gamă Dell de PC-uri desktop profesionale.
Datorită multiplelor dimensiuni, securităţii mai puternice şi numărului mai
mare de accesorii, desktopurile OptiPlex se adaptează perfect oricărui mediu.

C. Desktopul micro OptiPlex 7050.
Desktop profesional compact cu
opţiune Intel® vPro™ pentru gestionarea
sistemelor şi capacităţi flexibile de
montare. Monitorul, compartimentul
pentru cabluri şi suportul multifuncţional
Micro se comercializează separat.

Indiferent cum lucraţi, totul va fi o plăcere.

60,5 cm (23,8”)

D. Desktopul cu factor de formă redus
OptiPlex 3050. Desktop profesional
esenţial pentru activitate, cu cele mai
bune caracteristici de securitate şi
gestionare din clasa respectivă, într-un
design compact.

C

A

Monitor cu suport multifuncţional Dell cu factor de
formă ultraredus – MFS18 (comercializat separat).

54,6 cm (21,5”)

Monitorul Dell P2417H

D

Monitorul Dell P2217H

ASISTENŢĂ COMPLETĂ.
Dell ProSupport Plus vă oferă opţiuni de
întreţinere proactivă şi predictivă, acces
prioritar la experţi şi reparaţii rapide în
caz de accident. În acest mod, veţi avea
mereu la dispoziţie ajutorul necesar.

Accesaţi Dell.ro/ProSupportPlus
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O A FAC ER E B U N Ă .

Profesional şi atractiv. Folosiţi
acest afişaj 4K pentru a da viaţă ideilor.

A. Sistemul all-in-one XPS 27.
Desktop all-in-one de 27”, cu afişaj 4K
Ultra HD şi cu cel mai bun sunet dintre
toate sistemele all-in-one.

Beneficiaţi de combinaţia ideală de productivitate şi divertisment. Alegeţi
B. XPS tower.
Desktop cu performanţă înaltă, creat
să se dezvolte odată cu dvs. Are şasiu
care poate fi accesat fără instrumente,
facilitând extinderea.

sistemul XPS 27 All-in-One cu procesor de până la Intel ® Core™ 7 din a
şaptea generaţie, cu sunet superior şi afişaj UHD 4K uimitor.

69 cm (27”)

Sau alegeţi sistemul XPS tower pentru viteză ameţitoare, capacitate
de stocare şi posibilitate de extindere.

C. Setul de tastatură şi mouse
wireless Dell – KM714
Setul de tastatură şi mouse wireless
Dell oferă performanţă wireless de
înaltă calitate, asigurând o experienţă
ordonată de utilizare în regim de
desktop.

25” (63.4 cm)

B

Add the Dell UltraSharp 25 Monitor - U2518D.

A
C

DELL PROSUPPORT PLUS. Lăsaţi-i
pe tehnicienii noştri avansaţi din regiune
să se ocupe de problemele hardware şi
software ale PC-urilor şi tabletelor, în
aşa fel încât dvs. să vă puteţi concentra
asupra activităţii.

Accesaţi Dell.ro/ProSupportPlus

Produsele din imagine au funcţionalitate
tactilă, disponibilă opţional.
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A M C O M P L E TAT
P R O D U C T I V I TAT E A C U U N
D E S I G N AT E N T G Â N D I T.

A. Inspiron 27 7000 All-in-One.
Sistemul Inspiron 27 7000 All-in-One
este pregătit pentru realitatea virtuală,
cu afişaj InfinityEdge şi culorile bogate
şi profunde ale rezoluţiei 4K UHD.

54,6 cm (21,5”)

B

B. Desktopul cu factor de formă redus
Inspiron 3668. Desktop compact,
reproiectat pentru a oferi putere maximă
şi pentru a ocupa un spaţiu minim.

Lată combinaţia perfectă dintre design şi productivitate. PC-urile Dell Inspiron
C. Desktopul cu factor de formă redus
Inspiron 3268. Ideal pentru zonele cu
spaţiu redus, acest sistem cu factor de
formă redus oferă putere maximă la
doar jumătate din dimensiunea unui
sistem minitower.

au grijă de toate activităţile profesionale cotidiene cu eficienţă, fiabilitate şi preţ
accesibil. Alegeţi dintre desktopuri all-in-one, sisteme minitower sau sisteme tower
subţiri, cu procesor Intel ® Core™. Performanţă uimitoare. Mai puţină dezordine.

Adăugaţi monitorul de 22” Dell – P2217H

ProSupport minimizează duratele de inactivitate, oferind asistenţă tehnică 24x7.
*

69 cm (27”)

D. Monitorul de 23” Dell – E2318H.
Vizualizaţi aplicaţiile, foile de calcul şi
altele pe ecranul de 23” la claritatea
asigurată de rezoluţia Full HD.

60,5 cm (23,8”)

C

E. Setul de tastatură şi mouse wireless
Dell – KM636. Scăpaţi de dezordinea
de pe birou cu ajutorul unui set de
tastatură şi mouse wireless.

Adăugaţi monitorul de 24” Dell – P2417H

58,4 cm (23”)

A

DELL PROSUPPORT PLUS.
Lăsaţi-i pe tehnicienii noştri avansaţi
din regiune să se ocupe de problemele
hardware şi software ale PC-urilor şi
tabletelor, în aşa fel încât dvs. să vă
puteţi concentra asupra activităţii.

