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PRŮVODCE NOV ÝMI
PRODUKT Y DELL

ČT YŘI DOBRÉ DŮVODY PROČ
ZVOLIT SPOLEČNOST DELL
PARTNEREM V OBL ASTI IT

Tento katalog obsahuje přehled našich produktů, které mohou být přínosem pro vaše podnikání.
Společnost Dell poskytuje úplné podnikové řešení, které je přizpůsobené speciﬁckým
požadavkům a rozpočtu zákazníka.

OD POČÍTAČE K
DATOVÉMU CENTRU

Podniky na celém světě si vybírají společnost Dell jako
poskytovatele komplexních řešení informačních technologií. Díky kombinaci obsáhlého portfolia konkurenčních
produktů, které spojují to nejnovější z rozšiřitelných
technologií založených na standardech, pevnému partnerství se špičkovými hráči v odvětví a vynikajícím službám a
balíčkům podpory, jsou odborníci společnosti Dell schopni
vytvořit na míru komplexní podnikové řešení, které přesně
splní požadavky vašeho podniku.
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Vy budete mluvit, my budeme naslouchat. Naše partnerství začíná ve chvíli, kdy nám
sdělíte své podnikové potřeby. Pokud zvolíte společnost Dell, získáte řešení šité na
míru podle svého výběru, připravené řešit vaše požadavky.
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KVALITA A INOVACE

Každý systém společnosti Dell je vytvořen tak, aby vyhovoval požadavkům, protože
společnost Dell ví, jak účinně zhodnotit, navrhnout a implementovat novou technologii. Naše celosvětová zkušenost v oblasti komplexních infrastruktur informačních
technologií pomáhá zákazníkům lépe využít standardy, stejně jako využít nové
technologie. Zvyšte výkon, vylepšete úroveň infrastruktury a maximalizujte zhodnocení investic do informačních technologií.

Úložiště PowerVault NAS (Network Attached Storage) 9
Pásková zařízení PowerVault

ŘEŠENÍ ŠITÉ NA MÍRU

3

ÚSPORNÉ PRODUKTY PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Nadále se věnujeme navrhování technologií s vyšší účinností a také zvýšeným
výkonem. Jsme si vědomi role, kterou hraje návrh našich produktů v rámci
celosvětové odpovědnosti vůči klimatu. Zaměřujeme se na implementaci funkcí,
které snižují energii potřebnou k fungování našich produktů, a také na školení
zákazníků o významu používání těchto funkcí. Další informace naleznete na
webu: www.dell.cz/energy
4

SLUŽBY A PODPORA, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Náš servisní tým můžete považovat za součást vašeho oddělení informačních
technologií. Při spolupráci se společností Dell budete mluvit přímo s experty v oboru
informačních technologií, takže dostanete vynikající rady a správné řešení pro svůj
podnik. Díky obsáhlé nabídce možností, ze kterých si můžete vybrat, usnadní
společnost Dell vaší společnosti navržení plánu, který přesně splní vaše požadavky. A
naše spolupráce se špičkami ve standardních technologiích nám umožňuje nabídnout
globální podporu.

420 225 772 992
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TECHNOLOGIE ÚLOŽIŠŤ DELL
– JEDNODUCHÁ, VÝKONNÁ, DOSTUPNÁ
Společnost StarParks™
získává díky novému řešení
úložišť vysokou dostupnost
a možnosti zálohování

Úložiště nejvyšší kvality společnosti Dell, komplexní a plná moderních technologií,
jsou navržena přesně tak, aby pokryla požadavky podniku každé velikosti.
Úložiště společnosti Dell jsou snadno použitelná a jednoduše spravovatelná
– což zajišťuje maximální dobu provozuschopnosti. Všechna zařízení jsou standardně
dodávána s aplikacemi Dell OpenManage a ITA. Díky nastavením pomocí průvodce
je systém AX150 po čtyřech klepnutích připraven k použití a servery úložišť
společnosti Dell mohou být nainstalovány a spuštěny během 15 minut.
Se společností Dell není výkon nikdy problém. Díky funkcím, jako jsou plně
integrovaná 4Gb pole, zajišťuje současná generace zařízení dvakrát větší kapacitu
a téměř dvakrát vyšší výkon než předchozí produkty. K tomu získáte vyšší ﬂexibilitu
konﬁgurace díky použití technologie iSCSI i Fibre Channel.
Ve společnosti Dell jsme si vědomi, že řešení moderních úložišť musí být také
ekonomicky schůdná. Během pouhých čtyř let, jsme snížili cenu síťových
úložišť o 91 % – bez ústupků na kvalitě nebo technologii. Se společností Dell jako
poskytovatelem řešení informačních technologií získáte efektivitu a bezpečí.

PROČ ZVOLIT ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI DELL?
Společnost StarParks potřebovala systém, který by rychle sbíral data
z jejích sedmi mezinárodních lokalit, aby 50 ﬁnančních odborníků této
společnosti mohlo pracovat efektivněji. Společnost Dell navrhla a
implementovala cenově výhodné řešení sítě Dell/EMC CX300 SAN
(Storage Area Network), které poskytlo společnosti StarParks
požadovanou nepřetržitou dostupnost.
STARPARKS MÁ PŘÍNOS ZE SPOLEHLIVOSTI A FLEXIBILITY
Vzhledem k tomu, že síť SAN je hostována externím poskytovatelem
služeb, spolehlivost byla klíčovým faktorem. Extrémně spolehlivé řešení
společnosti Dell zjednodušilo pracovníkům oddělení informačních
technologií provoz nového systému. Řešení je ﬂexibilní, takže síť SAN
se může přizpůsobit novým požadavkům. Společnost StarParks má v
plánu používat v budoucnu síť SAN pro ukládání dalších informací,
například e-mailů a také pro provádění zálohování.

”

„Jsme velmi potěšeni výběrem řešení společností
Dell / EMC, protože jsme ušetřili spoustu času,
pokud jde o správu úložišť. Nyní vše funguje tak
rychle a plynule, takže se můžeme lépe soustředit
na naše úkoly a zachovat plynulý provoz zábavních
parků.“
Roland Mailleux,
manažer informačních systémů, StarParks

ÚKOL

ŘEŠENÍ

VÝHODY

• Sbírat data ze sedmi mezinárodních
lokalit

• Implementovat spolehlivý systém
centralizovaného úložiště

• Celkový podrobný přehled výsledků
prodeje díky centralizovanému systému

• Pomoci 50 ﬁnančním odborníkům
pracovat efektivněji s přesnějšími
informacemi

Hardware:
• Dell/EMC CX300 SAN

• 100% spolehlivost díky technologii
Dell/EMC

Software:
• EMC®Navisphere® Manager
• EMC®SnapView™
• Microsoft® SQL Server™ 2000

• Úspora peněz a času díky jednodušší
správě systému
• Rychleji dostupné přesné informace

Služby:
• Analýza, návrh a implementace
• Školení
• Služba Gold Enterprise Support

• Zvýšené zabezpečení při zálohování

420 225 772 992
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”

„Některá data našich smluv s externími subjekty je nutné
v souladu se zákonem ukládat po mnoho let. Síť Dell/EMC
SAN nám zajišťuje klidný spánek, protože můžeme tato
data bezpečně ukládat.“
Roy-Thomas Johannessen,
výkonný ředitel, Technet (Norsko)

Řada DELL/EMC CX3 nabízí vysoce
rozšiřitelná podniková síťová úložiště
se špičkovým výkonem a pokročilou
správou.

DELL / EMC CX3 SERIES

Podnikový model a kultura společnosti Dell směřují k tomu, aby zákazníkům poskytly nejvyšší hodnotu na
trhu datových úložišť. Společnost Dell průběžně sleduje požadavky zákazníků a trhu, rozpoznává nejlepší
technologie, vytváří oborové standardy a pracuje s klíčovými dodavateli na zajištění moderních úložišť pro
hlavní zákazníky s cílem snížit náklady a složitost. Společnost Dell průběžně vyvíjí nabídku úložišť PowerVault
a díky spolupráci se společností EMC vytváří nabídku diskových polí DELL/EMC tak, aby vyhověla různorodému
rozsahu požadavků zákazníků.

DELL / EMC A X SERIES

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ DELLW –
CHRAŇTE SVÁ DATA

DELL/EMC AX150 A AX150I

DELL/EMC CX3-20

JEDNODUCHÁ KONSOLIDACE
ÚLOŽIŠŤ

ZÁKLADNÍ TŘÍDA ÚLOŽIŠTĚ
TYPU 2 Gb FC
ROZŠIŘITELNÁ SÍŤ SAN

NOVINKA DELL/EMC CX3-10C
POLE CX3 ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ

NOVINKA DELL/EMC CX3-20C
POLE SAN 4 Gb STŘEDNÍ
TŘÍDY SE SBĚRNICÍ ISCSI
NOVINKA DELL/EMC CX3-20F

VHODNÉ POUŽITÍ

SPECIFIKACE

VÝHODY

• První nákup sítě SAN nebo vzdálené
kanceláře větších organizací
• Konsolidace úložiště až 10 serverů,
menší databáze, e-mail a skladování
souborů a tiskových kopií

• Podporuje až 10 serverů a 12 disků
SATA II
• Rozšíření na 6 TB
• Možnosti ﬂexibilního připojení
FC/iSCSI

• Flexibilní připojení
• Vzdálená správa
• Intuitivní nastavení ve 4 krocích
• Nízká cena

• Zpracování jednoduchých až
středně obtížných transakcí
• Přenos velkých bloků dat
• Aplikace pro pracovní skupiny
(Webové služby, soubory a tisk)

• Podpora až 64 serverů a 60 disků
• Rozšíření na 27 TB
• Podpora nízkonákladových
adaptérů a přepínačů FC HBA
• Podpora pevných disků Fibre
Channel 2Gb a SATA

• Navrženo pro dlouhou provozuschopnost
• Architektura CX3 Ultrascale
• Nízká cena

• Zpracování středně obtížných
transakcí
• Vysokorychlostní přenos velkých
bloků dat
• Aplikace pro oddělení (Multimédia,
předtisk, spolupráce)

• Podpora až 64 serverů a 60 disků
• Rozšíření na 30 TB
• Podpora nízkonákladových
adaptérů a přepínačů FC HBA
• Podpora pevných disků SATA nebo
Fibre Channel

• Podpora připojení Fibre Channel
a iSCSI
• Navrženo pro dlouhou provozuschopnost
• Architektura CX3 Ultrascale
• Nízká cena

• Zpracování středně obtížných až
náročných transakcí
• Vysokorychlostní přenos velkých
bloků dat
• Aplikace pro oddělení (Multimédia,
předtisk, spolupráce)

• Podpora až 128 serverů a 120 disků
• Rozšíření na 59 TB
• Podpora připojení Fibre Channel a
iSCSI
• Podpora pevných disků SATA II
nebo Fibre Channel 4Gb

• Vysoká ﬂexibilita
• Kapacita za nízkou cenu
• Vysoce výkonné disky

• Zpracování náročných transakcí
• Extrémně rychlý přenos velkých
bloků dat
• Aplikace s intenzivními výpočty
(Datové sklady, HPCC, ERP)

• Podpora až 128 serverů a 240 disků
• Rozšíření na 119 TB
• Podpora připojení Fibre Channel
a iSCSI
• Podpora pevných disků SATA II
nebo Fibre Channel 4Gb

• Rozšiřitelnost
• Výkon
• Dostupná platforma úložiště

• Zpracování velmi náročných
transakcí
• Maximálně rychlý přenos velkých
bloků dat
• Aplikace s velmi intenzivními
výpočty (analýza seismických dat,
výpočetní chemie, sekvenční
zpracování genomu)

• Podpora až 256 vysoce dostupných
serverů
• Podpora až 480 disků
• Rozšíření na 239 TB
• Podpora pevných disků SATA II
nebo Fibre Channel 4Gb

• Výjimečný výkon
• a ochrana
• Vysoká dostupnost
• Maximální rozšiřitelnost

POLE SAN 4 Gb STŘEDNÍ
TŘÍDY
NOVINKA DELL/EMC CX3-40C
PODNIKOVÉ POLE SAN 4 Gb
SE SBĚRNICÍ ISCSI
NOVINKA DELL/EMC CX3-40F
PODNIKOVÉ POLE SAN
SAN 4 Gb
DELL/EMC CX3-80

ROBUSTNÍ SADA
SOFT WARU PRO SPR ÁVU
SPOLEČNOSTI EMC®
Navisphere® Management Suite jednoduše zjišťuje, konﬁguruje, spravuje a sleduje
všechny aspekty diskového pole. Software pro správu zaměřenou na disková pole
dovoluje zjednodušenou, efektivní správu jednoho nebo více diskových polí řady CX
a je přístupný místně nebo ze vzdáleného umístění prostřednictvím zabezpečeného
připojení. Volitelný software SnapView™, SAN Copy™ a MirrorView™ poskytuje
účinné prostředky pro zálohování a zotavení po havárii.

POLE SAN 4 Gb NEJVYŠŠÍ
TŘÍDY

DISKOVÁ POLE DELL/EMC
Disková pole společností DELL/EMC. Partnerstvím se společností
EMC – světovou špičkou na trhu podnikových úložišť – získala společnost
Dell jedinečné postavení poskytováním působivého portfolia hardwaru, softwaru
a služeb řešení pro ukládání dat. Díky tomuto partnerství jsou řešení společnosti
Dell rozšiřitelná, výkonná a cenově dostupná. Disková pole společností

DELL/EMC jsou ideálně zaměřená na problematiku správy a ochrany e-mailu,
databází a webových úložišť ve víceserverovém prostředí. Výběr diskových
jednotek technologie Fibre Channel poskytuje výjimečnou ﬂexibilitu s možnostmi
konﬁgurace úložiště nyní a v budoucnu.

420 225 772 992
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PowerVault ML 6020

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ DELL
POWERVAULT
Využitím nejnovějších protokolů pro ukládání podle oborového standardu zaručuje společnost
Dell obsáhlé portfolio produktů PowerVault, které umožní efektivně optimalizovat prostředky
úložišť v infrastruktuře informačních technologií. Produkty Dell PowerVault, od serverových
úložišť přes disková úložiště až po zálohování na pásku, nabízejí spolehlivost ověřenou závazkem
společnosti Dell vztahujícímu se ke standardizaci a jednoduchému použití.

NAS ( NET WORK AT TACHED
STOR AGE ) POWERVAULT

PowerVault NX 1950 / MD3000

Produkty Dell NAS PowerVault pomáhají zjednodušit prostředí úložišť. Myšlenka
centralizovaného úložiště přístupného ze sítě LAN, možnost připojení produktů
NAS k více platformám, jednoduché použití a celková hodnota produktů NAS je
skvělou volbou pro organizace požadující spolehlivé a ﬂexibilní diskové úložiště.
Kromě nového úložiště Dell PowerVault NX1950 poskytujeme také celou škálu
dalších NAS produktů včetně serverů Dell Storage Server 840, 2900 a 2950.
NOVINKA DELL POWERVAULT NX1950
ŘEŠENÍ SÍŤOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ
Jedna platforma s rozsáhlou všestranností a ﬂexibilitou síťového úložiště.
Produkt PowerVault NX1950 je jádrem systémů síťových úložišť, které současně
podporují data souborů a aplikací. Produkt NX1950 se chová zároveň jako server
NAS a systém IP SAN (iSCSI). Toto integrované řešení je dodáváno společně s
modulárním podsystémem Dell PowerVault. Produkt NX1950 je ideální pro
organizace hledající jednu platformu pro podporu dat souborů a datových bloků
aplikací.

DISKOVÁ POLE POWERVAULT
Díky připojení k hostitelskému řadiči RAID rozšiřují prvky diskových úložišť Dell
PowerVault MD kapacitu serverů PowerEdge a poskytují serverům vysoce
dostupná úložiště. Úložiště PowerVault MD1000 pokrývá rostoucí požadavky na
výkon a kapacitu v dnešních hlavních podnikových aplikacích, jako jsou servery
Microsoft® Exchange a SQL Server™ spuštěné v jednom serveru PowerEdge.

ÚLOŽIŠTĚ DELL POWERVAULT MD3000
Vysoký výkon, vysoká dostupnost a všestrannost pro klíčové aplikace. Produkt
PowerVault MD3000 je rozšiřující prvek diskového úložiště pro servery
PowerEdge, který je schopen pojmout až patnáct 3,5” diskových jednotek v
jediné skříni typu 3U rack. Systém MD3000 využívá dva externí řadiče RAID
typu aktivní/aktivní se zrcadlenou vyrovnávací pamětí a podporou více cest, která
zajistí nepřetržité zpracování bez přerušení. Prvek úložiště je spravován pomocí
programu MD Storage Manager, který poskytuje kromě služeb volitelné tvorby
snímků a kopírování jednotek také kompletní sadu nástrojů pro konﬁguraci a správu.

SOFT WARE PRO ZÁLOHOVÁNÍ,
OBNOVU A ARCHIVACI
Software pro zálohování na pásku Dell nabízí úplnou funkčnost pro zálohování,
obnovu a zotavení dat uložených na jednom nebo více serverech. Každá
softwarová sada se skládá z populárních, komerčně dostupných produktů pro
ochranu dat od nezávislých dodavatelů (Symantec, Commvault a Yosemite)
optimalizovaných pro použití se serverovými a úložnými systémy Dell. Sada je
testována a způsobilá pro spolupráci se serverovými, úložnými a zálohovacími
páskovými produkty Dell.