D

Accesaţi Dell.ro/ProSupportPlus

MAGAZINUL DE SERVICII
DELL.

Setul de tastatură şi mouse wireless Dell – KM636 nu este inclus.

Adăugaţi serviciul Dell ProSupport
24x7 la Garanţia limitată pentru
hardware timp de un an.

Dell.ro/ProSupportPlus
Consultaţi pagina 46
E
Ecranele sunt simulate şi pot suferi modificări.
Aplicaţiile se comercializează separat; disponibilitatea poate varia.
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C U M A R ATĂ D E S K T O P U R I L E
S E C U R I Z AT E Ş I E F I C I E N T E .

A. Clienţii minimali Wyse seria 3000
Clienţi minimali eficienţi, uşor de
utilizat, pentru accesul economic la
desktopul virtual.

Vă prezentăm Wyse, marca Dell de soluţii complete de
virtualizare a desktopurilor şi de clienţi minimali.

C

Evoluţie rapidă şi convenabilă ca preţ către o stare mai simplă a infrastructurii IT. Indiferent în ce
stadiu vă aflaţi cu virtualizarea desktopurilor sau ce platformă preferaţi, soluţiile noastre client de
tip cloud complete şi personalizabile vă pot ajuta să obţineţi un nivel superior de securitate, viteză şi
gestionare pe toate platformele bazate pe Citrix®, Microsoft® sau VMware®. Şi suntem unicul punct
de contact pentru asistenţă.

5 MOTIVE PENTRU
C A R E S Ă VĂ
GÂNDIŢI SERIOS
L A VIRTUALIZAREA
DESKTOPURILOR

B. Clienţii minimali Wyse seria 5000
Clienţi minimali de înaltă performanţă,
cu procesor quad-core, proiectaţi
pentru mediile de desktopuri virtuale
securizate şi uşor de gestionat.
C. Clienţii minimali Wyse seria 7000
Clienţi minimali de înaltă performanţă,
dotaţi cu cele mai noi procesoare
de înaltă performanţă, plăci grafice
accelerate şi funcţii multimedia.
D. Clienţii minimali mobili Latitude
Toate funcţiile de securitate şi
capacitatea de gestionare oferite de
un client minimal, într-un factor de
formă puternic şi mobil.

A
D

1

Minimizaţi riscurile la adresa
securităţii datelor.

2

Reduceţi costurile operaţionale
şi pentru implementarea
desktopurilor.

3

Centralizaţi şi simplificaţi
gestionarea desktopurilor.

4

Stimulaţi productivitatea
utilizatorilor prin acces
permanent la date.

5

B

Permiteţi accesul securizat
al utilizatorilor de pe orice
dispozitiv şi de oriunde.
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A. Proiectorul avansat Dell – 7760.
Proiector puternic, cu luminozitate
înaltă, prevăzut cu tehnologie laser
fără becuri şi construit pentru
prezentări efectuate în camere de
dimensiuni medii şi mari.
B. Proiectorul interactiv Dell –
S560T. Captivaţi publicul cu prezentări
interactive, care permit atingerile
multiple, la rezoluţie Full HD, ideale
pentru colaborarea în cadrul grupului.

Nr. 1

C. Monitoarele tactile interactive 4K
Dell 86 şi 55 – C5518QT. Captivaţi
publicul cu aceste afişaje tactile de
86” şi 55”, cu rezoluţie 4K, ce oferă
imagini uimitoare, concepute pentru
colaborare perfectă.

Cea mai bună marcă de
monitoare din lume†

D. Monitorul de 55” pentru sala de
conferinţe Dell – C5517H. Monitor
extraordinar de 55” pentru sălile de
conferinţe, perfect pentru camerele
de şedinţe de mici dimensiuni.

C

139,7 cm (54,6”) şi 217,4 cm (85,6”)

CO L AB O R ARE AB SO LUTĂ.
Utilizaţi afişajele Dell mari pentru sălile de conferinţe pentru a atinge
un nou nivel de colaborare. Colaboraţi cu echipa folosind imagini
extraordinar de clare, afişate pe monitoare şi proiectoare Dell premiate,
concepute să afişeze clar imagini de până la 300”.

A

B
D

138,7 cm (54,6”)

Sursa: raportul IDC global de urmărire a monitoarelor pentru PC (trimestrul 4, 2016)

†
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D U C E Ţ I P R O D U C T I V I TAT E A
L A EXTREM.

60,5 cm (23,8”)

Lăsaţi-vă captivat de experienţa panoramică oferită de cele mai noi
monitoare Dell curbate. Finalizaţi fiecare proiect cu ajutorul unui afişaj de
calitate superioară, cu caracteristici pentru multitasking şi cu un câmp vizual
îmbunătăţit pentru concentrare şi productivitate sporite. Este doar unul dintre
numeroasele moduri în care performanţa dvs. se menţine peste medie.

B

95,3 cm (37,5”)
C
Fiecare monitor şi suport se comercializează separat.

80,1 cm (31,5”)

E

D

Staţiile de andocare Dell. Extindeţi capacităţile laptopului
sau ale tabletei cu staţiile de andocare Dell concepute pentru
conectarea rapidă şi simplă la afişaje, tastaturi, mouse-uri,
reţele, imprimante şi alte accesorii.

Nr. 1
A

Monitoarele Dell s-au
clasat pe locul I la nivel
mondial timp de patru
ani la rând.†

†

Sursa: raportul IDC global de urmărire a monitoarelor pentru PC (trimestrul 4, 2016)

A. Monitorul de 38” curbat Dell UltraSharp – U3818DW.
Bucuraţi-vă de o experienţă captivantă cu ajutorul unui
monitor curbat, cu tehnologie Dell HDR*, pentru muncă şi
divertisment.

C. Braţul Dell pentru două monitoare – MDA17.
MDA17 susţine şi suspendă simultan două monitoare. Un
design elegant şi modern, care adaugă stil locului în care
lucraţi şi permite vizualizarea comodă pe două monitoare.

B. Monitorul de 24” Dell UltraSharp – U2417H.
Monitorul de 24” Dell UltraSharp depăşeşte limitele
vizualizării prin experienţa aproape continuă pe mai multe
monitoare şi precizia excepţională a culorilor.

D. Staţia de andocare USB 3.0 Dell (D3100).
Conectaţi laptopul la până la trei monitoare suplimentare, la
diverse dispozitive externe şi la internet printr-un singur cablu.
E. Monitorul Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K cu tehnologie
PremierColor – UP3216Q. Acoperire PremierColor ideală
şi claritate Ultra HD 4K extremă pentru orice proiect în care
culorile sunt esenţiale.

*Caracteristica HDR oferită de Dell a fost concepută pentru utilizatorii de PC-uri şi acceptă specificaţii diferite de cele
ale standardelor TV existente, legate de HDR. Pentru detalii suplimentare, consultaţi cu atenţie specificaţiile.
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L U C R AŢ I D E O R I U N D E .
MAI UŞOR.
A

A. Mouse-ul optic Dell – MS116. Prevăzut cu
urmărire optică cu LED şi conectivitate cu fir,
oferind performanţă excepţională în fiecare zi.
B. Creioanele active Dell PN556W şi PN557W.
Excelente pentru desen, scriere, notiţe şi
interacţionarea cu sistemul Windows 10 de pe
tableta sau notebookul 2 în 1 Dell.

Păstraţi-vă mobilitatea. Fiţi punctual şi pregătit de
drum datorită portabilităţii asigurate de accesoriile Dell.

C. Geanta Targus Executive 15,6” cu încărcare
prin partea de sus. Adăugaţi o notă de eleganţă
clasică drumului către birou cu geanta Targus 15,6”
Executive cu încărcare prin partea de sus.

Această gamă completă de accesorii este proiectată
H

şi testată pentru simplificarea conectării, partajării şi
transportării sistemului Dell, de oriunde aţi lucra cu el.

D. Staţia de andocare USB 3.0 Dell (D3100).
Conectaţi laptopul la până la trei monitoare
suplimentare, la diverse dispozitive externe şi la
internet printr-un singur cablu.

68,5 cm (27”)
E. Kensington Auto Air Adapter cu USB.
Alimentaţi şi încărcaţi aproape orice laptop
Dell fie în maşină, fie în avion, folosind un cablu
EmPower. Alimentaţi şi încărcaţi prin USB fără a
fi necesar să porniţi laptopul.

B

I

G. Staţia de andocare USB 3.0 Dell D1000
cu două semnale video. Bucuraţi-vă de
conectivitate universală simplă cu staţia de
andocare USB 3.0 Dell cu două semnale video.

F

C

F. Monitorul de 27” Dell UltraSharp – U2718Q
Primul monitor de 27” Dell 4K, cu tehnologii
InfinityEdge şi Dell HDR. Vedeţi culori uimitoare şi
detalii excepţionale pe un afişaj aproape fără margini.

H. Staţia de andocare Dell – WD15. O
conexiune fiabilă pentru sistemul Latitude 12
– până la două afişaje FHD şi alte periferice
esenţiale.
I. Sistemul de boxe Dell 2.1 – AE415.
Oferă o experienţă audio de înaltă calitate, care se
încadrează perfect în aproape orice decor de birou.
J. Unitatea DVD +/– RW USB subţire Dell –
DW316. O soluţie tip plug-and-play de redare
şi inscripţionare pentru discuri care poate fi
utilizată cu un port USB.

D

G

E

J

Disponibilitatea produsului poate varia în
funcţie de ţară.
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VĂ PREZENTĂM SERVERELE
CONSTRUITE SĂ VĂ
CONSOLIDEZE AFACEREA
Prin scalabilitatea fără compromis, automatizarea inteligentă şi
securitatea integrată, cele mai noi servere Dell EMC PowerEdge 14G cu

Faceţi tranziţia la soluţiile de reţea simplificate.
O afacere în curs de dezvoltare necesită mai multe servere şi soluţii de conectivitate
fiabile şi simple. Satisfaceţi aceste necesităţi folosind switch-uri de reţea rezistente, de
înaltă performanţă, create atât pentru întreprinderile mari, cât şi pentru cele mici.
Pentru soluţiile de reţea, consultaţi pagina 38.

procesor Intel® Xeon® Platinum sunt baza pe care puteţi crea inovaţii.
Pentru servere, consultaţi pagina 36.