AUTOMATIZOVANÉ ŘEŠENÍ
PÁSKOV ÝCH ÚLOŽIŠŤ DELL
POWERVAULT
Produkty zálohování na pásku Dell PowerVault s bezkonkurenční cenou a orientací
na budoucnost nabízejí výkon potřebný k zálohování velkých objemů dat a
jednoduchou správu položek zálohování a obnovení. Rodina produktů zálohování
na pásku PowerVault zahrnuje interní a externí diskové jednotky, automatické
zavaděče pásek pro zajištění automatizace procesu zálohování a páskové
knihovny, které umožňují bezobslužné zálohování a obnovení. Nehledě na vaši
architekturu zálohování poskytuje společnost Dell řešení pro zálohování s přímým
připojením, zálohování v sítích LAN nebo SAN, které pomůže vyřešit prodlevy při
zálohování a zvýšit dostupnost aplikací a dat.
NOVINKA POWERVAULT LTO - 4 –120
JEDNOTKA ZÁLOHOVÁNÍ NA PÁSKU
Jednotka LTO-4-120 je vhodná pro podniky hledající cenově výhodný způsob
archivace v reálném čase, který by sloužil k zálohování dat v krátkém čase.
Jednotka LTO-4 má kapacitu úložiště až 1,6 TB a výkon zvýšený o 50 % oproti
předchozí generaci LTO-3 jednotek LTO a chrání vaše investice do předchozích
technologií LTO díky tomu, že umožňuje čtení a zápis na jednotky LTO-3 a čtení
páskových kazet LTO-2.
NOVINKA POWERVAULT TL 2000 A TL4000
PÁSKOVÁ KNIHOVNA
Automatizované, kompaktní a snadno použitelné systémy PowerVault TL2000 a
TL4000 spojují pokročilou robotiku a nepřetržitou vzdálenou správu a sledování do
rozšiřitelné knihovny. Umožňují dvě činnosti zajišťující ochranu kritických dat,
zálohování a archivaci, což dříve nebývalo v této cenové kategorii k dispozici.
Knihovna TL2000 s páskovými jednotkami Ultrium LTO-3 pojme až 24 pásek s
celkovou kapacitou až 9,6 TB a knihovna TL4000 pojme až 44 pásek s celkovou
kapacitou 17,6 TB.Díky tomu jsou vhodné pro potřeby ukládání dat v prostředích
kanceláří, které se potýkají s explozivním růstem objemu dat.

420 225 772 992
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PowerEdge 1900

SERVERY DELL – PRO
FLEXIBILITU PODNIKU

PowerEdge 840

PowerEdge SC440

SERVERY DELL™

Servery PowerEdge, důležitá součást podnikového portfolia informačních technologií
společnosti Dell, nabízejí výbornou kombinaci rozšiřitelnosti, spolehlivosti a cenové
dostupnosti. Aktuální nabídka serverů byla navržena s cílem zajistit dobře rozšiřitelný výkon,
maximální dobu provozu a menší složitost. S použitím nástroje OpenManage™ pro řešení
správy systému mohou být jednoduše zapojeny do heterogenních prostředí.

Servery PowerEdge jsou navrženy za účelem naplnění potřeb středních a velkých podniků, které ocení
zajištěnou rozšiřitelnost z jednoho soketu na čtyři sokety, robustní sadu pro správu, možnosti externích úložišť
a zvýšenou nabídku služeb a podpory. Servery PowerEdge jsou vybaveny různými užitečnými funkcemi,
například disky výměnnými za provozu, nevyžadují nástroje při servisu, mají více slotů PCI a procesory Intel® s
vysokým výkonem.

SPRÁVA SYSTÉMŮ
Nástroje správy systémů Dell OpenManage™
jsou navrženy s cílem poskytnout kompletní
řešení životního cyklu založené na standardech,
které se jednoduše zavádějí a používají a jsou
schopné spolupráce s předními produkty správy
podniků. Kombinace hardwarových a softwarových nástrojů správy umožňuje správcům
vzdáleně zavádět software, spravovat konﬁguraci
hardwaru, sledovat stav systému, inventarizovat
prostředky informačních technologií a přenášet
uživatele a data na nové platformy.

DELL POWEREDGE SC440

TOWER SERVERS

Servery PowerEdge SC jsou navrženy pro malé a střední podniky. Nabízejí základní funkčnost a nabídky
podpory pro zákazníky zaměřené na nižší počáteční pořizovací náklady, kteří nepožadují možnosti externích
úložišť a rozšířené nástroje správy systému.

O 25 % MÉNĚ ENERGIE2

SC TOWER SERVERS

SERVERY TOWER

S TECHNOLOGIÍ

INTEL SPOTŘEBUJÍ

DELL POWEREDGE 840

ZÁKLADNÍ SERVER
S JEDNÍM SOKETEM
DELL POWEREDGE SC1430
ZÁKLADNÍ SERVER
SE DVĚMA SOKETY

SERVER S JEDNÍM SOKETEM

DELL POWEREDGE 1900
SERVER SE DVĚMA SOKETY
PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
DELL POWEREDGE 2900
VÝKONNÝ SERVER SE
DVĚMA SOKETY
UMOŽŇUJÍCÍ MONTÁŽ
DO SKŘÍNĚ RACK
DELL POWEREDGE 6800

PowerEdge 2900

PŘIHLAŠTE SE NA STRÁNKY PREMIER A ZOBRAZTE
NEJNOVĚJŠÍ KONFIGURACE SERVERŮ.

VYSOCE VÝKONNÝ
SERVER SE ČTYŘMI SOKETY
URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO SKŘÍNĚ RACK

VHODNÉ POUŽITÍ

SPECIFIKACE

VÝHODY

• Malé podniky s malou nebo žádnou
podporou oddělení informačních
technologií nebo podniky, které
pořizují první server

• Jeden procesor Intel® Xeon® řady
3000
• Až 4 GB paměti ECC DDR-2 SDRAM
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 1 TB

• Vynikající poměr cena/výkon
• Snadné nastavení, provoz a
správa

• Malé a středně velké podniky s
malým nebo žádným oddělením
informačních technologií

• Až 2 čtyřjádrové 64bitové procesory
Intel®Xeon®
• Až 8 GB paměti FBD SDRAM
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 3 TB

• Vynikající poměr cena / výkon,
rozšiřitelnost a snadné uvedení do
provozu
• Optimalizován pro správu
souborů, malé pracovní skupiny,
e-mail a aplikace malých
webových serverů

• Vzdálená umístění a malé pracovní
skupiny, které potřebují pokročilé
serverové funkce za cenu základní
třídy
• Rostoucí malé podniky

• Jeden procesor Intel® Xeon® řady 3200
• Až 8 GB paměti ECC DDR-2 SDRAM
• Vnitřní úložiště SATA s kapacitou až 3
TB nebo SAS s kapacitou až 1,2 TB

• Snadné nastavení, provoz, řešení
problémů a rozšiřitelnost
• Prvotřídní výkon a provoz více
aplikací

• Síťovou infrastrukturu, webové
aplikace, vzdálená umístění a e-mail
pracovních skupin

• Až 2 čtyřjádrové 64bitové procesory
Intel® Xeon®
• Až 16 GB paměti ECC DDR-2 SDRAM
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 6 TB

• Zajišťuje dostupnost, spravovatelnost a rozšiřitelnost za přijatelnou
cenu

• Databázové aplikace, síťovou
infrastrukturu, Internet, zasílání
zpráv a groupware, aplikace pro
oddělení, soubory a tisk

• Až 2 čtyřjádrové 64bitové procesory
Intel® Xeon®
• Až 48 GB paměti FB SDRAM
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 6 TB

• Stabilita
• Působivý výkon

• Databáze, konsolidaci serverů,
virtualizaci a migraci z nákladných
systémů typu RISC/UNIX®.

• Až 4 čtyřjádrové 64bitové procesory
Intel® Xeon® MP řady 7100
• Až 64 GB paměti ECC DDR-2 SDRAM
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 3,6 TB

• Vysoký výkon

420 225 772 992
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SERVERY BL ADE

SLUŽBA GOLD
Služba podnikové podpory Gold poskytuje rychlou
odezvu a řešení, které pomůže minimalizovat dobu
výpadku serveru a datového úložiště. Sada nabízí
urychlenou správu řešení výjimečných situací
technickými manažery pro významné zákazníky,
stupeň závažnosti stanovený zákazníkem a přednostní
přístup k podnikovým specialistům.
SLUŽBA PLATINUM PLUS
Nejobsáhlejší sada podpory společnosti Dell
obsahující službu Operations Performance
Benchmarking a službu ECC Real-time Tracking
Window. Díky tomu, že služba podpory Platinum Plus
kombinuje rychlou odezvu a řešení kritických
problémů s upravitelným plánováním a vykazováním,
může aktivně pomáhat zvyšovat dobu provozu, z
čehož můžete těžit vy i vaši zákazníci.

”

„Servery typu blade společnosti Dell™ jsou tím správným
řešením. Díky vyššímu výpočetnímu výkonu v dostatečně
velkém měřítku zajišťují ﬁnanční úspory. V porovnání
s náklady na samostatné servery jsme dosáhli úspor
až 40 procent.“

Další podrobnosti a informace o službách
Podpora pro podniky Silver nebo Basic
naleznete na webu: www.dell.cz/support

DELL POWEREDGE™ 1955

R ACK SERVERS

PowerEdge 1955

Nejlepší služby podnikové podpory společnosti Dell
pomohou najít správnou rovnováhu mezi maximální
dobou provozu a s ní spojenou cenou. Zvolte
jednoduše řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám
vaší organizace.

BL ADE

S hustotou až o 43 % vyšší v porovnání s tradičními servery rack 1U pomáhají servery
blade společnosti Dell splnit nároky, kterým čelí datacentra organizací. Jsou ideální pro
použití v prostředích kde je důležité dosažení vysoké hustoty serverů nebo ve vysoce
výkonných klíčových podnikových aplikacích.

SLUŽBY PODPORY
DELL PREMIER

DELL POWEREDGE SC1435

VÝKONNÝ SERVER TYPU
BLADE SE DVĚMA SOKETY

SERVER TYPU 1U RACK
SE DVĚMA SOKETY
DELL POWEREDGE 860
SERVER TYPU 1U RACK
S JEDNÍM SOKETEM
DELL POWEREDGE 1950
SERVER TYPU 1U RACK
SE DVĚMA SOKETY
DELL POWEREDGE 2950
SERVER TYPU 2U RACK
SE DVĚMA SOKETY
DELL POWEREDGE 2970
SERVER TYPU 2U RACK
SE DVĚMA SOKETY
DELL POWEREDGE 6850
SERVER TYPU 4U RACK
SE ČTYŘMI SOKETY
DELL POWEREDGE 6950
SERVER TYPU 4U RACK
SE ČTYŘMI SOKETY

VHODNÉ POUŽITÍ

SPECIFIKACE

VÝHODY

• Virtualizace, distribuovaná webová
prostředí, síťová infrastrukturu a
terminálové služby

• Až 2 čtyřjádrové procesory Intel®
Xeon®
• Až 32 GB paměti
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 146 TB

• Vynikající výpočetní výkon a
tepelná účinnost na jeden server
• Snižuje spotřebu síťových kabelů a
kabelů KVM

• Technologie HPCC (High
Performance Computing Clusters).
Pro zákazníky využívající
distribuovaný web

• Až 2 dvoujádrové 64bitové
procesory AMD Opteron™
• Až 32 GB paměti
• Vnitřní úložiště SATA s kapacitou až
1 TB

• Nejlepší poměr cena/výkon a
výkon/watt

• Maximalizaci hustoty datových
center a výkonu
• Snížení spotřeby energie
• Síťová infrastruktura nebo aplikace
pro vývoj webu

• Jednojádrový procesor Intel®
Xeon® řady 3200 nebo 3000
• Až 8 GB paměti
• Interní úložiště SATA s kapacitou až 1,5
TB nebo SAS s kapacitou až 600 GB

• Výkon, ﬂexibilita a ochrana investic
• Jednoduchá správa a obsluha

• Použití v oblasti edge-of-network,
infrastruktura sítě SAN, tenké klienty
a pro aplikace technologie HPCC
(High Performance Computing
Clusters)

• Jednojádrový procesor Intel®
Xeon® řady 3200 nebo 3000
• Až 32 GB paměti
• Interní úložiště SATA s kapacitou až 1,5
TB nebo SAS s kapacitou až 600 GB

• Výjimečný výkon a rozšiřitelnost

• Aplikace síťové infrastruktury,
například web, zasílání zpráv,
databáze a konsolidaci souborů a
tisku

• Až 2 čtyřjádrové 64bitové procesory
Intel® Xeon®
• Až 32 GB paměti
• Interní úložiště SATA nebo SAS s
kapacitou až 1,5 TB

• Výborný výkon v kombinaci s
vyváženou vnitřní rozšiřitelností a
hustotou prvků typu rack
• Vynikající poměr výkon/watt

• Aplikace síťové infrastruktury,
například web, zasílání zpráv,
databáze a konsolidaci souborů a
tisku

• Až 2 dvoujádrové procesory AMD
Opteron™
• Až 32 GB paměti
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 4,5 TB

• Výborný výkon v kombinaci s
vyváženou vnitřní rozšiřitelností a
hustotou prvků typu rack
• Vynikající poměr výkon/watt

• Databáze, konsolidaci serverů,
virtualizaci a migraci z nákladných
systému typu RISC/UNIX®

• Až 4 čtyřjádrové 64bitové procesory
Intel® Xeon® MP řady 7100
• Až 64 GB paměti
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 1,5 TB

• Výjimečný výkon

• Náročné podnikové aplikace,
například databáze, konsolidaci a
virtualizaci serverů

• Až čtyři dvoujádrové procesory
AMD Opteron™ řady 8200
• Až 64 GB paměti
• Vnitřní úložiště s kapacitou až 1,5 TB

• Snižuje složitost, vedoucí server v
poměru cena/výkon/watt

Paul Henon
Manažer ICT, AZ Damiaan (Belgie)

PowerEdge 1950

SERVERY R ACK
Oddanost společnosti Dell ke standardům IEEE při montáži typu rack znamená, že do skříní typu rack
společnosti Dell je možné nainstalovat prakticky jakékoli 19” skříňové komponenty průmyslového
standardu. Jedinečné možnosti kabeláže, napájení, záložních zdrojů UPS a konzoly pro správu
poskytují úplné kompaktní řešení pro konsolidaci serverů.

PŘIHLAŠTE SE NA STRÁNKY PREMIER
A ZOBRAZTE NEJNOVĚJŠÍ KONFIGURACE SERVERŮ.

PowerEdge 2900

Magazín InfoWorld Server Dell
PowerEdge 1955
„Server Dell PowerEdge 1955 poskytuje
podle všeho to nejlepší za nízkou cenu.“
Vydání 3: Battle of the Blades - Dell vs. HP
vs. Sun 15. leden 2007

420 225 772 992
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MULTILICENČNÍ
PROGRAMY
SPOLEČNOSTI
MICROSOFT

DELL POWERCONNECT –
BEZPEČNÁ SPR ÁVA DAT
Síťové přepínače z nabídky společnosti Dell jsou navrženy k poskytnutí
vynikající spolehlivosti, rozšiřitelnosti a dostupnosti.

SPOLEČNOST DELL JE

LICENČNÍM PARTNEREM

SPOLEČNOSTI

MICROSOFT
ÚROVNĚ GOLD
CERTIFIED PARTNER

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ S CERTIFIKOVANÝM PARTNEREM SPOLEČNOSTI MICROSOFT?
Partneři společnosti Microsoft úrovně Gold Certiﬁed Partners jsou elitou mezi partnery programu Microsoft Business Partners, kteří si zaslouží nejvyšší podporu zákazníků.
Mají dostatek znalostí, praktických zkušeností a odpovědnosti, aby mohly pomáhat při implementaci technologických řešení, která přesně odpovídají potřebám vašeho podniku.
Magazín IT Pro
PowerConnect 3424P
„Bude těžké ho porazit na
poli výkonu.“ Velká
Británie, červen 2006

MULTILICENČNÍ PROGRAMY SPOLEČNOSTI MICROSOFT PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI DELL VÁM PŘINÁŠEJÍ:
SPECIALISTÉ SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO SPRÁVU LICENCÍ:
Tým zkušených specialistů na produkty společnosti Microsoft, kteří pomáhají určit, který program je vhodný pro vaši organizaci, a pomáhají se správou všech aspektů
vaší smlouvy včetně pořízení softwaru, zpráv o nákupu a zajištění shody se standardy.