Soluţii de stocare la sediu: Dell PowerVault.
Reduceţi costurile şi complexitatea gestionării datelor şi faceţi faţă cu brio provocărilor
impuse de creşterea volumului de date. Soluţia de stocare Dell PowerVault este optimizată
pentru consolidarea stocării la scară redusă, pentru proiectele de virtualizare flexibilă şi
pentru asigurarea continuităţii maxime a afacerii. Cu procesor Intel® Xeon®.
Pentru soluţia de stocare PowerVault, consultaţi pagina 40.

Infrastructură modulară
Adaptaţi-vă exact, implementaţi rapid şi gestionaţi simplu infrastructura,
reducând totodată costurile de funcţionare, cu modulele PowerEdge pentru
calcul, reţea şi stocare. Cu procesor Intel® Xeon®.
Pentru infrastructura modulară, consultaţi pagina 42.

Arhitectură
profesională scalabilă

Automatizare
inteligentă

Securitate
integrată

Maximizaţi performanţa în cea
mai amplă gamă de aplicaţii, cu
arhitecturi extrem de scalabile şi
soluţii interne de stocare flexibile.

Automatizaţi întregul ciclu de viaţă
al serverelor, de la implementare
până la retragerea din uz, folosind
caracteristicile inteligente integrate,
care vă sporesc extraordinar de
mult productivitatea.

Protejaţi-vă clienţii şi afacerea
printr-un nivel profund de protecţie
integrat în hardware-ul şi firmwareul fiecărui server.

Pentru a afla mai multe, accesaţi
Dellemc.com/ro-ro/servers

Intel Inside®.
New Possibilities
Outside.
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SERVERELE
POWEREDGE 14G.

A. Noul PowerEdge T640.
Stimulaţi o gamă largă de sarcini de
lucru solicitante cu ajutorul capacităţii
uriaşe de stocare internă. Până la două
procesoare Intel® Xeon® scalabile, până
la 28 de nuclee pentru fiecare procesor.
B

Satisfaceţi necesităţile în continuă schimbare şi stimulaţi succesul activităţii
profesionale cu ajutorul unor platforme flexibile, scalabile, ce pot fi adaptate la

C

orice sarcină de lucru. Serverele tower şi de rack PowerEdge sunt concepute cu
resurse atent echilibrate, pentru maximizarea performanţei.

B. Noul PowerEdge R640.
Beneficiaţi de soluţii de calcul şi de stocare
într-o platformă 1U cu 2 socketuri, ce
oferă o combinaţie ideală de performanţă,
cost şi densitate pentru majoritatea
centrelor de date. Până la două procesoare
Intel® Xeon® scalabile, până la 28 de nuclee
pentru fiecare procesor.

D

Performanţă robustă
Turbopropulsaţi aplicaţiile profesionale şi
descătuşaţi capacităţile de calcul de înaltă
performanţă cu ajutorul celei mai noi generaţii
de procesoare Intel® Xeon® Platinum.
Capacităţi de gestionare fără egal
Puteţi gestiona serverul de la distanţă, cu ajutorul
unui smartphone, sau de la nivel local. În plus, puteţi
economisi şi mai mult timp şi resurse preţioase datorită
capacităţilor automatizate de implementare, actualizare
şi asistenţă pentru toate serverele Dell.

C. Noul PowerEdge R740xd. Sporiţi
scalabilitatea şi performanţa soluţiilor de
stocare cu până la 24 de unităţi NVMe
şi un total de 32 de unităţi de 2,5” sau
18 unităţi de 3,5”, într-o platformă 2U cu
două socketuri. Până la două procesoare
Intel® Xeon® scalabile, până la 28 de
nuclee pentru fiecare procesor.
D. Noul PowerEdge R940. Susţineţivă aplicaţiile esenţiale pentru activitate
şi luaţi decizii în timp real cu ajutorul
serverului R940 cu 4 socketuri cu şasiu
de numai 3U şi până la 12 unităţi NVMe.
Până la patru procesoare Intel® Xeon®
scalabile, până la 28 de nuclee.

Soluţii de stocare optimizate pentru sarcinile de lucru
Alegeţi dintr-o gamă largă de opţiuni de soluţii de
stocare locale, printre care se numără cele flash şi cele
definite prin software, pentru a accelera accesul la date
şi performanţa în aplicaţii.

Pentru a afla mai multe, accesaţi
Dellemc.com/ro-ro/servers

A

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside,
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Intel Inside®.
New Possibilities Outside.
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M O D E R N I Z AŢ I - VĂ
RE ŢE AUA .
Switch-uri 1 GbE şi 10 GbE economice, care consumă eficient energia, proiectate

SERVICII DE INSTRUIRE. Beneficiaţi de cursuri
de instruire directă şi aflaţi cum puteţi utiliza
tehnologia de reţea deschisă de la Dell EMC pentru
a vă mări performanţa şi a elimina întreruperile
nejustificate. Cursuri de instruire disponibile pentru
soluţiile Dell EMC de centre de date şi de reţea
pentru întreprinderile cu mai multe sedii.

Dell.com/training

pentru modernizarea şi scalarea infrastructurii de reţea şi prevăzute cu
caracteristicile de care aveţi nevoie pentru a obţine un cost total al deţinerii mai

A. Dell EMC Networking N1500.
Modernizaţi reţelele gestionate
de dimensiuni mai mici cu ajutorul
switch-urilor GbE de nivel 3 Lite seria
N1500 care acceptă PoE+, conexiuni
ascendente de 10 GbE şi stivuirea.
B. Dell EMC Networking N3000.
Switch-urile seria N3000 reprezintă
soluţii de comutare GbE uşor de
gestionat, pentru acces sau agregare
de nivel 3.

bun. Switch-urile seria N utilizează un set complet de caracteristici de nivel 2/3
din clasa pentru întreprinderi, asigură o gestionare uniformă şi simplificată şi

A

oferă un design cu disponibilitate ridicată pentru dispozitive şi reţea.

Soluţiile seria N1500
Caracteristici din clasa pentru întreprinderi, dedicate companiilor mici şi mijlocii.

B

D. Dell EMC Networking
N3132PX-ON. Switch-uri GbE
PoE, cu capacitate de 60 W, pentru
distribuirea/accesul de nivel 3,
care acceptă agregarea legăturilor
multişasiu (MLAG) şi stivuirea.

 oluţiile seria N3000
S
Soluţii de comutare de 1 Gb/s, cu densitate ridicată şi consum eficient de energie pentru
implementări în întreprinderile cu mai multe sedii sau în centrele de date de mici dimensiuni.
Soluţiile seria N4000
Oferiţi o lăţime mai mare de bandă pentru partea centrală a reţelei din întreprinderile cu
mai multe sedii cu ajutorul unei soluţii de comutare 10 GbE flexibile, cu consum eficient de
energie, scalabilitate simplă şi densitate ridicată.
Switch-urile Multi-Gigabit seria N
Acceptă 2,5 GB pentru puncte de acces 802.11ac Wave 2 wireless. Oferă performanţă
suplimentară pentru reţelele wireless cu conexiuni ascendente de 2,5 GB conform noii
specificaţii 802.11.

C. Dell EMC Networking N4000.
Faceţi upgrade reţelelor din
întreprinderile cu mai multe sedii cu
switch-urile de 10 GbE pentru agregare
de nivel 3, care acceptă agregarea
legăturilor multişasiu (MLAG) şi
stivuirea pentru 12 unităţi.

C

D
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RED EFINIRE A LO G ICII
ECONOMICE A SOLUŢIILOR
D E STO CA R E.

A. Soluţiile seria FS. Optimizaţi
stocarea fişierelor cu aparatul NAS
EqualLogic FS7610 şi cu scalabilitatea,
flexibilitatea şi eficienţa sistemului de
fişiere Dell EMC FluidFS v4.
B. Soluţiile seria SC. Matricele de
stocare Dell EMC Storage seria SC oferă
o platformă unificată pentru maximizarea
performanţei, a adaptabilităţii şi a
eficienţei bazate pe sistematizare.

Reduceţi costul total al deţinerii şi inovaţi fără întrerupere cu
soluţiile de stocare complete şi scalabile oferite de Dell EMC.
Performanţă şi beneficii din clasa pentru întreprinderi
Optimizaţi mediile SAN şi NAS cu ajutorul unui fond de unităţi de stocare
virtualizat şi scalabil, care se adaptează în mod automat şi inteligent la
cerinţele aplicaţiilor şi sarcinilor de lucru specifice.
Capacitate extinsă, flexibilitate sporită
Implementaţi o singură platformă de stocare atât a datelor de tip bloc, cât
şi a datelor de tip fişier, cu eficienţă, rezistenţă şi monitorizare integrate.

PROTEJAŢI-VĂ DATELE ŞI APLICAŢIILE DE
DEFECŢIUNILE NEPREVĂZUTE. Reduceţi la minimum
riscurile şi simplificaţi protecţia datelor cu ajutorul software-ului
pentru backup şi recuperare pentru aplicaţiile din mediul virtual,
fizic şi din cloud. Soluţiile Dell EMC vă oferă protecţie aproape
continuă a datelor şi backup la nivel de imagine prin care puteţi
să recuperaţi datele în doar câteva secunde. Protejaţi absolut
totul: sisteme, aplicaţii şi date – oriunde.

C. Soluţiile seria NX. Soluţia de stocare
cu acces din reţea Dell EMC Storage NX
este un aparat NAS convenabil ca preţ,
care beneficiază de inovaţiile aduse de
Windows Storage Server 2012 R2.

Scalabilitate simplificată
Arhitectura flexibilă se adaptează imediat la dezvoltarea companiei şi la
tehnologiile dinamice, fără limitări sau complicaţii.

A

B

C
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INFRASTRUCTURĂ
C O N V E R G E N TĂ , D E F I N I TĂ
D E S AR C IN IL E D E LUCRU.

ASISTENŢĂ PROACTIVĂ PENTRU SISTEMELE
ESENŢIALE ALE CENTRELOR DE DATE
ProSupport Plus cu SupportAssist îmbunătăţeşte performanţa
şi stabilitatea hardware-ului prin monitorizarea ambientului, prin
managerul de cont tehnic dedicat şi prin accesul 24x7 la inginerii
Dell EMC de elită.
Dell.ro/ProSupportPlus

A. Serverul PowerEdge FD332.
Soluţii de stocare flexibile şi dense
pentru FX. Acum puteţi scala rapid
soluţiile DAS in infrastructurile FX
cu ajutorul modulului de stocare 1U
la jumătate din lăţime FD332.
B. PowerEdge FC630. Ideal pentru
găzduirea mediilor de virtualizare
sau pentru rularea aplicaţiilor de
business intelligence, a bazelor de
date şi a mediilor de cloud privat.