PowerConnect
3424
PowerConnect
3448P
PowerConnect 3424P

SNADNÝ PŘÍSTUP ONLINE k ceníku licencí prostřednictvím stránek Premier Pages společnosti Dell speciﬁckých pro zákazníka (pouze pro účastníky programu
Select License Customers)

PŘEHLED MULTILICENCÍ
Multilicence společnosti Microsoft nabízejí programy, které jsou přizpůsobené
tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podniku. Tyto programy jsou přizpůsobené
velikosti a kupním preferencím vašeho podniku, poskytují jednoduchá, ﬂexibilní a
cenově dostupná řešení, která umožňují snadnou správu licencí.

PowerConnect 3448

ŘADA POWERCONNECT 2700
Vysoce výkonné, nespravovatelné přepínače Gigabit Ethernet, které se mohou
stisknutím tlačítka změnit na přepínače spravované z webového prostředí.

ŘADA POWERCONNECT 5300
Plně spravovatelné přepínače Gigabit Ethernet poskytují výjimečný poměry cena/
výkon, bezpečnou síťovou platformu a pokročilé funkce pro správu sítě.

ŘADA POWERCONNECT 3400
Bezpečné, stohovatelné přepínače Fast Ethernet s možnostmi Power-overEthernet poskytují dostupné podnikové řešení pro aplikace, které požadují rychlost,
dostupnost a inteligentní správu.

ŘADA POWERCONNECT 6000
Přepínače Gigabit Ethernet Layer 3 nabízejí výkonné řešení pro sítě náročné na
šířku pásma požadující vysokou dostupnost a pružnost.

PŘIHLAŠTE SE NA STRÁNKY PREMIER
A ZOBRAZTE NEJNOVEJŠÍ KONFIGURACE PŘEPÍNAČŮ

PROGRAM SELECT LICENSE
Program Select License je určen pro podniky, organizace státní správy a
vzdělávací instituce, které mají nejméně 250 stolních osobních počítačů a
smíšené požadavky na produkty a nákup. V rámci programu Select License bude
vaší organizaci přidělena cenová úroveň multilicencí pro každou sadu vybraných
produktů (aplikací, systémů a serverů) na základě tříleté softwarové předpovědi.

PROGRAM ENTERPRISE AGREEMENT
Program Enterprise Agreement je určen pro podniky, které mají nejméně 250
stolních osobních počítačů. Program Enterprise Agreement umožňuje zvýšit
produktivitu pracoviště standardizací volby softwaru společnosti Microsoft pro
všechny počítače v celém podniku za snížené ceny na základě tříleté doby trvání
smlouvy.

PROGRAM ENTERPRISE SUBSCRIPTION AGREEMENT
Program Enterprise Subscription Agreement je určen pro podniky, které mají
nejméně 250 stolních osobních počítačů. Díky programu Enterprise Subscription
Agreement si vaše společnost může licence na software společnosti Microsoft
předplatit, nemusí je koupit. Program Enterprise Subscription Agreement nabízí
významné slevy maloobchodních cen, nižší roční platby a cenovou ﬂexibilitu a
umožňuje tak přizpůsobit pořizovací ceny i ceny odprodeje.

420 225 772 992
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Společnost Dell doporučuje systém Windows Vista™ Business.

NOTEBOOKY DELL™–
NEJVYŠŠÍ VÝKON,
AŤ JSTE KDEKOLIV

NOVÉ NOTEBOOKY
DELL L ATITUDE
ALL BUSINESS
ALL ATTITUDE

Notebooky společnosti Dell poskytují ideální rovnováhu mezi výkonem a mobilitou. Zvolte
mezi lehkými a mobilními notebooky Latitude™, chcete-li optimalizovat produktivitu,
nebo mezi výkonnými pracovními stanicemi Dell Precision™, chcete-li dostatečný výkon.

VÍTE, ŽE 63 % PRACOVNÍKŮ

CHCE VYUŽÍVAT

PRUŽNOU PRACOVNÍ DOBU

3

DELL PRODUCTS / 17

D830, D630, D531 a D430 – čtyři nové notebooky Latitude mohou zvýšit vaši mobilní
produktivitu. Maximalizujte své zkušenosti se zjednodušenými operacemi, zvýšeným
výkonem, vynikajícím vzhledem a cenově výhodným vlastnictvím.
Tyto čtyři nové notebooky, tak jako všechny notebooky Latitude, posilují následující
čtyři speciﬁcká kritéria:

SLUŽBY PRO
NOTEBOOKY
Servisní balíčky Dell Mobile poskytují jednoduchá,
cenově výhodná řešení navržená pro splnění požadavků
mobilních uživatelů. Každý balíček obsahuje mezinárodní
servis a podporu na místě do následujícího pracovního
dne pro cestující zákazníky v téměř 100 různých zemích.

1

MODERNÍ VZHLED – ŘEŠENÍ INSPIROVANÁ ZÁKAZNÍKY
• Zjendodušené instalace produktů od společnosti Dell usnadňují správu a nasazení (CFI - Vlastní integrace ve výrobě, instalace
softwarových image, instalace nástrojů správy)
• Volby rozšířené technologie zvyšují produktivitu a výkon (moderní graﬁcká karta – vysoce výkonné pevné disky
– operační systémy XP nebo Vista s podporou 64bitového procesoru se dvěma jádry).
• Čip zabezpečení TPM pomáhá zachovat bezpečné šifrování souborů v osobní virtuální jednotce.
• Energeticky úsporné notebooky přispívají k ochraně životního prostředí.

2

KVALITA LATITUDE ROADREADY – CÍLEM KONCEPCE TESTOVÁNÍ I VÝROBY JE KVALITA
• Odolná konstrukce poskytuje ochranu a zajišťuje roky spolehlivé výkonnosti - disk SSHD Solid State Hard Drive,
Strike Zone™ - ochrana 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, zpevněný plášť ze slitiny hořčíku).
• 13 000 hodin přísného testování zvyšuje spolehlivost a odolnost při použití na cestách.
• Velmi robustní vzhled modelu ATG poskytuje úroveň ochrany vhodnou pro použití ve speciﬁckých prostředích.

3

HYPERCONNECT – ROZŠÍŘENÉ BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
• Podpora standardu 802.11n nové generace umožňuje získat až pětkrát vyšší výkon než standard 802.11g.
• Příprava na Mobile Broadband (až HSDPA 3.6) garantuje dokonalou konektivitu.
• Vícesměrové antény HyperBand zajišťují vynikající vícepásmový bezdrátový výkon pro technologie Mobile Broadband a Wi-Fi.
• Bluetooth 2.1 s podporou technologie Enhanced Data Rate zajišťuje snadné připojení k osobním zařízením.

4

INTELIGENTNÍ ZABEZPEČENÍ – SADA KOMPLEXNÍHO A FLEXIBILNÍHO ZABEZPEČENÍ
• Rozšířené možnosti identiﬁkace uživatelů zahrnují integrované karty Smart Card, čtečky otisků prstů i hesla.
• Bezpečnostní čip TPM umožňuje ukládat šifrované soubory ve virtuálním pevném disku.
• Volitelný pevný disk s HW šifrováním zajišťuje úplné zašifrování disku. Software Wave EMBASSY® Trust Suite je přizpůsobený
pro notebooky Dell Latitude.

Latitude D630

PREMIUM – ideální pro mobilní pracovníky – balíček
služeb nejvyšší úrovně, který vedle částí balíčku
Standard obsahuje ještě ochranu proti krádeži a dva
školicí moduly on-line .
STANDARD – vychází ze sady Basic a dále nabízí
tříletou ochranu proti náhodnému poškození, jako
je polití, pád, elektrické výboje a extrémní teploty.
BASIC – navíc k balíčku Value obdrží zákazníci přístup
k pokročilým technikům s certiﬁkací MSP a A+ po 24
hodin denně 7 dní v týdnu.
VALUE – podpora do následujícího dne na místě po
3 roky spolu s modulem on-line e-learning, na používání
systému.

420 225 772 992

Společnost Dell doporučuje systém Windows Vista™ Business.
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„Zjistili jsme, že notebook Dell Latitude je ideální
pro vzdělávací instituce, protože je natolik robustní,
že vydrží i studentský způsob života, a nepostrádá
přitom moderní prostředky pro zajištění výkonu.”
L ATITUDE

Dr. Martin Butler
Děkan, UCD Quinn School of Business, Irsko

DELL LATITUDE 131L
CENOVĚ DOSTUPNÁ
PŘENOSNOST
DELL LATITUDE D430
MAXIMÁLNÍ MOBILITA
BEZ KOMPROMISŮ

NOTEBOOKY L ATITUDE™

NOVÝ DELL LATITUDE D531

Každý notebook Dell™ Latitude je vybaven nejnovějšími technologiemi a jeho
spolehlivost a kompatibilita jsou pečlivě testovány. Navíc díky nejnovější mobilní
technologii s procesory Intel® Centrino® poskytují modely Latitude D630 a D830
nejlepší možný mobilní výkon při nižší spotřebě než technologie předchozích generací.

STŘEDNÍ CENA

NOVÝ DELL LATITUDE D630
ROVNOVÁHA TECHNOLOGIE
A MOBILITY
NOVÝ DELL LATITUDE
D620ATG
VYSOKÁ ODOLNOST
VYSOKÝ VÝKON
NEW DELL LATITUDE D830
NÁHRADA STOLNÍHO
POČÍTAČE PODNIKOVÉ TŘÍDY

PRECISION

DELL PRECISION M65
ZAJIŠTĚNA VÝJIMEČNÁ
MOBILITA Z HLEDISKA
VÝKONU
DELL PRECISION M90
NAVRŽEN PRO MAXIMÁLNÍ
VÝKON
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Hmotnost, rozměry, obrazovka

SPECIFIKACE

SPECIFIKACE

VÝHODY

• Od 2,80 kg*
• 356 x 266 x 35,6 mm
(šířka x hloubka x výška)
• 15,4 palce, WXGA

• Úlohy kancelářského typu Internet a
e-mail. Širokoúhlé obrazovky a solidní
výkon za skvělou cenu

• Mobilní procesory až AMD Turion™ 64
X2
• Originální systém Windows® XP
Professional

• Vyšší výkon při současném zpracování
více úloh a více vláken v 32bitových i
64bitových prostředích

• Od 1,36 kg*
• 295 x 209,8mm x 25,4mm
(šířka x hloubka x výška)
• 12,1 palce, WXGA

• Velice mobilní profesionálové, kteří
potřebují co nejlehčí notebook
s co nejdelší životností baterie
a s polehlivým připojením

• Procesor Intel® Core™ 2 Duo
• Originální systém Windows Vista™
Business
• Připraveno na Mobile Broadband

• Odolný a zabezpečený
• Integrovaná řešení pro dokování

• Od 2,38 kg*
• 338,3 x 273mm x 35,8mm
(šířka x hloubka x výška)
• Až 15 palců WSXGA+

• Podnikoví zákazníci, kteří potřebují
základní funkce
• Zákazníci ve středně velkých podnicích
a vzdělávacích institucích zaměření na
celkové náklady na vlastnictví

• Procesor až AMD Turion™64 X2
• Originální systém Windows Vista™
Business

• Kvalita, spolehlivost, dostupnost,
stabilita a konﬁgurovatelnost ﬁremní
třídy za atraktivní ceny

• Od 2,0 kg*
• 337 x 238 x 32 mm
(šířka x hloubka x výška)
• 14,1 palce, WXGA nebo WXGA+

• Podnikoví uživatelé, kteří vyžadují plně
funkční notebook pro každodenní
použití

• Nejnovější mobilní technologie s
procesorem Intel® Centrino® Duo
• Originální systém Windows Vista™ Business
• Povolená technologie Mobile Broadband

• Vynikající výkon v tenkém a lehkém
tvaru

• Od 2,38 kg*
• 337 x 238,2 x 43,8 mm
(šířka x hloubka x výška)
• 14,1” , WXGA

• Uživatelé, kteří vyžadují další ochranu
a použitelnost ve speciﬁckých
podmínkách se silnými vibracemi,
prachem, vlhkostí a možnými pády.

• Procesor Intel® Core™ 2 Duo
• Originální systém Windows Vista™
Business
• Připraveno na Mobile Broadband

• Mimořádná ochrana dat a kvalita AllTerrain Grade
• Širokoúhlá obrazovka určená pro
venkovní použití

• Od 2,80 kg*
• 361 x 262,6 x 35,3mm
(šířka x hloubka x výška)
• 15,4”, WXGA nebo WXGA+nebo
WUXGA

• Uživatelé, kteří hledají graﬁku s
výkonem stolního počítače

• Procesory Intel® Core™ 2 Duo
• Originální systém Windows Vista™
Business
• Připraveno na Mobile Broadband

• Vynikající výkon při zpracování
graﬁckého modelování a úpravách
videa

• Od 2,80 kg*
• 361 x 262,6 x 35,3mm
(šířka x hloubka x výška)
• 15,4” , WXGA nebo WXGA+ nebo
WUXGA

• Uživatelé, kteří potřebují výkon na
úrovni základní pracovní stanice a
mobilitu notebooku

• Nejnovější mobilní technologie s
procesorem Intel® Centrino® Duo
• Originální systém Windows®
XP Professional
• Připraveno na Mobile Broadband

• Skutečná síla pracovní stanice – do
kanceláře i mimo ni

• Od 3,9 kg*
• 394 x 287 x 40,6 mm
(šířka x hloubka x výška)
• 17” , WXGA+ nebo WUXGA

• Uživatelé, kteří požadují opravdový
výkon pracovní stanice, možnosti
prostorové graﬁky a širokoúhlé
obrazovky

• Nejnovější mobilní technologie s
procesorem Intel® Centrino® Duo
• Originální systém Windows®
XP Professional

• Vynikající výkon technologií
nejnovějších pracovních stanic

NOTEBOOKY
DELL PRECISION™

Systém Windows Vista™ Business, jehož
základní funkce vyhovují potřebám podnikových
uživatelů, pomáhá zvyšovat komunikaci a
spolupráci na pracovišti. Nyní je k dispozici na
většině notebooků, stolních počítačů i
pracovních stanic.

*Mobile broadband available on selected Dell notebooks.

Mobilní pracovní stanice Dell Precision jsou certiﬁkovány pro provoz
různých aplikací pro pracovní stanice a jsou optimalizovány pro intenzivní
zpracování požadované v technických aplikacích, při tvorbě digitálního
obsahu a ve ﬁnančních aplikacích. Součásti Dell Precision, které zahrnují
mobilní technologii Intel® Centrino® a systém ochrany pevného disku Strike
Zone, jsou navíc podporovány kvalitními službami a technickou podporou
společnosti Dell.
Dell Precision M90
Latitude D430

Latitude D630

Latitude D830

PŘIHLASTE SE NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A NAJDETE NEJNOVĚJŠÍ KONFIGURACE SVÉHO NOTEBOOKU
NEBO SI PROHLÉDNĚTE PROSTOROVÉ UKÁZKY NA
WEBU: WWW.DELL.CZ/NOTEBOOKS

*Hmotnost se mění v závislosti na konﬁguraci.

420 225 772 992

Společnost Dell doporučuje systém Windows Vista™ Business.
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Dell Precision 690

STOLNÍCH POČÍTAČŮ OPTIPLEX
BY MOHLO UŠETŘIT

TÉMĚŘ 1 MILION DOLARŮ

ROČNĚ
V CELOSVĚTOVÝCH NÁKLADECH

NA ENERGII

4

PODNIKOVÝ STOLNÍ
POČÍTAČ ZA VYNIKAJÍCÍ
CENU

VÝKONNÝ PODNIKOVÝ
STOLNÍ POČÍTAČ
DELL OPTIPLEX 745

SLUŽBY PRO
STOLNÍ POČÍTAČE A
PRACOVNÍ STANICE
PODPORA PODNIKÁNÍ
Přímý přístup k certiﬁkovaným technikům, rychlá
odezva a rozhodování spolu s pokročilou
technickou asistencí dává možnost kontaktovat
technickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Služba Vista Business Support poskytuje odbornou
podporu v případě potřeby rychlého řešení
problémů. Maximalizuje tak dobu provozu a Vaši
produktivitu.
SLUŽBA BUSINESS HELPDESK SUPPORT
Odborná telefonická podpora poskytující přímý
přístup k technické podpoře společnosti Dell na
vyšší úrovni. Poskytuje školení a certiﬁkace
diagnostiky chyb online a nabízí podporu online
24 hodin denně, 7 dní v týdnu s případnou
návštěvou na pracovišti zákazníka.

Dell Precision 490

DELL OPTIPLEX 320

DELL OPTIPLEX 740

ZÁKAZNICKÁ TOVÁRNÍ INTEGRACE
Vytváříme přizpůsobitelná řešení ve výrobě na
požádání podle požadavků zákazníka včetně
softwarové a hardwarové integrace, služeb správy
image a dat majetku

VÝKONNÝ PODNIKOVÝ
STOLNÍ POČÍTAČ

DELL PRECISION

Protože technologie jsou jádrem ﬁrmy a protože každá ﬁrma je jiná nabízí
společnost Dell odpovídající technologie, jejichž ﬂexibilita vhodně uspokojí různé
potřeby uživatelů. Rozsah stolních počítačů OptiPlex™ je navržen tak, aby zajišťoval
stabilitu, síťovou integraci a nízké celkové náklady. Procesory Intel Core 2 Duo
poskytují vynikající základnu pro systém Windows Vista. Nejmodernější architektura společnosti Intel umožňuje získat průlomový výkon a úspory energie. Naše
nejmodernější řada systémů, pracovní stanice Dell Precision, podporuje procesory
Intel® Xeon® quad-core v pracovních stanicích Dell Precision™ 690 a 490, které
dodávají Špičkový výkon.