Adaptaţi precis, implementaţi rapid şi gestionaţi uşor infrastructura cu ajutorul
componentelor flexibile ale arhitecturii Dell PowerEdge FX, proiectată atât

C. Serverul PowerEdge FC830.
Un server 1U cu patru socketuri
puternic, de lăţime completă, cu
resurse de calcul dense, memorie
scalabilă şi subsistem de stocare
puternic extensibil.

pentru sarcinile de lucru moderne, cât şi pentru cele de generaţie veche.
Cu Windows Server 2016, puteţi să vă desfăşuraţi cu încredere activitatea
profesională. Conceput cu tehnologii inspirate de mediul cloud, a fost creat
să vă ajute compania să-şi atingă potenţialul maxim şi să funcţioneze agil,
menţinând totodată securitatea, flexibilitatea şi performanţa.

A

B

Scalabilitate flexibilă
Având resurse de calcul, resurse
de stocare şi module I/O într-un
spaţiu de rack de numai 2U, FX
permite adaptarea şi construirea
unei infrastructuri convergente,
definite prin software.

Gestionare în modul dorit
Întreaga infrastructură FX poate
fi monitorizată de la o singură
consolă, oferind libertatea de
a alege gestionarea bazată pe
rack unu-la-unu sau gestionarea
bazată pe şasiu unu-la-mai-mulţi.

Performanţă dictată de cerere
Implementaţi acum şi scalaţi mai
târziu, după necesităţi, datorită
componentelor IT particularizabile
de capacităţi I/O, servere şi soluţii
de stocare.
C

?

ŞTIAŢI CĂ...

Serverele blade Dell PowerEdge seria
M pot reduce costurile cu energia cu
până la 20 % faţă de produsele de la
concurenţi configurate în mod identic.
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C R E AŢ I I C O N D I Ţ I I L E D O R I T E
P E N T R U A C T I V I TAT E .

Server şi backup
Alegeţi serverele Dell EMC PowerEdge:
• p entru a centraliza datele şi aplicaţiile companiei în vederea partajării uşoare şi controlului
securizat al accesului;
• p entru a minimiza riscul şi a simplifica protecţia datelor cu ajutorul soluţiei de backup şi recuperare
Dell EMC PowerVault;
• p entru a îmbunătăţi performanţa şi stabilitatea sistemelor cu ajutorul serviciului ProSupport
Plus pentru întreprinderi, care oferă asistenţă tehnică 24x7, manager de cont tehnic dedicat şi
monitorizare automatizată SupportAssist.

Reţea şi securitate
Configuraţi o reţea proiectată pentru întreprinderile mici şi mijlocii care să includă:
• un control al reţelei specific produselor destinate întreprinderilor, însoţit
de uşurinţa specifică produselor destinate consumatorilor;
• S onicWALL pentru control maxim asupra tuturor datelor şi aplicaţiilor din
reţeaua dvs.;
• împreună, Dell Networking şi SonicWALL oferă viteze mai mari de
conectare şi protecţie din clasa pentru întreprinderi.

PC şi virtualizare
Particularizaţi-vă laptopurile şi desktopurile profesionale fiabile pentru a obţine:
• soluţii client de tip cloud complete;
• c apacităţi sporite de securitate, viteză şi gestionare pe toate platformele;
• soluţii de virtualizare a desktopurilor Dell Wyse;
• migrare uşoară a sistemului de operare Windows la configuraţia de sistem actuală;
• asistenţă excelentă pentru utilizatorii finali.

Simplificaţi conexiunile şi asiguraţi circulaţia informaţiilor
în companie. Dell EMC vă oferă exact ce vă trebuie pentru
a crea sau a dezvolta o reţea sigură, perfectă.
Obţineţi asistenţă de nivel expert alegând soluţia
perfectă pentru activitatea dvs.

Îndepliniţi-vă
toate cerinţele cu
ajutorul soluţiilor
Dell EMC pentru
companii.

Cloud şi software
Particularizaţi-vă soluţiile de tip cloud cu ajutorul
unui portofoliu complet, care include:
• servicii pentru toate platformele;
• m edii cloud private şi hibride;
• gestionare diversă;
• îndrumări de la experţi;
• software de întreprindere integrat scalabil;
• O ffice 365, servicii cloud şi asistenţă 24x7.

Securitatea terminalelor
Preîntâmpinaţi atacurile malware
şi alte atacuri cibernetice înainte
de a vă putea afecta activitatea şi
efectuaţi backup securizat pentru
datele esenţiale.

DELL PROSUPPORT
Oferă rezolvarea rapidă a problemelor
şi asistenţa necesară pentru a asigura
continuitatea activităţii companiei.
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VEŢI APRECIA
GENUL NOSTRU
D E A S I S T E N ŢĂ .