VÍTE, ŽE NASAZENÍ
OPTIPLEX

STOLNÍ POČÍTAČE
A PRACOVNÍ STANICE
SPOLEČNOSTI DELL™–
PŘIZPŮSOBENÉ POTŘEBÁM
VAŠEHO PODNIKU

DELL PRECISION 390
CENOVĚ VÝHODNÁ
PRACOVNÍ STANICE

DELL PRECISION 490
VYNIKAJÍCÍ VÝKON, MALÉ
ROZMĚRY

DELL PRECISION 690
MAXIMÁLNÍ VÝKON A
ROZŠIŘITELNOST

DELL PRODUCTS / 21

VHODNÉ POUŽITÍ

SPECIFIKACE

VÝHODY

• Uživatelé v podnicích a institucích,
kteří potřebují základní funkce
správy za přijatelné ceny

• Procesor až Intel® Dual Core 2 Duo E4xxx
• Pravý software Windows Vista™ Business
• Graﬁcká karta ATI Radeon X1300Pro s
pamětí až 256 MB

• Technologie osvědčených
standardních stolních počítačů za
velmi zajímavé ceny

• Uživatelé v podnicích a institucích,
kteří potřebují efektivní stabilní
platformu

• Procesory AMD Athlon™ 64 X2 dual-core
• Pravý software Windows Vista™ Business
• Graﬁcká karta ATI Radeon X1300Pro s
pamětí až 256 MB

• Rozšiřitelný spravovaný stolní
počítač nabízí maximální výkon,
stabilitu a výběr

• Uživatelé v podnicích a institucích,
kteří hledají energeticky úspornou
osvědčenou technologii

• Procesory až Intel® Core™2 Duo
• Pravý software Windows Vista™ Business
• Graﬁcká karta ATI Radeon X1300Pro s
duální graﬁkou a pamětí až 256 MB

• Plně přizpůsobitelný libovolným
potřebám uživatele

• CAD, architektura, graﬁcký návrh,
technické zpracování a konstrukce

• 64bitové dvoujádrové a čtyřjádrové
procesory Intel® Core™ 2 Duo a Extreme
• Pravý software Windows Vista™ Business
• Vysoce výkonné graﬁcké karty až s 512
MB paměti

• Výborný poměr cena výkon
rozšiřitelnost

• Bankovnictví a ﬁnance,
bezpečnostní agentury a všechna
ostatní prostředí, která vyžadují
vysoký výkon pracovních stanic
umístěných v omezeném prostoru

• 64bitové dvoujádrové a čtyřjádrové
procesory Intel® Xeon®
• Pravý software Windows Vista™ Business
• Vysoce výkonné graﬁcké karty až s 512
MB paměti

• Vynikající ﬂexibilita a výkon
procesorů Intel Xeon

• Moderní technické zpracování a
prostorová graﬁka, náročné
technické výpočty, aplikace, které
zpracovávají více vláken, nebo
prostředí se zpracováním více úloh
najednou

• 64bitové dvoujádrové a čtyřjádrové
procesory Intel® Xeon®
• Pravý software Windows Vista™ Business
• Vysoce výkonné graﬁcké karty až s 512
MB paměti a s volitelnou duální graﬁkou

• Neuvěřitelná rozšiřitelnost paměti
pevných disků a graﬁky

STOLNÍ POČÍTAČE
OPTIPLEX™

OptiPlex 745

Nabízejí stabilitu spolehlivost a maximální výkon
Všechny platformy a klíčové součásti mají dlouhý a neměnný
životní cyklus, vzdálené nastavení systému a integrované
prostředky údržby pro pohodlnou správu. S využitím programu
stabilního obrazu (Stable Image) společnosti Dell můžete
uchovat v celém podniku stejný základní obraz. Pro případ
jakýchkoliv problémů má většina systémů OptiPlex po 3 roky
podporu Servis následující pracovní den.

PR ACOVNÍ STANICE
DELL PRECISION™
Pracovní stanice Dell Precision poskytují maximální výkon špičkovým
aplikacím, jsou optimalizovány na výkon, rozšiřitelnost a certiﬁkovány pro
moderní podnikové aplikace. Díky specializovaným službám a podpoře se
můžete spolehnout, že odborníci na software nezávislých dodavatelů ve
společnosti Dell zajistí plynulý provoz vašeho systému a aplikací.

PŘIHLASTE SE NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A NAJDĚTE NEJNOVĚJŠÍ KONFIGURACE SVÉHO
DESKTOPU NEBO SI PROHLÉDNĚTE TECHNICKÉ
PARAMETRY: WWW.DELL.CZ

420 225 772 992
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PROČ PRÁVĚ TISKOVÁ
ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI
DELL?
Kromě širokého rozsahu tiskových řešení, která umožňují vybrat
tiskárny nejlépe vyhovující potřebám vaší ﬁrmy, dovoluje přímý
obchodní model společnosti Dell poskytnout vám výhody formou vyšší
kvality a oceněných služeb bez vlivu na cenu.
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Color Laser Printer 3110cn

”

VÍTE, ŽE LASEROVÉ A

INKOUSTOVÉ TISKÁRNY
SPOLEČNOSTI DELL ZÍSKALY

PŘES 90 CEN ZA VYSOKOU

KVALITU, SPOLEHLIVOST

A VÝKON
ZA POUHÉ 4 ROKY

BAREVNÉ L ASEROVÉ TISK ÁRNY DELL
– S BARVOU LZE DOSÁHNOUT VÍCE
NÁSTROJE
S PŘIDANOU
HODNOTOU

Multifunction
Laser Printer 3115CN

COLOR L ASER PRINTER

OVLADAČ DELL COLOR TRACK™
Pomáhá šetřit čas a peníze díky možnosti
určit, kteří uživatelé budou tisknout
černobíle, barevně nebo obojím způsobem.

Rychlost, ostrost a vysoce kvalitní výstup – všechno, co byste očekávali od vysoce výkonné
barevné laserové tiskárny Dell. S našimi moderními ekologicky šetrnými tiskárnami získáte také
standardní servis v následující pracovní den, umožní vám tisknout jak je to jen možné.

NÁSTROJ DELL PRINTER WEB TOOL™
Umožňuje vzdáleně spravovat tiskárny při
kontrole stavu tiskárny, rychlé a jednoduché
konﬁguraci tiskárny, získávání informací o
využití tiskárny a sestavování e-mailových
upozornění o spotřebním materiálu a papíru.
DELL TONER MANAGEMENT SYSTEM™
Upozorňuje na nízké hladiny toneru a
odesílá zprávu o tom, kdy je třeba toner
znovu objednat.
RECYKLAČNÍ PROGRAM
SPOLEČNOSTI DELL
Zakoupením nové tiskárny Dell získáte
bezplatnou recyklaci tiskáren,inkoustu
a toneru a přispějete k ochraně životního
prostředí.

VÍCEÚČELOVÁ BAREVNÁ
LASEROVÁ TISKÁRNA DELL
3115CN

DOKONALÁ PRO RYCHLÝ
ČERNOBÍLÝ TISK
BAREVNÁ LASEROVÁ
TISKÁRNA DELL 5110CN

Ocenění Computer Shopper - 4 hvězdičky
Víceúčelová laserová tiskárna 3115CN „Jedná se o jednu
z nejrychlejších kopírek, jaké jsme kdy testovali,“
Spojené království, březen 2007

PŘIHLASTE SE NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A ZOBRAZTE NEJNOVĚJŠÍ TISKÁREN A SPOTŘEBNÍHO
MATERIÁLU: WW W. DELL.CZ/ PRINTERS

NEJRYCHLEJŠÍ BAREVNÁ
LASEROVÁ TISKÁRNA DELL

Dr. Annette Holzapfel-Pschorn
Manager of the Data Processing Group, Johannes
Gutenberg University (Německo)

Ocenění Best Buy Computer Shopper
Barevná laserová tiskárna Dell 3110cn
„Barevná laserová tiskárna 3110cn společnosti
Dell je nejlepší volbou. Tiskne rychle barevně a je dokonce
rychlejší, když chrlí dlouhé textové dokumenty... Její provoz je
velice levný, má spoustu prostoru pro přechody na vyšší verzi
a je skvělou hodnotou vzhledem k ceně.“
Květen 2007, Spojené království

VHODNÉ POUŽITÍ

SPECIFIKACE

VÝHODY

V odděleních nebo pracovních
skupinách s připojením do sítě jako
standard

• Až 30 stránek za minutu (černobílý tisk)
• Až 17 stránek za minutu (barevný tisk)
• 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality
• Až 60 000 stránek za měsíc

• Rychlý a vysoce kvalitní tisk
• Kopírování, skenování a fax z
jednoho cenově úsporného zařízení

V odděleních nebo pracovních
skupinách s připojením do sítě jako
standard

• Až 30 stránek za minutu (černobílý tisk)
a 17 stránek za minutu (barevný tisk)
• 600 x 600 dpi, barevná kvalita 2400
• Pracovní cyklus 60 000 stránek za
měsíc (max.)
• Volitelná jednotka pro oboustranný tisk

• Rychlý a vysoce kvalitní černobílý tisk
• barevný tisk s jasnými a sytými
barvami

V odděleních nebo pracovních
skupinách

• Až 30 stránek za minutu (černobílý tisk)
a 35 stránek za minutu (barevný tisk)
• 600 x 600 dpi s barevnou kvalitou 2400
• Pracovní cyklus 95 000 stránek za
měsíc (max.)
• Automatická jednotka pro oboustranný tisk jako standard

• Kombinuje rychlost a ostrost
výstupu s nízkými celkovými
náklady na tisk

VÝKONNÁ PROFESIONÁLNÍ
BAREVNÁ VÍCEÚČELOVÁ
LASEROVÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A4
BAREVNÁ LASEROVÁ
TISKÁRNA DELL 3110CN

„Kromě nabídky řešení za bezkonkurenční
ceny nám výkon tiskáren dovoluje provozovat
infrastrukturu tiskáren efektivně vzhledem
k ceně.“

420 225 772 992
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”

ČERNOBÍLÉ L ASEROVÉ TISK ÁRNY
DELL – PŘEVEZMĚTE KONTROLU
NAD TISKEM
Naše černobílé víceúčelové laserové tiskárny přinášejí veškeré
hodnoty, inovace a účinnost, které od produktů a služeb společnosti
Dell očekáváte. Společnost Dell vám může zajistit rychlejší a ostřejší
výstup vysoké kvality. Může tak vašemu podniku pomoci provádět
operace efektivněji a cenově výhodněji.

„S tiskárnami společnosti Dell se u nás
významně snížily celkové náklady na tisk.
Výsledky ukázaly obchodní význam výběru
hardwaru společnosti Dell.“
Hans Solgaard
Vedoucí oddělení IT, Nemocnice Mid Yorkshire NHS
Trust, Spojené království

Ocenění Best Buy Computer Shopper
Víceúčelová laserová tiskárna Dell 1815dn
„Tiskárna 1815dn je rychlá, dobře speciﬁkovaná víceúčelová tiskárna, kterou lze snadno
nainstalovat. Používá jediný spotřební materiál a má nízké provozní náklady. Je ideálním
víceúčelovým periferním zařízením pro středně vytíženou kancelář.“
Prosinec 2006, Spojené království
Multifunction Laser Printer 1815DN

Mono Laser Printer 5310N

SERVIS PRVNÍ TŘÍDY
MONO L ASER PRINTER

Výběr tiskárny, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, není ovlivněn pouze
širokou nabídkou tiskových řešení, ale také skutečností, že všechny tyto
tiskárny podporovány oceněným servisem společnosti Dell. To znamená, že
jeden důvěryhodný dodavatel je 24 hodin denně připraven, aby vás podporoval,
a že máte jistotu, protože víte, že společnost Dell vám poskytuje služby Servis v
následující den a Servis na pracovišti v následující den. V případě potíží (nejsou
příliš pravděpodobné) přijdeme a opravíme nebo nahradíme, co je potřeba.

TONER PRO L ASEROVOU
TISK ÁRNU DELL

SPECIFIKACE

VÝHODY

Kanceláře, které požadují rychlou,
a cenově výhodnou osobní
černobílou laserovou tiskárnu

• Až 28 stránek za minutu
• Rozlišení 1200 x 1200 dpi
• Standardní paměť 32 MB
(maximálně 160 MB)
• Standardně oboustranný tisk

• Rozhraní sítě Ethernet
• Stav tiskárny, e-mailová oznámení o
výstrahách a stavu tiskárny jsou
přístupné ze sítě
• Rozšiřitelná paměť
• Malé rozměry, jednotka s nízkou
hmotností
• Nízké náklady na stránku

Malé pracovní skupiny nebo
jednotliví uživatelé

• Až 25 stránek za minutu
(černobílý tisk)
• 600 x 600 dpi, kvalita obrazu 1200
• Pracovní cyklus až 25 000 stránek
za měsíc
• Systém Dell Toner Management
System™ a indikátor zapnutí
• Standardně oboustranný tisk

• Barevné skenování s vysokou
kvalitou
• Funkčnost počítačového i síťového
faxu
• Spolehlivá

Větší pracovní skupiny, které
potřebují vysokou kvalitu, velký
objem tiskových schopností

• Až 38 stránek za minutu
• 600 x 600 dpi
• Pracovní cyklus 200 000 stránek za
měsíc (max.)

• Ostrý text a vylepšená graﬁka
• Rozšiřitelná paměť pro rychlý tisk
vysoce kvalitních složitějších
dokumentů
• Kazety s tonerem vysokou kapacitou
k dispozici pro optimální náklady na
stránku

• Až 47 stránek za minutu
• 1200 x 1200 dpi
• Pracovní cyklus 250 000 stránek za
měsíc (max.)

• Všestrannost a špičkový výkon pro
různorodé dokumenty a uživatele.
• Kombinuje rychlost a ostrost
výstupu s nízkými celkovými náklady
na tisk

RYCHLÁ, SPOLEHLIVÁ
A CENOVĚ VÝHODNÁ

VÍCEÚČELOVÁ LASEROVÁ
TISKÁRNA DELL 1815DN
VÝKONNÝ PROFESIONÁLNÍ
TISKÁRNA TYPU ALL-IN-ONE

VOLBA STANDARDNÍHO TONERU A TONERU S VYSOKOU KAPACITOU
Většina našich tiskáren může využívat standardní toner i toner s vysokou
kapacitou. Každá z těchto možností určuje očekávaný počet stránek, které lze
pomocí příslušného toneru vytisknout na základě 5% pokrytí stránky1.

ČERNOBÍLÁ LASEROVÁ
TISKÁRNA DELL 5210N
DOKONALÁ PRO RYCHLÝ
ČERNOBÍLÝ TISK

MOŽNOSTI ŠETRNÉ RECYKLACE VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Možnosti šetrné recyklace všech laserových tonerů Dell vzhledem k životnímu
prostředí a bezplatný způsob vracení použitých kazet k recyklaci2 jsou uvedeny v
brožurce Recyklace tonerů Dell, která je dodávána s každou tonerovou kazetou.
SNADNÁ OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍHO TONERU
Naše tonery používají systém Toner Management System™ společnosti Dell,
který zajišťuje, aby laserové tiskárny Dell nebyly nikdy mimo provoz. Tento
systém vás upozorní, až bude hladina toneru nízká. Potom můžete objednat
náhradní kazety přímo na webu www.dell.com/supplies.

NOVÁ VÍCEÚČELOVÁ
LASEROVÁ TISKÁRNA DELL
1720DN

VHODNÉ POUŽITÍ

LASEROVÁ TISKÁRNA PRO
PRACOVNÍ SKUPINU DELL
5310DN

PŘIHLASTE SE NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A ZOBRAZTE NEJNOVĚJŠÍ KONFIGURACE
TISKÁREN: WWW.DELL.CZ/PRINTERS

1 Spotřeba toneru na základě počtu vytisknutých stránek s 5% pokrytím stránky v souladu s testovací metodologií standardu ISO/IEC 19752. Spotřeba se liší v závislosti na podmínkách prostředí.
2 V některých zemích může být požadováno, aby byl hovor nebo fax na určité číslo přijat.
3 Uvedená rychlost tisku odpovídá tisku na jednu stranu papíru formátu A4 ve výchozím režimu tisku (600x600 dpi). Rychlost černobílého tisku je založena na výstupním režimu Black (černý)
a rychlost barevného tisku na výstupním režimu Colour (barevný). Skutečná rychlost tisku se může lišit v závislosti na konﬁguraci systému, softwarové aplikaci a složitosti dokumentu.

NEJRYCHLEJŠÍ ČERNOBÍLÁ
SÍŤOVÁ LASEROVÁ TISKÁRNA
DELL

Větší pracovní skupiny

420 225 772 992
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PROČ PRÁVĚ
ELEKTRONIK A A
PŘÍSLUŠENST VÍ
SPOLEČNOSTI DELL?

VÍTE, ŽE
SPOLEČNOST

DELL JE NEJVĚTŠÍM

DODAVATELEM

Monitory a projektory společnosti Dell jsou, stejně jako naše systémy,
navrhovány na základě potřeb Vaší společnosti a vytvářeny tak, aby vyhovovaly
našim nejvyšším standardům. Pomáhají zajistit kvalitu a spolehlivost, kterou
očekáváte, když vidíte logo společnosti Dell.

PLOCHÝCH OBRAZOVEK

NA SVĚTĚ

Řada plochých monitorů společnosti Dell nabízí velké zobrazovací plochy
a jasné, ostré barvy, které vám poskytnou lepší pohled na vaši práci.
Díky zavádění širokoúhlých monitorů pokračuje společnost Dell v plnění
závazku poskytování nejmodernějších technologií za konkurenční ceny.
Firemní uživatelé mohou využít významný posun ve vzhledu, výkonu
a funkčnosti: video s vysokým rozlišením, vynikající připojení, konektor
rozhraní DVI (Digital Video Interface) s ochranou HDCP (High-Bandwidth
Digital Copy Protection). S širokoúhlými monitory, které se v blízké
budoucnosti stanou standardem, může být Vaše společnost již dnes
připravena na zítřek.

PROJEKTOR DELL 1800MP
ROZLIŠENÍ XGA ZA
VÝJIMEČNOU CENU
PROJEKTOR DELL 2400MP
CENOVĚ DOSTUPNÝ,
ROZŠÍŘENÉ ŘEŠENÍ
PREZENTACÍ
PROJEKTOR DELL 3400MP

PROJEKTOR DELL 5100MP
NEJVYŠŠÍ VÝKON A
VŠESTRANNOST

SPECIFIKACE

VÝHODY

• Malé a střední zasedací místnosti a
učebny. Uživatelé v podnicích,
vzdělávacích a jiných institucích

• Svítivost: 2100 ANSI (max.)
• Kontrast: 2000:1
• Nativní rozlišení: XGA (1024 x 768)
• Hmotnost: 2,1 kg

• Kompaktní vzhled

• Malé a střední zasedací místnosti a
učebny

• Svítivost: 3000 ANSI (max..)
• Kontrast: 2100:1
• Nativní rozlišení: XGA (1024 x 768)
• Hmotnost: 2,5 kg

• Optimalizovaný výkon
• Vysoký jas
• Věrné barvy díky technologii
BrilliantColor™
• Výjimečná cena

• Mobilní profesionálové

• Svítivost: 1 500 ANSI (max.)1
• Kontrast: 2100:1 Nejvyšší
• Nativní rozlišení: XGA
(1024 x 768)
• Hmotnost: 1,09 kg

• Maximální přenositelnost
• Úplná připojitelnost
• Skvělá cena

• Uživatelé v podnicích, vzdělávacích
a jiných institucích
• Velké zasedací sály

• Svítivost: 3300 ANSI (max.)
• Kontrast: 2500:1
• Nativní rozlišení: SXGA+ (1400 x 1050)
• Hmotnost: 3,72 kg

• Vysoký výkon
• Vynikající jas a kvalita obrazu
• Široké možnosti připojení

2400 MP

ŠIROKOÚHLÉ MONITORY ULTRASHARP
Širokoúhlé monitory Dell UltraSharp poskytují větší zobrazovací
prostor, což umožňuje zobrazení aplikací vedle sebe a zvýšení
produktivity díky snížené nutnosti posouvání a přepínání mezi okny.
Jsou dostupné v 20”, 24”, 27” a 30” provedení.

1) V roce 2002 dosahovala cena za 1TB úložiště v systému DELL/EMC FC4500 téměř 89 000 USD (nebo 89 USD/GB). Dne 1. února 2006 dosáhla v systému AX100i cena za 1 TB 6 098 USD (nebo 6,10 USD/GB). 2) Založeno na testech
provedených v laboratořích společnosti Dell v květnu 2006 s použitím srovnávacího testu SPECjbb2005 na serveru PE2950 se dvěma dvoujádrovými procesory Intel Xeon 5160 (3,0 GHz Woodcrest) a 5080(3,73 GHz Dempsey), s pamětí
4 GB 667MHz a 533MHz FBD, se děma pevnými disky SAS 73 GB/15 000 ot./min. a s operačním systémem Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition v porovnání se serverem PE2850 se dvěma dvoujádrovými procesory Intel Xeon
2,8 Ghz Paxville, pamětí 4 GB, 400 MHz DDR2, se dvěma pevnými disky 2x SCSI 36 GB/15 000 ot./min. a operačním systémem Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition. Skutečný výkon a spotřeba elektrické energie se může měnit
v závislosti na konfiguraci, využití a výrobních odlišnostech. 3) Zpráva společnosti Manpower: Měnící se svět práce – únor 2006. 4) Možná roční úspora energie 910 milionů dolarů vypočítaná na základě celosvětového prodeje počítačů
OptiPlex v roce 2005 a 2006 a průměrná cena energie 0,10 USD/kWh ve Spojených státech v roce 2006 za předpokladu nasazení nového systému OptiPlex 745 s úsporným nastavením Dell Energy Smart, procesorem Intel Core 2 Duo
a plochým monitorem Dell, v porovnání se systémy předchozí generace. 5) Zpráva o dodávce a odhadu monitorů pro stolní počítače DisplaySearch v 1. čtvrtletí roku 2007, únor 2007.

Volba redaktorů serveru ZDNet
Projektor Dell 2400MP
„Projektor Dell nastavuje znovu laťku pro to, co můžete
očekávat od středně drahého projektoru, kombinujete-li
špičkový jas s ostrostí a cenou.“
Červenec 2006

VHODNÉ POUŽITÍ

VELMI SNADNO PŘENOSNÝ,
LEHKÝ A JASNÝ

2707 WFP Widescreen Monitor

MONITORY DELL ULTRASHARP
Monitory Dell UltraSharp se standardním vzhledem jsou k dispozici v
celém rozsahu velikostí od 17 do 20 palců. Mohou se pochlubit
vedoucí technologií v oboru, pokud je o styl a tenké, zkosené
provedení, které nezabírá místo, při maximální velikosti obrazovky.

S projektory společnosti Dell můžete realizovat profesionální prezentace kdekoliv. Projektory
společnosti Dell vybavené technologii DLP® s výjimečnou kvalitou obrazu nabízejí: vysoký výkon,
výjimečnou hodnotu, mobilitu a snadnost použití.

PROJEK TORY

ŠIROKOÚHLÉ PLOCHÉ
MONITORY SPOLEČNOSTI DELL
– ČISTĚ PROFESIONÁLNÍ

PROJEKTORY DELL
– PRO DOKONALÉ PREZENTACE

3400 MP
PŘIHLASTE SE NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A NAJDĚTE NEJNOVĚJŠÍ NABÍDKU PROJEKTORŮ.
DALŠÍ INFORMACE O UVEDENÝCH PRODUKTECH
NALEZNETE NA WEBU WWW.DELL.CZ/PROJECTORS

5100 MP

1800 MP

420 225 772 992

PREMIER PAGES A
ZÍSK ÁTE OD SPOLEČNOSTI
DELL VÍCE.

5 DŮVODŮ, PROČ
OBJEDNÁVAT ONLINE!
JEDNODUCHÝ POSTUP JAK OB JEDNAT
Díky Premier stránkám společnosti Dell získáváte personalizovaný web,
který vám umožní jednoduše vybrat, nakonﬁgurovat a objednat hardware, software
a příslušenství.
KONTROL A 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V T ÝDNU
Všechny informace, které potřebujete pro obchodování se společností Dell, jsou k
dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete zobrazit každou podrobnost svých
objednávek spolu s nákupy za minulá období.
Z V ÝŠENÍ EFEK TIVIT Y
Už žádné nepřijaté telefonní hovory. Online nástroje pro správu Premier stránek
poskytují rychlé a přesné informace a proces objednávky trvající pouze několik
málo minut.
RYCHLEJŠÍ DODÁVK A
Ve společnosti Dell víme, že rychlá dodávka zboží hraje ve vaší ﬁrmě klíčovou roli.
Pokud objednáváte online, bude objednávka okamžitě zpracována, takže váš
systém bude doručen včas.
SLUŽBY A PROFESIONÁLNÍ PODPOR A
Získejte přístup k celému systému internetových. Elektronická podpora společnosti
Dell zahrnuje také odstraňování potíží a technickou podporu online.

ZÍSKEJTE OD SPOLEČNOSTI DELL VÍCE!
WWW.DELL.CZ/PREMIER – PŘÍSTUP NA STRÁNKY PREMIER VYTVOŘENÉ JEN PRO VÁS
420 225 772 992 – ZAVOLEJTE NÁM, POKUD MÁTE ZÁJEM O ZALOŽENÍ STRÁNEK PREMIER

Z A Ž Á D E J T E O PR E M I E R S T R ÁN K Y J EŠ T Ě D N ES
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PROJEKTORY SPOLOČNOSTI DELL
S NIMI BUDETE V OBRAZE

SO SPOLOČNOSŤOU
DELL STE VŽDY
O ŠT YRI KROKY NAPRED

Táto príručka poskytuje prehľad našich výrobkov a služieb vysokej kvality. Či už hľadáte malú
tlačiareň alebo komplexné podnikové riešenie, spoločnosť Dell dokáže plniť vaše požiadavky
za rozumnú cenu.

OD STOLNÉHO
POČÍTAČA PO
ÚDAJOVÉ CENTRUM

Po celom svete si podniky vyberajú spoločnosť Dell
ako svojho hlavného poskytovateľa riešení pre informačné
technológie (IT). Pretože spoločnosť Dell spája komplexné
portfólio konkurencieschopných produktov, ktoré využívajú
najnovšie rozšíriteľné a na štandardoch založené technológie,
silné partnerstvá s vedúcimi hráčmi v odvetví a skvelé ponuky
služieb a podpory, môžu odborníci spoločnosti Dell prispôsobiť
celé komplexné obchodné riešenie špeciﬁckým potrebám
vášho podniku.
Ak sa chcete dozvedieť viac o riešeniach ponúkaných spoločnosťou Dell,
vyskúšajte našu sesterskú publikáciu Dell Solutions. Pozrite si najnovšie
vydanie a objednajte si svoju vlastnú kópiu už dnes na webovej adrese:
www.dell.sk/dellsolutions

solutions
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UKLADANIE

4-9

Meníme hospodárnosť ukladania

4-5

Polia Dell/EMC SAN

6-7

Rozširujúce prvky PowerVault™

8

Ukladacie systémy PowerVault NAS

9

Páskové ukladacie systémy PowerVault™

9

SERVERY

10 -13

Vežové servery PowerEdge™

10-11

Servery PowerEdge™ typu blade

10:26:43

1

RIEŠENIE UŠITÉ NA MIERU VÁŠMU PODNIKU

Vy hovoríte, my počúvame. Naše partnerstvo začne tým, že nám prezradíte potreby
svojho podniku. Ak si vyberiete spoločnosť Dell, získate na mieru šité riešenie podľa
svojho výberu, ktoré je pripravené pomáhať vám plniť vaše profesionálne ciele.
2

KVALITA A INOVÁCIA

Všetky systémy od spoločnosti Dell sú postavené tak, aby podávali výkon dlhú dobu,
pretože spoločnosť Dell vie, ako efektívne zhodnotiť, navrhnúť a implementovať novú
technológiu. Naše celosvetové skúsenosti s komplexnými infraštruktúrami
informačných technológií vám pomáhajú lepšie využiť štandardy odvetvia a zároveň
využívať výhody rozvíjajúcich sa technológií. Zvýšte svoj výkon, vylepšite úroveň
infraštruktúry informačných technológií a maximalizujte hodnotu svojich investícií do
informačných technológií.

12

Servery PowerEdge™ pre montáž do stojanu 12-13
SIETE

14

Prepínače PowerConnect™

14

LICENCIE NA SOFTVÉR

15

3

PRENOSNÉ POČÍTAČE

16 -19

NOVÝ Dell Latitude™

16-17

Dell Latitude™

18

Dell Precision™

19
20-21

Dell Precision

20

Dell OptiPlex™

21

TLAČIARNE

22-25

Farebné tlačiarne Dell

22-23

Monochromatické tlačiarne Dell

24-25

PRÍSLUŠENSTVO

26-27

Obrazovky

26

Projektory

27

STRATÉGIA PRODUKTOV ŠETRIACICH ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

Naša spoločnosť sa trvalo zameriava na vývoj technológií s lepšou efektivitou a
vyšším výkonom. Uvedomujeme si, akú úlohu má návrh produktov v našej zodpovednosti za stav celosvetovej klímy. Zameriavame sa na implementáciu funkcií, ktoré
znižujú množstvo energie potrebné na prevádzku našich výrobkov, a zároveň na
vzdelávanie zákazníkov ohľadne dôležitosti používania týchto funkcií. Ďalšie informácie
nájdete na webovej adrese: www.dell.sk/energy

Možnosti licencovania spoločnosti Microsoft® 15

STOLNÉ POČÍTAČE

Dell

!

ÚVOD

4

SLUŽBY A PODPORA, NA K TORÉ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Naše servisné oddelenie môžete považovať za rozšírenie vlastného oddelenia
informačných technológií. Ak spolupracujete so spoločnosťou Dell, môžete hovoriť
priamo s odborníkmi na informačné technológie, takže získate výborné rady a správne
riešenie pre svoj podnik. Vďaka rozsiahlej ponuke možností, z ktorých si môžete
vybrať, vám spoločnosť Dell uľahčí návrh servisného plánu, ktorý bude presne
vyhovovať vašim potrebám. Naša spolupráca s poprednými dodávateľmi technológií
v odvetví nám navyše umožňuje poskytovať podporu na celom svete.

xxx xxx xxx
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TECHNOLÓGIA UKL ADANIA
OD SPOLOČNOSTI DELL™
– JEDNODUCHÁ, VÝKONNÁ,
CENOVO DOSTUPNÁ

Spoločnosť StarParks™
získala vďaka novému
riešeniu pre ukladanie
vysokú dostupnosť pre
kriticky dôležité údaje

Ukladacie jednotky špičkovej kvality od spoločnosti Dell, ktoré majú plnú špeciﬁkáciu a sú nabité najnovšou
technológiou, sú špeciálne navrhnuté tak, aby splnili požiadavky spoločností všetkých veľkostí.
Ukladacie zariadenia od spoločnosti Dell sa jednoducho používajú a udržujú – tým zaisťujú maximálnu
dobu prevádzky bez prestojov. Všetky zariadenia sa štandardne dodávajú s integrovaným systémom Dell
OpenManage™/ITA a konﬁguráciou knižníc pomocou sprievodcu. Vďaka nastaveniu pomocou sprievodcov
je zariadenie AX150 pripravené na použitie po štyroch kliknutiach myšou a naše ukladacie servery Dell je možné
uviesť do prevádzky za 15 minút.
So spoločnosťou Dell nie je výkon nikdy problémom. Vďaka funkciám, ako sú plne integrované polia
s kapacitou 4 GB, poskytuje súčasná generácia zariadení dvakrát väčšiu kapacitu a takmer dvakrát väčší výkon
ako predchádzajúce zariadenia. Okrem toho získavate širšie možnosti konﬁgurácie vďaka použitiu technológií
iSCSI a Fibre Channel.
V spoločnosti Dell si uvedomujeme, že moderné ukladacie riešenia musia byť tiež ekonomicky dostupné. V priebehu
štyroch rokov sme znížili náklady na sieťové ukladacie systémy o 91 % – bez negatívneho vplyvu na kvalitu
a technológiu. Ak si ako poskytovateľa riešení IT vyberiete spoločnosť Dell, uvažujete inteligentne a bezpečne.

PREČO SI ZVOLIŤ RIEŠENIE OD SPOLOČNOSTI DELL?
Spoločnosť StarParks potrebovala systém, ktorý by rýchlo zhromažďoval
presné údaje zo siedmich medzinárodných lokalít, aby 50 ﬁnančných
špecialistov spoločnosti mohlo pracovať efektívnejšie. Spoločnosť Dell
navrhla a implementovala cenovo efektívne ukladacie pole Dell/EMC
CX300 SAN, ktorá spoločnosti StarParks zaistila požadovanú nepretržitú
dostupnosť údajov.
SPOLOČNOSŤ STARPARKS PROFITUJE ZO SPOĽAHLIVOSTI A
PRISPÔSOBIVOSTI
Pretože hostiteľom siete SAN spoločnosti StarParks je externý
poskytovateľ služieb, bola spoľahlivosť kľúčovým faktorom. Extrémne
spoľahlivé riešenie od spoločnosti Dell uľahčilo pracovníkom oddelenia
IT spoločnosti StarParks spustenie nového systému. Dodané riešenie je
zároveň prispôsobivé, takže sieť SAN je možné upraviť podľa nových
požiadaviek. Spoločnosť StarParks plánuje využívať sieť SAN v budúcnosti
na ukladanie ďalších informácií ako sú e-maily a na zálohovanie údajov.