Asistenţă completă pentru PC-uri şi tablete, însoţită de preîntâmpinarea
proactivă a problemelor.
Service de bază

Dell ProSupport

Asistenţă completă

(doar hardware)

(hardware şi software)

Dell ProSupport Plus

Program de lucru

24x7

24x7

Variază

La sediul clientului

La sediul clientului4







Acces direct la inginerii ProSupport



Priority Access

O singură resursă pentru experienţă în rezolvarea
problemelor legate de software şi hardware





Monitorizare prin centrul de comandă şi gestionarea crizelor





Asistenţă pentru software însoţită de asistenţă
de la terţi prin colaborare





Interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) de gestionare
a solicitărilor de asistenţă, pentru integrarea acestora în
biroul de asistenţă





Capacităţi automatizate de depistare a problemelor,
de notificare şi de creare a solicitărilor de asistenţă prin
SupportAssist1





Iată ce obţineţi:

Asistenţă tehnică prin telefon, chat şi online
Servicii de reparaţii hardware
Gestionarea solicitărilor de asistenţă şi trimiterea pieselor
cu autoservire prin TechDirect

Dell ProSupport Plus pentru PC-uri şi tablete:
asistenţă pentru companiile care nu au timp să fie inactive.
ProSupport Plus este singurul serviciu complet de asistenţă proactivă care combină accesul prioritar la asistenţa
specializată cu analiza predictivă prin instrumentele automatizate incluse în tehnologia SupportAssist1 şi cu
protejarea investiţiilor. Acest serviciu asigură funcţionarea perfectă a PC-urilor şi a tabletelor, astfel încât dvs.
să vă puteţi concentra asupra activităţii.
Dell ProSupport Plus cu SupportAssist
a redus semnificativ timpul de rezolvare
a defectării unui hard disk3 datorită:

Îmbunătăţiţi productivitatea, reduceţi
timpul petrecut cu asistenţa şi protejaţi-vă
investiţiile prin:

• r educerii cu până la 91 % a duratei de
rezolvare;

• accesul prioritar la experţii în asistenţă;

• r educerii cu până la 72 % a paşilor
necesari pentru rezolvare.

• capacităţile proactive şi automatizate
de depistare a problemelor, de creare a
solicitărilor de asistenţă şi de notificare1;
• preîntâmpinarea predictivă a defecţiunilor1;

4

Depistarea predictivă a problemelor pentru
preîntâmpinarea defecţiunilor prin SupportAssist1



Reparaţii pentru deteriorările accidentale apărute
în urma căderilor, vărsărilor de lichide şi supratensiunilor



Păstrarea hard diskului după înlocuire2



Manager de cont tehnic dedicat5



Istoricul lunar al solicitărilor de asistenţă şi raportări
privind contractul5



Tehnologia SupportAssist este disponibilă doar pentru produsele mobile cu Windows 8, 8.1 şi 10. Nu este disponibilă pentru dispozitivele cu Windows RT, Android sau
Google Chrome, dispozitivele IoT sau clienţii minimali Wyse. Depistarea defecţiunilor prin analiză predictivă este limitată la hard diskuri şi baterii.
Păstrarea hard diskului nu este disponibilă la produsele fără hard disk amovibil, printre care se numără anumite modele de Chromebook şi Venue.
3	
Pe baza raportului de testare Principled Technologies din martie 2016 „Asistenţa proactivă oferită prin tehnologia Dell SupportAssist pentru defectarea hard diskului”
comandat de Dell. Testare efectuată în Statele Unite ale Americii. Rezultatele efective diferă. Găsiţi raportul complet la http://facts.pt/Cr3tEy
4
Service-ul la sediul clientului nu este disponibil pentru sistemul Chromebook A35, tabletele Venue 7, 8 şi 8 Pro şi clienţii minimali Wyse
5	
Disponibil pentru clienţii cu cel puţin 1.000 de sisteme incluse în ProSupport Plus. Afirmaţia privind singurul serviciu complet de asistenţă se bazează pe o analiză
Dell din februarie 2016. Unele caracteristici ProSupport Plus nu sunt disponibile pentru toate produsele.
Accesaţi Dell.ro/ProSupportPlus
1	
2	

• reparaţii în cazul căderilor, vărsărilor de
lichide şi supratensiunilor;
• păstrarea hard diskului după înlocuire
pentru securizarea datelor2.
ProSupport Plus oferă asistenţă completă care minimizează eforturile interne de asistenţă.
Accesaţi Dell.ro/ProSupportPlus sau sunaţi la Dell chiar astăzi.

©2017 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC şi alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale.
Dell Emerging Markets (EMEA) Limited este înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor. Nr. de înregistrare al companiei: 3266654. Sediul social: Dell House, The
Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF. Puteţi găsi detalii despre alte entităţi Dell din Marea Britanie la adresa Dell.co.uk Contactaţi-ne la
Dell_Partner_Support@Dell.com pentru a vă exprima părerea despre PartnerDirect sau despre aceste oferte. Dell vă respectă confidenţialitatea. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi politica noastră de confidenţialitate la Dell.ro/privacy. Pentru a controla conţinutul e-mailurilor de la Dell PartnerDirect
şi frecvenţa cu care le primiţi, accesaţi http://ping.dellnewscentre.com/preferences. Dacă preferaţi să nu primiţi e-mailuri de la Dell PartnerDirect,
accesaţi Dell.ro/unsubscribe pentru a vă dezabona. Dell, sigla Dell, Dell Precision sau alte produse Dell utilizate în acest e-mail sunt mărci comerciale ale
Dell Inc. Intel, sigla Intel, Xeon, Xeon Inside, Intel Core şi Core Inside sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation în S.U.A.
şi/sau în alte ţări. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, sigla Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, sigla Intel Inside, Intel
vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi şi Xeon Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi/
sau în alte ţări Microsoft®, Windows® şi Windows 10 sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale
Americii şi/sau în alte ţări.
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Simplul fapt că administraţi o afacere înseamnă că sunteţi mereu