”

„Sme radi, že sme si zvolili riešenie Dell/EMC,
pretože sme ušetrili veľa času so správou ukladania.
Teraz beží všetko rýchlo a hladko, takže sa môžeme
sústrediť na iné úlohy a naše zábavné parky môžu
hladko fungovať.“
Roland Mailleux
správca informačných systémov, StarParks

PROBLÉM

RIEŠENIE

VÝHODY

• Zhromažďovať údaje zo siedmich
medzinárodných lokalít.

• Implementácia spoľahlivého
centralizovaného ukladacieho systému.

• Úplný, podrobný prehľad výsledkov
predaja v centralizovanom systéme.

• Pomôcť 50 ﬁnančným špecialistom
spoločnosti StarParks v efektívnejšej
práci s presnými informáciami.

Hardvér:
• Pole Dell/EMC CX300 SAN

• 100-% spoľahlivosť technológie
Dell/EMC.

Softvér:
• EMC® Navisphere® Manager
• EMC® SnapView™
• Microsoft® SQL Server™ 2000

• Úspory nákladov a času vďaka
jednoduchšiemu systému správy.

Služby:
• Posúdenie, návrh a implementácia.
• Zaškolenie.
• Podniková podpora Gold.

• Rýchlejšia dostupnosť presných
informácií.
• Lepšie zabezpečenie pri zálohovaní
údajov.

xxx xxx xxx
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”

„Niektoré údaje o našich externých kontraktoch je
potrebné ukladať veľa rokov, pretože to vyžadujú zákony.
Pole Dell/EMC SAN nám dáva istotu, že máme tieto údaje
uložené bezpečne.“
Roy-Thomas Johannessen
výkonný riaditeľ spoločnosti Technet (Nórsko)

Rad produktov DELL/EMC CX3
poskytuje podnikové sieťové ukladacie
systémy s vysokou rozšíriteľnosťou
a výborným výkonom a pokročilými
možnosťami správy.

DELL / EMC CX3 SERIES

Obchodný model a kultúra spoločnosti Dell sú vytvorené tak, aby poskytovali zákazníkom tú najvyššiu hodnotu.
Toto zameranie na hodnotu je tým, čo naozaj odlišuje obchodnú stratégiu spoločnosti Dell na trhu s ukladacími
systémami. Spoločnosť Dell priebežne sleduje požiadavky zákazníkov a trhu, rozpoznáva najlepšie technológie,
určuje odvetvové štandardy a spolupracuje s kľúčovými dodávateľmi na znížení cien a zložitosti v záujme
poskytovania vyspelých funkcií ukladacích systémov zákazníkom.
Spoločnosť Dell neustále rozširuje rad ukladacích systémov PowerVault a vďaka spolupráci so spoločnosťou
EMC vytvára širokú ponuku diskových polí DELL/EMC, aby pokryla rôznorodú škálu požiadaviek zákazníkov.

DELL / EMC A X SERIES

DELL™ STORAGE – OCHRAŇUJE
ÚDAJE VÁŠHO PODNIKU

DELL/EMC AX150 AND AX150I

DELL/EMC CX3-00

JEDNODUCHÁ KONSOLIDÁCIA
UKLADANIA

NAJJEDNODUCHŠIE
ROZŠÍRITEĽNÉ POLE
SAN S KAPACITOU 2 GB A
TECHNOLÓGIOU FIBRE
CHANNEL
NOVÝ DELL/EMC CX3-10C
NAJJEDNODUCHŠIE POLE CX3

NOVÝ DELL/EMC CX3-20C
POLE SAN STREDNEJ TRIEDY
S KAPACITOU 4 GB A
ROZHRANÍM ISCSI
NOVÝ DELL/EMC CX3-20F

VHODNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI

VÝHODY

• Prvý nákup poľa SAN alebo systém
pre vzdialené pobočky vo veľkých
organizáciách.
• Konsolidácia ukladacieho priestoru
až 10 serverov, malé databázy a
e-mailové systémy alebo ukladanie
súborov a tlače.

• Podpora až 10 serverov a 12
diskových jednotiek SATA II.
• Možnosť rozšírenia na 6 TB.
• Pružné možnosti pripojenia
pomocou technológií Fibre Channel
a iSCSI.

• Pružné možnosti pripojenia.
• Vzdialená správa.
• Intuitívne nastavenie v 4 krokoch.
• Nízke náklady.

• Malé až stredne veľké množstvo
spracovávaných transakcií.
• Prenosy veľkých blokov údajov.
• Aplikácie pre pracovné skupiny
(webové služby, súbory a tlač).

• Podpora až 64 serverov a 60
jednotiek.
• Možnosť rozšírenia na 27 TB.
• Podpora nízkonákladových
adaptérov HBA a prepínačov Fibre
Channel.
• Podpora pevných diskov Fibre
Channel a SATA s kapacitou 2GB.

• Navrhnuté na minimalizáciu
prestojov.
• Architektúra CX3 Ultrascale.
• Nízke náklady.

• Stredne veľké množstvo
spracovávaných transakcií.
• Vysokorýchlostný prenos veľkých
blokov údajov.
• Aplikácie pre oddelenia
(multimédiá, príprava do tlače,
spolupráca).

• Podpora až 64 serverov a 60
jednotiek.
• Možnosť rozšírenia na 30 TB.
• Podpora nízkonákladových
adaptérov HBA a prepínačov Fibre
Channel.
• Podpora pevných diskov SATA
alebo Fibre Channel.

• Podpora pripojení Fibre Channel a
iSCSI.
• Navrhnuté na minimalizáciu
prestojov.
• Architektúra CX3 Ultrascale.
• Nízke náklady.

• Stredne veľké až veľké množstvo
spracovávaných transakcií.
• Vysokorýchlostný prenos veľkých
blokov údajov.
• Aplikácie pre oddelenia
(multimédiá, príprava do tlače,
spolupráca).

• Podpora až 128 serverov a 120
jednotiek.
• Možnosť rozšírenia na 59 TB.
• Podpora pripojení Fibre Channel a
iSCSI.
• Podpora pevných diskov SATA II
alebo Fibre Channel s kapacitou
4 GB.

• Vysoká prispôsobivosť.
• Kapacita za nízke náklady.
• Disky s vysokým výkonom.

• Veľké množstvo spracovávaných
transakcií.
• Veľmi rýchly prenos veľkých blokov
údajov.
• Aplikácie náročné na výpočtový
výkon (údajové sklady, HPCC, ERP).

• Podpora až 128 serverov a 240
jednotiek.
• Možnosť rozšírenia na 119 TB.
• Podpora pripojení Fibre Channel a
iSCSI.
• Podpora pevných diskov SATA II
alebo Fibre Channel s kapacitou
4 GB.

• Rozšíriteľnosť.
• Výkon.
• Cenovo dostupná platforma pre
ukladanie.

• Veľmi veľké množstvo
spracovávaných transakcií.
• Maximálne rýchly prenos veľkých
blokov údajov.
• Aplikácie s veľmi veľkými nárokmi
na výpočtový výkon (analýza
seizmických údajov, počítačová
chémia, génová analýza).

• Podpora až 256 serverov s vysokou
dostupnosťou.
• Podpora až 480 jednotiek.
• Možnosť rozšírenia na 239 TB.
• Podpora pevných diskov SATA II
alebo Fibre Channel s kapacitou
4 GB.

• Výnimočný výkon a ochrana.
• Vysoká dostupnosť.
• Maximálna rozšíriteľnosť.

POLE SAN STREDNEJ TRIEDY
S KAPACITOU 4 GB
NOVÝ DELL/EMC CX3-40C
PODNIKOVÉ POLE SAN
S KAPACITOU 4 GB A
ROZHRANÍM ISCSI
NOVÝ DELL/EMC CX3-40F
PODNIKOVÉ POLE SAN
S KAPACITOU 4 GB
DELL/EMC CX3-80

ROBUSTNÝ SOFT VÉROV Ý
BALÍK PRE SPR ÁVU OD
SPOLOČNOSTI EMC®
Všetky aspekty poľa môžete zisťovať, konﬁgurovať, spravovať a monitorovať
pomocou balíka pre správu Navisphere®. Softvér pre správu poľa umožňuje
zjednodušenú a efektívnu správu jedného alebo viacerých polí CX a je prístupný
lokálne alebo zo vzdialeného umiestnenia prostredníctvom zabezpečeného
pripojenia. Voliteľné programy SnapView™, SAN Copy™ a MirrorView™
poskytujú výkonné možnosti zálohovania a obnovenia po zlyhaní.

OD ROKA 2003

NAJVYSPELEJŠIE POLE SAN
S KAPACITOU 4 GB

DISKOVÉ POLIA OD SPOLOČNOSTÍ DELL/EMC
Diskové polia DELL/EMC Vďaka partnerstvu so spoločnosťou EMC, svetovou
špičkou na trhu s podnikovými ukladacími systémami, získala spoločnosť Dell
jedinečné postavenie v oblasti poskytovania pôsobivého portfólia kritikou
oceňovaných riešení pre ukladacie systémy, ktoré zahrňujú hardvér, softvér
a služby. Vďaka tomuto partnerstvu sú riešenia od spoločnosti Dell rozšíriteľné,
výkonné a cenovo dostupné.

DDiskové polia DELL/EMC sú ideálne pre riešenie problémov so správou
a ochranou elektronickej pošty, databáz a webového ukladacieho priestoru
v prostredí viacerých serverov. Široký výber diskových jednotiek s podporou
technológie Fibre Channel poskytuje výnimočnú pružnosť s možnosťami
konﬁgurácie ukladacieho priestoru teraz aj v budúcnosti.
Ceny od 5410 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

SPOLOCNOST DELL
ˇ

ˇ

DODALA DOSTATOKITY

KAPACITY PRE UKLADANIE

UDAJOV NA TO,
´

ABY SA NEMUSEL

ZO STROMOVTURNED

ROBIT PAPIER
ˇ
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PowerVault ML 6020

UKL ADACIE SYSTÉMY NAS
POWERVAULT
Vďaka použitiu najnovších protokolov pre ukladanie podľa odvetvového štandardu poskytuje spoločnosť Dell
rozsiahle portfólio produktov PowerVault, ktoré vám umožnia cenovo výhodne optimalizovať prostriedky
ukladacích systémov v celej infraštruktúre informačných technológií. Produkty PowerVault od spoločnosti
Dell, od ukladacích serverov cez diskové pole systémy až po zálohovanie na pásky, ponúkajú spoľahlivosť a
dostupnosť, podporovanú zameraním spoločnosti Dell na štandardizáciu a jednoduché použitie.
Vďaka rozšíreniu kapacity ukladacieho priestoru serverov PowerEdge pre e-mailové, databázové, webové
aplikácie alebo zdieľanie súborov prinášajú produkty PowerVault možnosti výkonného ukladania s diskovými
jednotkami SAS alebo možnosti výhodného ukladania s diskovými jednotkami SCSI.
Ceny od 1748 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

PowerVault NX 1950 / MD3000

UKL ADACIE SYSTÉMY NAS
POWERVAULT

AUTOMATIZOVANÉ PÁSKOVÉ
SYSTÉMY DELL POWERVAULT

Produkty NAS PowerVault od spoločnosti Dell pomáhajú zjednodušiť prostredie
ukladacích priestorov. Produkty NAS sú vytvorené tak, aby sprístupnili
centralizovaný ukladací priestor zo siete LAN, podporovali pripojenie k viacerým
platformám, jednoducho sa používali a celkovo boli vysoko hodnotným
produktom. Okrem nového produktu Dell PowerVault NX1950 ponúkame tiež
rad ukladacích serverov Dell Storage Server 840, 2900 a 2950.

Produkty spoločnosti Dell pre zálohovanie na pásku s bezkonkurenčnou cenou
a orientáciou na budúcnosť obsahujú výkon potrebný na zálohovanie veľkých
objemov údajov a jednoduchú správu zálohovania a obnovenia. Rodina produktov
pre zálohovanie na pásky PowerVault obsahuje interné a externé páskové
jednotky, automatické podávače pások, slúžiace na automatizáciu zálohovacieho
procesu, a páskové knižnice, ktoré umožňujú bezobslužné zálohovanie a
obnovenie. Bez ohľadu na vašu architektúru pre zálohovanie poskytuje spoločnosť
Dell riešenia pre zálohovanie s priamym pripojením, pripojením do siete LAN
a zálohovanie v sieti SAN, ktoré pomôžu zrýchliť čas zálohovania a vylepšiť
dostupnosť aplikácií a údajov.

NOVÝ SYSTÉM DELL POWERVAULT NX1950
SIEŤOVÝ UKLADACÍ SYSTÉM
Jediná platforma s rozsiahlou univerzálnosťou a rozšíriteľnosťou
sieťového ukladania. Systém PowerVault NX1950 je jadrom sieťových
ukladacích systémov, ktoré podporujú zároveň súborové aj aplikačné údaje.
Systém NX1950 pracuje ako jeden systém so serverom NAS a sieťou IP SAN
(iSCSI). Toto integrované riešenie sa dodáva s modulárnym podsystémom Dell
PowerVault. Systém NX1950 je ideálny pre organizácie, ktoré potrebujú jedinú
platformu na podporu údajových blokov pre súbory aj aplikácie.

ROZŠIRUJÚCE PRVKY
POWERVAULT
Diskové ukladacie prvky Dell PowerVault MD sa pripájajú k radiču RAID hostiteľa,
a tým rozširujú ukladaciu kapacitu serverov PowerEdge a poskytujú severom
vyššiu dostupnosť údajov. Systém PowerVault MD1000 je zostavený tak,
aby bol schopný splniť rastúce výkonové a kapacitné požiadavky dnešných
najpoužívanejších podnikových aplikácií, ako sú Microsoft® Exchange a SQL
Server™, pracujúcich na jedinom serveri PowerEdge.

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY STRÁNKY PREMIER
A POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE
UKLADACÍCH SYSTÉMOV. ĎALŠIE PODROBNOSTI O
POPISOVANÝCH PRODUKTOCH NÁJDETE NA ADRESE:
WWW.DELL.SK/STORAGE

UKLADACIE POLE DELL POWERVAULT MD3000
Vysoký výkon, vysoká dostupnosť a univerzálnosť pre kriticky dôležité aplikácie.
Systém PowerVault MD3000 je modulárny rozširujúci prvok pre diskové ukladacie
systémy pre servery PowerEdge, ktorý má kapacitu až pätnásť 3,5-palcových
diskových jednotiek v jedinej skrini s montážnym rozmerom 3U. Systém MD3000
využíva dva aktívne/aktívne externé radiče RAID so zrkadlenou vyrovnávacou
pamäťou a podporou viacerých ciest, ktoré zaisťujú spracovanie bez prerušenia.
Ukladací prvok spravuje program MD Storage Manager, ktorý poskytuje okrem
voliteľných služieb tvorby snímok a veľkokapacitného kopírovania aj všetky
potrebné pomôcky na konﬁguráciu a správu diskov.

SOFT VÉR NA ZÁLOHOVANIE
NA PÁSKY OD SPOLOČNOSTI
DELL
Softvér na zálohovanie na pásky od spoločnosti Dell ponúka komplexné možnosti
zálohovania, obnovenia a zotavenia údajov, ktoré sú uložené na jednom alebo
viacerých serveroch. Každý softvérový balík obsahuje obľúbené, komerčne
dostupné produkty na ochranu údajov od nezávislých výrobcov softvéru
(Symantec, Commvault a Yosemite) a je optimalizovaný na použitie so
serverovými a ukladacími systémami od spoločnosti Dell. Je plne testovaný
a spôsobilý na prácu so servermi, ukladacími systémami a produktmi na
zálohovanie na pásky dostupnými v čase jeho vydania.

NOVÁ PÁSKOVÁ ZÁLOHOVACIA JEDNOTKA
POWERVAULT LTO - 4 –120
Jednotka LTO-4-120 je ideálna pre spoločnosti, ktoré potrebujú cenovo výhodné
spôsoby archivácie v reálnom čase na zálohovanie údajov v krátkom časovom
úseku. Jednotka LTO-4 má úložnú kapacitu 1,6 TB a o 50 % vyšší výkon
v porovnaní s predchádzajúcou generáciou LTO-3 jednotiek LTO a chráni vaše
investície do starších technológií LTO tým, že podporuje čítanie a zápis pre
jednotky LTO-3 a čítanie páskových kaziet LTO-2.
NOVÉ PÁSKOVÉ KNIŽNICE
POWERVAULT TL 2000 A TL4000
Automatizované, kompaktné a jednoducho použiteľné systémy PowerVault
TL2000 a TL4000 spájajú vyspelú robotiku a nepretržitú vzdialenú správu
a monitorovanie v hustej, rozšíriteľnej knižnici. Umožňujú dve činnosti na ochranu
kriticky dôležitých údajov, zálohovanie a archiváciu, ktoré doposiaľ v tejto cenovej
kategórii neboli k dispozícii. Knižnica TL2000 s páskovými jednotkami Ultrium
LTO-3 umožňuje použiť až 24 pások s kapacitou až 9,6 TB a knižnica TL4000
umožňuje použiť až 44 pások s kapacitou 17,6 TB – tým ideálne spĺňajú ukladacie
potreby malých kancelárií, ktoré zápasia s explozívnym rastom množstva údajov.

xxx xxx xxx
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PowerEdge 1900

SERVERY DELL™
POWEREDGE™
– NAVRHNUTÉ PRE
ZNÍŽENIE ZLOŽITOSTI

SERVERY DELL

™

S TECHNOLÓGIOU

INTEL SPOTREBUJÚ
O 25 % MENEJ ENERGIE

Servery PowerEdge SC ssú navrhnuté špeciﬁcky s ohľadom na malé a stredné podniky. Ponúkajú základnú
funkčnosť a ponuku podpory pre zákazníkov zamerané na najnižšie možné počiatočné náklady, pri ktorých nie
sú potrebné rozsiahle nástroje na správu systému ani externý ukladací systém.
Ceny od 349 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).
Servery PowerEdge sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby stredných a malých podnikov, ktoré oceňujú
zaistené možnosti prechodu z jednej na štyri procesorové pätice, robustný balík pre správu, možnosti
externých ukladacích systémov a vylepšenú ponuku služieb a podpory. Servery PowerEdge sú vybavené
rôznymi užitočnými funkciami, medzi ktoré patria napríklad jednotky s možnosťou pripojenia počas prevádzky,
skriňa nevyžadujúca použitie nástrojov, viacero zásuviek PCI a vysokovýkonné procesory Intel.
Ceny od 599 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

DELL POWEREDGE SC440

TOWER SERVERS

VEŽOVÉ SERVERY

SC TOWER SERVERS

Dôležitá súčasť podnikového portfólia informačných technológií spoločnosti Dell, servery
PowerEdge, ponúkajú výbornú kombináciu rozšíriteľnosti, spoľahlivosti a cenovej dostupnosti.
Aktuálna ponuka serverov bola vytvorená tak, aby zákazníkom poskytla ľahko rozšíriteľný výkon,
maximálnu dobu prevádzky a zníženú zložitosť. Môžu byť jednoducho zapojené do zmiešaného
serverového prostredia pomocou softvérového riešenia pre správu systému od spoločnosti
Dell: Dell OpenManage™. Využite vyšší výkon oproti dvojjadrovému procesoru Xeon,
vedúcemu procesoru v odvetví, v rovnakom výkonovom rozsahu.

SPRÁVA SYSTÉMOV
Nástroje na správu systémov Dell OpenManage™
sú navrhnuté tak, aby poskytovali ucelené riešenie
pre celý životný cyklus produktu, ktoré je založené
na štandardoch, dá sa jednoducho zaviesť
a používať a je schopné spolupráce s poprednými
produktmi na správu podnikov. Kombinácia
hardvérových a softvérových nástrojov na správu
umožňuje správcom vzdialene zavádzať softvér,
spravovať konﬁguráciu hardvéru, monitorovať stav
systému, inventarizovať prostriedky informačných
technológií a presúvať používateľov a údaje na
nové platformy.

PowerEdge 840

PowerEdge SC440

DELL POWEREDGE 840

ZÁKLADNÝ SERVER
S JEDNOU PROCESOROVOU
PÄTICOU
DELL POWEREDGE SC1430
ZÁKLADNÝ SERVER
S DVOMI PROCESOROVÝMI
PÄTICAMI

SERVER S JEDNOU
PROCESOROVOU PÄTICOU
DELL POWEREDGE 1900
SERVER S DVOMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI
PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE
DELL POWEREDGE 2900
VÝKONNÝ
SERVER S DVOMI PROCESOROVÝMI PÄTICAMI
URČENÝ PRE MONTÁŽ
DO STOJANU

PowerEdge 2900

DELL POWEREDGE 6800
VYSOKO VÝKONNÝ
SERVER SO ŠTYRMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI
URČENÝ PRE MONTÁŽ
DO STOJANU

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY STRÁNKY PREMIER A POZRITE SI
NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE SERVEROV ALEBO SI POZRITE
TROJROZMERNÉ UKÁŽKY NA WEBOVEJ ADRESE:
WWW. DELL.SK/SERVERS
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VHODNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI

VÝHODY

• Malé podniky s malou alebo
žiadnou podporou oddelenia
informačných technológií alebo
podniky, ktoré kupujú prvý server

• Jeden procesor Intel® Xeon® radu 3000
• Až 4 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor s kapacitou
až 1 TB

• Nefalšovaný výkon servera
• Jednoduché nastavenie,
prevádzka a správa

• Malé a stredne veľké podniky
s malým alebo žiadnym oddelením
informačných technológií

• Až 2 štvorjadrové 64-bitové procesory
Intel® Xeon®
• Až 8 GB pamäte FBD SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor s kapacitou
až 3 TB

• Vynikajúci pomer cena / výkon,
rozšíriteľnosť a jednoduché
uvedenie do prevádzky
• Optimalizovaný pre správu
súborov, malé pracovné skupiny,
e-mail a aplikácie malých
webových serverov

• Vzdialené umiestnenie a malé
pracovné skupiny, ktoré potrebujú
pokročilé serverové funkcie za cenu
základnej triedy
• Rastúce malé podniky

• Jeden procesor Intel® Xeon® radu 3200
• Až 8 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor SATA s
kapacitou až 3 TB alebo SAS s kapacitou
až 1,2 TB

• Jednoduché nastavenie,
prevádzka, riešenie problémov a
rozšíriteľnosť
• Prvotriedny výkon a prevádzka
viacerých aplikácií

• Sieťová infraštruktúra, webové
aplikácie, vzdialené umiestnenie
a e-mail pracovných skupín

• Až 2 štvorjadrové 64-bitové procesory
Intel® Xeon®
• Až 16 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor SATA s
kapacitou až 6 TB

• Poskytuje dostupnosť,
spravovateľnosť a rozšíriteľnosť za
prijateľnú cenu

• Databázové aplikácie, sieťová
infraštruktúra, Internet, odosielanie
správ a groupvér, aplikácie pre
oddelenie, súbory a tlač

• Až 2 štvorjadrové 64-bitové procesory
Intel® Xeon®
• Až 48 GB pamäte FB SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor s kapacitou
až 6 TB

• Stabilita
• Pôsobivý výkon

• Databázy, konsolidácia serverov,
virtualizácia a prechod z nákladných
systémov typu RISC/UNIX®.

• Až 4 dvojjadrové 64-bitové procesory
Intel® Xeon® MP rady 7100
• Až 64 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor s kapacitou
až 3,6 TB

• Obrovský výkon

xxx xxx xxx
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SERVERY BL ADE

”

SLUŽBA GOLD
Služba podpory pre podniky Gold poskytuje rýchlu
reakciu a riešenie, čím pomáha minimalizovať dobu
výpadku servera a dátového ukladacieho priestoru.
Balík služby zahrňuje urýchlenú správu riešenia
problémov technickými manažérmi, možnosť určenia
stupňa závažnosti zákazníkom a prednostný prístup k
podnikovým špecialistom.
SLUŽBA PLATINUM PLUS
Najobsiahlejší balík podpory spoločnosti Dell.
Zahrňuje funkcie Operations Performance
Benchmarking (porovnávací test výkonu operácií)
a ECC Real-time Tracking Window (okno sledovania
ECC v reálnom čase). Spojením rýchleho reakčného
času a riešenia kritických problémov s vlastným
plánovaním a hlásením prípadov vám služba podpory
pre podniky Platinum Plus aktívne pomáha
zvýšiť dobu prevádzky, čím pomáha vám i vašim
zákazníkom.

„Servery typu blade spoločnosti Dell™ sú tým správnym
riešením. Vďaka vyššiemu výpočtovému výkonu v dostatočne
veľkej miere zaisťujú ﬁnančné úspory. V porovnaní s nákladmi
na samostatné servery sme dosiahli úsporu až 40 percent.“

Ďalšie podrobnosti a informácie o službách podpory
pre podniky Silver alebo Basic nájdete na adrese:
www.dell.sk/support

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Virtualizácia, distribuované webové
prostredie, sieťová infraštruktúra a
terminálové služby

• Až 2 štvorjadrové procesory Intel®
Xeon®
• Až 4 GB pamäte FB DIMM
• Vnútorný ukladací priestor s
kapacitou až 146 GB

• Vynikajúci výpočtový výkon a
tepelná účinnosť na jeden server
• Znižuje spotrebu sieťových káblov a
káblov KVM

• Technológia HPCC (High
Performance Computing
Clusters) a zákazníci využívajúci
distribuovaný web

• Až 2 dvojjadrové 64-bitové
procesory AMD Opteron™
• Až 32 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor SATA s
kapacitou až 1 TB

• Najlepší pomer cena/výkon a
výkon/spotreba

• Maximalizácia hustoty údajových
centier a výkonu
• Zníženie spotreby energie
• Sieťová infraštruktúra alebo
aplikácie pre vývoj webu

• Štvorjadrový procesor Intel®
Xeon® radu 3200 nebo 3000
• Až 8 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor SATA s
kapacitou až 1,5 TB alebo SAS s
kapacitou až 600 GB

• Výkon, ﬂexibilita a ochrana
investícií
• Jednoduchá správa a obsluha

• Inteligentný okraj siete (edge-ofnetwork), infraštruktúa klientske
rozhranie polí SAN, server tenkého
klienta a aplikácie technológie HPCC
(High Performance Computing
Clusters)

• Štvorjadrový procesor Intel®
Xeon® radu 3200 nebo 3000
• Až 8 GB pamäte ECC DDR-2 SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor SATA s
kapacitou až 1,5 TB alebo SAS s
kapacitou až 600 GB

• Výnimočný výkon a rozšíriteľnosť

• Aplikácie sieťovej infraštruktúry,
napríklad web, odosielanie správ,
databázy a konsolidácie súborov a
tlače

• Až 2 štvorjadrové 64-bitové
procesory Intel® Xeon®
• Až 32 GB pamäte ECC FB DIMM
• Vnútorný ukladací priestor SATA
alebo SAS s kapacitou až 1,5 TB

• Výborný výkon v kombinácii s
vyváženou vnútornou
rozšíriteľnosťou a hustotou prvkov
pre montáž do stojanu
• Lepší pomer výkon/spotreba

DELL POWEREDGE 2970

• Aplikácie sieťovej infraštruktúry,
napríklad web, odosielanie správ,
databázy a konsolidácie súborov a
tlače

• Až 2 dvojjadrové procesory AMD
Opteron™
• Až 32 GB pamäte ECC FB DIMM
• Vnútorný ukladací priestor s
kapacitou až 4,5 TB

• Výborný výkon v kombinácii s
vyváženou vnútornou
rozšíriteľnosťou a hustotou prvkov
pre montáž do stojanu
• Lepší pomer výkon/spotreba

DELL POWEREDGE 6850

• Databázy, konsolidácia serverov,
virtualizácia a prechod z nákladných
systémov typu RISC/UNIX®

• Až 4 dvojjadrové 64-bitové
procesory Intel® Xeon® MP radu
7100
• Až 64 GB pamäte ECC DDR-2
SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor s
kapacitou až 1,5 TB

• Výnimočný výkon

• Náročné podnikové aplikácie,
napríklad databázy, konsolidácia a
virtualizácia serverov

• Až štyri dvojjadrové procesory
AMD Opteron™ radu 8200
• Až 64 GB pamäte ECC DDR-2
SDRAM
• Vnútorný ukladací priestor s
kapacitou až 1,5 TB

• Znižuje zložitosť, špičkový server v
pomere cena/výkon/ spotreba

DELL POWEREDGE™ 1955

R ACK SERVERS

PowerEdge 1955

Najkvalitnejšie služby podpory spoločnosti Dell pre
podniky umožňujú nájsť správnu rovnováhu medzi
maximálnou dobou prevádzky a cenou, ktorá je s ňou
spojená. Jednoducho si vyberte riešenie, ktoré
najlepšie vyhovuje potrebám vašej organizácie.

VHODNÉ POUŽITIE

BL ADE

Vďaka hustote, ktorá je až o 43 % vyššia v porovnaní s tradičnými servermi typu rack
1U, pomáhajú servery typu blade od spoločnosti Dell prekonať mnohé výzvy, ktorým v
súčasnosti čelia údajové centrá organizácií. Sú ideálne na použitie v prostrediach
s extrémnou hustotou alebo na vysokovýkonné aplikácie,
ktoré sú pre podnik kľúčové.
Ceny od 1404 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

SLUŽBY PODPORY
PREMIER
SPOLOČNOSTI DELL

DELL POWEREDGE SC1435

VYSOKOVÝKONNÝ
SERVER TYPU BLADE S
DVOMI PROCESOROVÝMI
PÄTICAMI

SERVER PRE MONTÁŽ DO
STOJANU 1U S DVOMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI
DELL POWEREDGE 860
SERVER PRE MONTÁŽ DO
STOJANU 1U S JEDNOU
PROCESOROVOU PÄTICOU
DELL POWEREDGE 1950
SERVER PRE MONTÁŽ DO
STOJANU 1U S DVOMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI
DELL POWEREDGE 2950
SERVER PRE MONTÁŽ DO
STOJANU 2U S DVOMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI

SERVER PRE MONTÁŽ DO
STOJANU 4U SO ŠTYRMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI

DELL POWEREDGE 6950

Paul Henon
Manažér ICT, AZ Damiaan (Belgicko)

SERVER PRE MONTÁŽ DO
STOJANU 4U SO ŠTYRMI
PROCESOROVÝMI PÄTICAMI

SERVERY R ACK

PowerEdge 1950

Vďaka tomu, že spoločnosť Dell dodržiava štandardy IEEE pre montáž do stojanu, môžete do stojanov
od spoločnosti Dell nainštalovať prakticky akékoľvek 19” stojanové komponenty založené na
štandardoch odvetvia. Jedinečné možnosti kabeláže, napájania, záložných zdrojov UPS a konzoly pre
správu poskytujú kompletné a kompaktné riešenie pre konsolidáciu serverov.
Ceny od 699 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

PowerEdge 2900

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER A
POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE
SERVEROV ALEBO SI POZRITE TROJROZMERNÉ
UKÁŽKY NA WEBE: PRODUKTY,
WWW.DELL.SK/SERVERS

Časopis InfoWorld
Server Dell PowerEdge 1955
„Server Dell PowerEdge 1955
poskytuje podľa všetkého
to najlepšie za nízku cenu.“
3. vydanie: Súboj serverov typu
blade spoločnosti Dell vs. HP vs.
Sun 15. január 2007

xxx xxx xxx
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PROGRAMY
HROMADNÝCH
LICENCIÍ
MICROSOFT

PREPÍNAČE DELL
POWERCONNECT™
– SPR ÁVA ÚDAJOV
Spoločnosť Dell ponúka široký rozsah sieťových prepínačov, ktoré sú
navrhnuté tak, aby poskytovali najlepšiu spoľahlivosť, rozšíriteľnosť a
cenovú dostupnosť.
Ceny od 349 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

DELL JE
LICENČNYM PARTNEROM
’

SPOLOČNOSTI’ MICROSOFT

S CERTIFIKATOM GOLD

PREČO PRACOVAŤ S CERTIFIKOVANÝMI PARTNERMI SPOLOČNOSTI MICROSOFT?
Partneri spoločnosti Microsoft s certiﬁkátom Gold sú vybranými obchodnými partnermi spoločnosti Microsoft, ktorí zasluhujú najlepšiu zákaznícku podporu. Majú znalosti,
odbornosť a oddanosť potrebné na to, aby pomáhali implementovať technologické riešenia, ktoré presne zodpovedajú potrebám vášho podnikania.
Časopis IT Pro
PowerConnect 3424P
„Ťažko poraziteľný
na poli výkonu.“
Veľká Británia, jún 2006

HROMADNÁ LICENCIA MICROSOFT PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI DELL VÁM PRINÁŠA:
ŠPECIALIZOVANÍ LICENČNÍ ODBORNÍCI SPOLOČNOSTI MICROSOFT:
Máme tým špecializovaných odborníkov spoločnosti Microsoft, ktorí vám pomôžu určiť, ktorý program je pre vašu organizáciu ten pravý, a pomôžu vám so všetkými
aspektmi zmluvy vrátane zakúpenia softvéru, prehľadov nákupov a splnenia požadovaných podmienok vašou organizáciou.

PowerConnect
3424
PowerConnect
3448P
PowerConnect 3424P

PowerConnect 3448

RAD POWERCONNECT 2700
Vysokovýkonné, nespravované prepínače Gigabit Ethernet, ktoré sa môžu jediným
stlačením tlačidla zmeniť na prepínače spravované prostredníctvom webu.
RAD POWERCONNECT 3400
Zabezpečené, stohovateľné prepínače Fast Ethernet s možnosťou zapnutia
prostredníctvom siete Ethernet (Power-over-Ethernet) poskytujú dostupné
podnikové riešenie pre aplikácie v oblasti inteligentného okraja siete
(edge-of-network), ktoré vyžadujú rýchlosť, dostupnosť a správu.

RAD POWERCONNECT 5300
Plne spravované prepínače Gigabit Ethernet podnikovej triedy poskytujú
výnimočne výhodný pomer ceny a výkonu, zabezpečenú sieťovú platformu
a pokročilé funkcie správy siete.
RAD POWERCONNECT 6000
Prepínače tretej vrstvy Gigabit Ethernet podnikovej triedy poskytujú výkonné
riešenie pre siete, ktoré sú náročné na šírku pásma a vyžadujú vysokú dostupnosť
a odolnosť.