D V S . AV E Ţ I D E
A D M I N I S T R AT O A F A C E R E .
D E I T N E O C U PĂ M N O I .

ocupat. De ce ar trebui să vă preocupaţi şi de aspectele tehnologice?
Dell Services vă uşurează munca.
Serviciul ProSupport pe care vi-l oferim vă stă la
dispoziţie oricând, pentru aproape orice problemă.
De asemenea, veţi beneficia de tehnologia noastră

E C H I P A D E L L VĂ S A L U TĂ

SupportAssist, care detectează automat problemele
şi ne ajută să începem să le rezolvăm imediat ce apar 1 .
Împreună cu ProSupport Plus, primiţi toate avantajele
oferite de ProSupport, plus serviciul SupportAssist de
preîntâmpinare predictivă a defecţiunilor, care permite
preîntâmpinarea defecţiunilor chiar înainte ca acestea
să se producă 2 . De asemenea, veţi avea acces la
reparaţii în caz de accident şi vă vom înlocui hard diskul
dacă se defectează.

Dar IT nu înseamnă doar întreţinerea tehnologiei. Dell
Services vă va ajuta să revindeţi, să reciclaţi sau să
returnaţi echipamentele informatice de care nu mai
aveţi nevoie. Totul într-un mod sigur şi ecologic.

Dell Services contribuie la prosperitatea companiei dvs. Succesul dvs.
este şi succesul nostru. Petreceţi mai puţin timp îngrijorându-vă în
legătură cu afacerea şi mai mult timp administrând-o.

 ehnologia SupportAssist este disponibilă doar pentru produsele mobile cu Windows 8, 8.1 şi 10. Nu este disponibilă pentru dispozitivele cu
T
Windows RT, Android sau Google Chrome, dispozitivele IoT sau clienţii minimali Wyse.
Depistarea defecţiunilor prin analiză predictivă este limitată la hard diskuri şi baterii.
3
Păstrarea hard diskului nu este disponibilă la produsele fără hard disk amovibil, printre care se numără anumite modele de Chromebook şi Venue.
1

2

Afirmaţia privind singurul serviciu complet de asistenţă se bazează pe o analiză Dell din februarie 2016. Unele caracteristici ProSupport Plus
nu sunt disponibile pentru toate produsele. Accesaţi Dell.ro/ProSupportPlus
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MODUL DE ACHIZIŢIONARE.

Ca partener Dell EMC, puteţi comanda cu uşurinţă produse şi
soluţii fie direct, prin intermediul managerului dvs. de cont Dell EMC
sau prin site-ul Dell EMC, fie printr-unul dintre partenerii noştri de
distribuţie autorizaţi.

PR IN D I STR IB UITO R I
Partenerii de distribuţie Dell EMC autorizaţi îşi fac stocuri mari de produse din gamele esenţiale
Dell EMC, cu preţuri competitive şi disponibile cu livrare de a doua zi. Ca partener recent
înregistrat al canalului de distribuţie, puteţi achiziţiona produsele Dell EMC printr-un distribuitor
ales de dvs. Găsiţi cel mai apropiat distribuitor Dell EMC la Dell.ro/findapartner

O N L IN E
Partenerii pot achiziţiona produsele direct de la Dell EMC prin paginile lor Premier.
- Conectaţi-vă la Dell.ro/premier
- Utilizaţi caseta de căutare, introducând referinţa Dell EMC aleasă.

PR IN TEL EFO N
Partenerii pot contacta managerul de cont Dell EMC.

Clienţii finali care comandă direct de la Dell EMC pot achiziţiona
produsele printr-un simplu clic sau apel telefonic. Puteţi să faceţi
cumpărături online 24x7 sau să cereţi asistenţă telefonică utilă în
timpul programului de lucru. De asemenea, puteţi discuta cu unul
dintre partenerii noştri competenţi, care vă poate ajuta să alegeţi
soluţiile IT adecvate companiei dvs.

O N L IN E
Achiziţionaţi produsele direct de la Dell EMC prin paginile Premier.
- Conectaţi-vă la Dell.ro/premier
- Utilizaţi caseta de căutare, introducând referinţa Dell EMC aleasă
Sau puteţi accesa Dell.ro.

PR IN TEL EFO N
Sunaţi-l pe reprezentantul dvs. Dell EMC.

PR IN INTER M ED IUL PARTEN ER ILO R
Ce-ar fi să luaţi legătura cu unul dintre partenerii noştri? În programul de parteneriat Dell EMC
avem o reţea extinsă de furnizori, care vă pot spune mai multe despre soluţiile tehnologice
complete Dell EMC. Puteţi găsi un partener aflat în apropierea dvs. la Dell.ro/findapartner.
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Dell Precision transformă
CL ĂDIRILE ÎNDRĂ ZNE ŢE,
M OTO A R E L E
I N O VATO A R E ,
ZBORURILE
U LT R A M O D E R N E
Ş I FA N T E Z I I L E M A G I C E
în realitate.
Timp de 20 de ani, produsele
D ell Precision au transformat
imposibilul în realitate.
B ucuraţi-vă de această
moştenire incredibilă chiar
astăzi, la
D ell.ro/precision

DELL
PRECISION
5 52 0