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER
A POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE PREPÍNAČOV
ALEBO SI POZRITE TROJROZMERNÉ UKÁŽKY NA ADRESE:
WWW.DELL.SK/NETWORKING

JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ONLINE k cenníku licencií prostredníctvom stránok Premier spoločnosti Dell pre jednotlivých zákazníkov (iba pre vybraných licenčných
zákazníkov)

PREHĽAD HROMADNÝCH LICENCIÍ
Hromadné licencie spoločnosti Microsoft ponúkajú prispôsobené programy,
ktoré sú navrhnuté tak, aby splňovali potreby vášho podniku. Tieto programy,
prispôsobené veľkosti a nákupným preferenciám vašej spoločnosti, poskytujú
jednoduché, ﬂexibilné a dostupné riešenia, ktoré vám umožnia jednoducho
spravovať vaše licencie.

PROGRAM ENTERPRISE AGREEMENT
Program Enterprise Agreement je určený pre podniky, ktoré majú najmenej 250
stolných počítačov. Program Enterprise Agreement umožňuje zvýšiť produktivitu
pracoviska štandardizáciou voľby softvéru spoločnosti Microsoft pre všetky
počítače v celom podniku za znížené ceny na základe trojročnej doby trvania
zmluvy.

PROGRAM SELECT LICENSE
Program Select License je určený pre podniky, vládne a vzdelávacie organizácie,
ktoré majú 250 a viac stolných počítačov a kombinované požiadavky na produkty
alebo nákup.
V rámci programu Select License bude vašej organizácii pridelená cenová úroveň
hromadných licencií pre každú sadu vybraných produktov (aplikácií, systémov
a serverov) na základe predpovede potrieb softvéru na tri roky.

PROGRAM ENTERPRISE SUBSCRIPTION AGREEMENT
Program Enterprise Subscription Agreement je určený pre podniky, ktoré majú
najmenej 250 stolných počítačov. Vďaka programu Enterprise Subscription
Agreement si vaša spoločnosť môže licencie na softvér spoločnosti Microsoft
predplatiť, nemusí ich kúpiť. Program Enterprise Subscription Agreement ponúka
významné zľavy maloobchodných cien, nižšie ročné platby a cenovú ﬂexibilitu
a umožňuje tak prispôsobiť nákupné ceny aj ceny odpredaja.
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Dell recommends Windows Vista™ Business

PRENOSNÉ POČÍTAČE
DELL™– VYNIK AJÚCI
VÝKON V POHYBE

NOVÉ PRENOSNÉ
POČÍTAČE DELL L ATITUDE
IDEÁLNE PRE
VÁŠ PODNIK

Prenosné počítače od spoločnosti Dell poskytujú ideálnu rovnováhu medzi výkonom a
mobilitou. Zvoľte medzi ľahkými a mobilnými prenosnými počítačmi Latitude™, pokiaľ
chcete optimalizovať produktivitu, alebo medzi výkonnými pracovnými stanicami Dell
Precision™, pokiaľ vyžadujete dostatočný výkon.

VIETE, ŽE
’

63 % PRACOVNI
KOVˇ
ˇ’

CHCE VYUZIVAT
’

’

PRUŽNU PRACOVNU DOBU?

DELL PRODUCTS / 17

D830, D630 a D531 – tri nové prenosné počítače Latitude môžu zvýšiť vašu
produktivitu na cestách. Maximalizujte svoje skúsenosti so zjednodušenými operáciami,
zvýšeným výkonom, vynikajúcim vzhľadom a cenovo výhodným vlastníctvom.

Tieto tri nové prenosné počítače, tak ako všetky prenosné počítače Latitude,
podporujú nasledujúce štyri špeciﬁcké kritériá:

SLUŽBY PRE
PRENOSNÉ POČÍTAČE

Balík služieb podpory Dell Mobile Support poskytuje
jednoduché, cenovo výhodné riešenia navrhnuté tak, aby
spĺňali požiadavky používateľov mobilných produktov
spoločnosti Dell. Každý balík zahrňuje medzinárodný servis
na pracovisku zákazníka do nasledujúceho pracovného dňa
a podporu pre cestujúcich zákazníkov v takmer 100 rôznych
krajinách sveta.
PREMIUM – Ideálna možnosť pre používateľov mobilných
produktov. Tento balík služieb najvyššej úrovne obsahuje
všetky možnosti balíka Standard, rozšírené o záruku v prípade
krádeže a dva moduly elektronického školenia.
STANDARD – Ponúka navyše k možnostiam balíka Basic
3-ročnú záruku proti náhodnému poškodeniu rozliatou
tekutinou, pádom, elektrickým skratom alebo extrémnymi
teplotami.

Latitude D630

1

MODERNÝ VZHĽAD – RIEŠENIA INŠPIROVANÉ ZÁKAZNÍKMI
• Služby priameho zavedenia spoločnosti Dell uľahčujú správu a prispôsobenie údajových obrazov
(služby rozšírenej konﬁgurácie - vlastná integrácia od výrobcu - spravované služby zavedenia).
• Voľby rozšírenej technológie zvyšujú produktivitu a výkon (moderná graﬁcká karta – vysokovýkonné
pevné disky – operačné systémy XP alebo Vista s podporou 64-bitového procesoru s dvomi jadrami).
• Obvod zabezpečenia TPM zaisťuje bezpečné šifrovanie súborov v osobnej virtuálnej jednotke.
• Energeticky úsporné prenosné počítače prispievajú k ochrane životného prostredia.

2

KVALITA LATITUDE ROADREADY™ – CIEĽOM NÁVRHU, TESTOVANIA AJ VYHOTOVENIA JE KVALITA
• Odolný dizajn poskytuje ochranu a zaisťuje celé roky spoľahlivej výkonnosti (disk SSHD (Solid State Hard Drive)
– Strike Zone™ – ochrana 24 hodín denne, 7 dní v týždni – spevnený plášť zo zliatiny horčíka).
• 13 000 hodín dôkladného testovania zvyšuje spoľahlivosť a odolnosť pri použití na cestách.
• Veľmi robustný dizajn poskytuje úroveň ochrany vhodnú pre použitie v špeciﬁckých prostrediach.

3

HYPERCONNECT – ROZŠÍRENÉ BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
• Podpora štandardu 802.11n novej generácie umožňuje získať až päťkrát vyšší výkon než štandard 802.11g.
• Najnovšia technológia Mobile Broadband (až HSDPA 3.6) umožňuje rýchlejšiu prácu.
• Viacsmerové antény pre pásmo hyperband zaisťujú vynikajúci viacpásmový bezdrôtový výkon pre technológie
Mobile Broadband a Wi-Fi.
• Technológia Bluetooth 2.1 so softvérom Enhanced Data Rate zaisťuje jednoduché pripojenie k osobným zariadeniam.

4

INTELIGENTNÉ ZABEZPEČENIE – BALÍK KOMPLEXNÉHO A PRISPÔSOBIVÉHO ZABEZPEČENIA
• Rozšírené možnosti identiﬁkácie používateľov obsahujú integrované karty Smart Card, čítačky odtlačkov prstov a heslá.
• Obvod zabezpečenia TPM zaisťuje bezpečné šifrovanie súborov v osobnej virtuálnej jednotke.
• Voliteľný šifrovaný pevný disk zaisťuje zašifrovanie celého disku.
• Softvér Wave EMBASSY® Trust Suite prispôsobený pre prenosné počítače Dell Latitude.

BASIC – Obsah balíka Value a okrem toho nepretržitý prístup
k technikom s odbornou certiﬁkáciou MCP a A+.
VALUE – Podpora na pracovisku zákazníka do nasledujúceho
pracovného dňa po dobu 3 rokov spolu s modulom
elektronického školenia, ktorý poskytuje informácie o systéme.

xxx xxx xxx

Dell recommends Windows Vista™ Business
„Zistili sme, že prenosný počítač Latitude je ideálny
pre vzdelávacie inštitúcie, pretože je natoľko
robustný, že vydrží aj študentský spôsob života, a
nestráca pritom svoje vyspelé výkonné schopnosti.”
Dr. Martin Butler
Dekan školy UCD Quinn School of Business, Írsko

L ATITUDE

”
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DELL LATITUDE 131L
CENOVO DOSTUPNÁ
PRENOSNOSŤ
DELL LATITUDE D420
MAXIMÁLNA MOBILITA
BEZ KOMPROMISOV

PRENOSNÉ POČÍTAČE L ATITUDE™

NOVÝ DELL LATITUDE D531

Každý prenosný počítač Dell™ Latitude je vybavený najnovšími technológiami a jeho
spoľahlivosť a kompatibilita sú testované. Vybavením prenosných počítačov Latitude
D630 a D830 najnovšou mobilnou technológiou s procesormi Intel® Centrino® Duo
zaisťuje spoločnosť Dell najlepší možný mobilný výkon pri nižšej spotrebe energie
batérií v porovnaní s technológiami predchádzajúcich generácií.
Ceny od 615 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

CENA STREDNEJ TRIEDY

NOVÝ DELL LATITUDE D630
ROVNOVÁHA TECHNOLÓGIE
A MOBILITY
NOVÝ DELL LATITUDE
D620ATG
VYSOKÁ ODOLNOSŤ
VYSOKÝ VÝKON
NOVÝ DELL LATITUDE D830
NÁHRADA STOLNÉHO
POČÍTAČA PODNIKOVEJ
TRIEDY

PRECISION

DELL PRECISION M65
ZAISTENÁ VÝNIMOČNÁ
MOBILITA Z HĽADISKA
VÝKONU
DELL PRECISION M90
NAVRHNUTÝ PRE
MAXIMÁLNY VÝKON
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Hmotnosť, rozmery, obrazovka

VHODNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI

VÝHODY

• Od 2,80 kg*
• 356 x 266 x 35,6 mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 15,4 palca, WXGA

• Spúšťanie softvéru pre produktivitu
kancelárií, Internet a e-mail.
Širokouhlé obrazovky a solídny výkon
za skvelú cenu

• Mobilné procesory až po rad AMD
Turion™ 64 X2
• Pravý softvére Windows Vista™
Business

• Vyšší výkon pri súčasnom spracovaní
viacerých úloh a viacerých vlákien
v 32-bitových aj 64-bitových
prostrediach

• Od 1,36 kg*
• 295 x 209,8mm x 25,4mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 12,1 palca, WXGA

• Veľmi mobilný profesionáli, ktorí
potrebujú čo najľahší prenosný
počítač s čo najdlhšou životnosťou
batérie a spoľahlivým pripojením

• Procesor Intel® Core™ 2 Duo
• Pravý softvér Windows Vista™
Business
• Podpora technológie Mobile Broadband

• Odolný a zabezpečený
• Integrované riešenia pre dokovanie

• Od 2,38 kg*
• 338,3 x 273mm x 35,8mm
(šírka x hĺbka x výška)
• Až 15 palcov SXGA+

• Podnikoví zákazníci, ktorí potrebujú
základné funkcie
• Zákazníci v stredne veľkých podnikoch
a vzdelávacích inštitúciách zameraní
na celkové náklady na vlastníctvo

• Procesor až Intel® Core™ 2 Duo
• Pravý softvér Windows Vista™
Business

• Kvalita, spoľahlivosť, dostupnosť.
stabilita a konﬁgurovateľnosť
podnikovej triedy za atraktívne ceny

• Od 2,0 kg*
• 337 x 238 x 32 mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 14,1 palca, WXGA alebo WXGA+

• Podnikoví užívatelia, ktorí vyžadujú
plne funkčný prenosný počítač pre
každodenné použitie

• Najnovšie mobilné technológie s
procesorom Intel® Centrino® Duo
• Pravý softvér Windows Vista™
Business
• Podpora technológie Mobile Broadband

• Vynikajúci výkon v tenkom a ľahkom
vyhotovení

• Od 2,38 kg*
• 337 x 238,2 x 43,8 mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 14.1 palca, WXGA

• Používatelia, ktorí vyžadujú lepšiu
ochranu a použiteľnosť v špeciﬁckých
podmienkach so silnými vibráciami,
prachom, vlhkosťou, možnými
pádmi...

• Procesor Intel® Core™ 2 Duo
• Pravý softvér Windows Vista™
Business
• Podpora technológie Mobile Broadband

• Mimoriadna ochrana údajov a kvalita
All-Terrain Grade
• Širokouhlá obrazovka určená pre
vonkajšie použitie

• Od 2,80 kg*
• 361 x 262,6 x 35,3mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 15,4 palca, WXGA alebo WXGA+
alebo WUXGA

• Používatelia, ktorí hľadajú graﬁku
s výkonom stolného počítača

• Procesory Intel® Core™ 2 Duo
• Pravý softvér Windows Vista™
Business
• Podpora technológie Mobile Broadband
• Najnovšie mobilné technológie s
procesorom Intel® Centrino® Duo

• Vynikajúci výkon pri spracovaní
graﬁckého modelovania a úpravách
videa

• Od 2,80 kg*
• 361 x 262,6 x 35,3mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 15,4 palca, WXGA alebo WXGA+
alebo WUXGA

• Používatelia, ktorí potrebujú výkon
na úrovni základnej pracovnej stanice
a mobilitu prenosného počítača

• Pravý softvér Windows Vista™
Business
• Podpora technológie Mobile Broadband
• Najnovšie mobilné technológie s
procesorom Intel® Centrino® Duo

• Skutočná sila pracovnej stanice
– v kancelárii aj mimo nej

• Od 3,9 kg*
• 394 x 287 x 40,6 mm
(šírka x hĺbka x výška)
• 17 palcov, WXGA+ alebo WUXGA

• Používatelia, ktorí požadujú skutočný
výkon pracovnej stanice, možnosti
priestorovej graﬁky a širokouhlej
obrazovky

• Pravý softvér Windows Vista™
Business

• Vynikajúci výkon technológií
najnovších pracovných staníc

PRENOSNÉ POČÍTAČE
DELL PRECISION™

Systém Windows Vista™ Business, ktorého
základné funkcie vyhovujú potrebám
podnikových používateľov, pomáha zlepšovať
komunikáciu a spoluprácu na pracovisku. Teraz
je k dispozícii na väčšine prenosných počítačov,
stolných počítačov aj pracovných staníc.

*Mobile broadband available on selected Dell notebooks.

Mobilné pracovné stanice Dell Precision sú certiﬁkované na prevádzku
rôznych aplikácií pre pracovné stanice a sú optimalizované pre intenzívne
spracovanie údajov požadované v technických aplikáciách, pri tvorbe
digitálneho obsahu a vo ﬁnančných aplikáciách. Súčasti počítačov Dell
Precision, ktoré zahŕňajú mobilnú technológiu Intel® Centrino® a systém
ochrany pevného disku Strike Zone, sú podporované kritikou ocenenými
službami podpory spoločnosti Dell.
Ceny od 1825 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

Latitude D420

Latitude D630

Dell Precision M90

Latitude D830

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER PAGES A POZRITE SI
NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE PRENOSNÝCH POČÍTAČOV
ALEBO SI PREZRITETROJROZMERNÉ UKÁŽKY NA WEBE:
WWW.DELL.SK/NOTEBOOKS

*Hmotnosť sa mení v závislosti od konﬁgurácie.

xxx xxx xxx
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Dell Precision 690

STOLNÝCH POČÍTAČOV OPTIPLEX
BY MOHLA UŠETRIŤ
TAKMER 1 MILIARDU DOLÁROV

ROČNĚ
V CELOSVETOVÝCH VÝDAVKOCH

NA ENERGIU ?
4

DELL OPTIPLEX 745

SLUŽBY PRE
STOLNÉ POČÍTAČE
A PR ACOVNÉ
STANICE
PODPORA BUSINESS
Priamy prístup k certiﬁkovaným technikom, rýchla
odozva a poskytnutie riešenia v spolupráci s
pokročilou technickou asistenciou vám poskytuje
jedinečný kontaktný bod pre osobnú podporu 24
hodín denne, 7 dní v týždni. Služba Vista Business
Support poskytuje odbornú podporu v prípade
potreby rýchleho riešenia problémov. Maximalizuje
tak dobu prevádzky a produktivitu.

Dell Precision 490
CFI (CUSTOM FACTORY INTEGRATION)
Vytvárame prispôsobiteľné riešenia podľa
požiadaviek zákazníka, vrátane integrácie softvéru
a hardvéru, služieb správy obrazov a údajových
služieb inventarizácie.

Pracovné stanice Dell Precision poskytujú maximálny výkon pre
najnáročnejšie aplikácie, sú optimalizované pre výkon a rozšíriteľnosť a sú
certiﬁkované pre pokročilé podnikové aplikácie pre pracovné stanice. Vďaka
špecializovanej podpore a službám sa môžete spoľahnúť, že odborníci
spoločnosti Dell na problematiku softvéru od nezávislých dodávateľov
zaistia plynulú prevádzku vášho systému a aplikácií.
Ceny od 1025 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

PODNIKOVÝ STOLNÝ
POČÍTAČ SKVELEJ
HODNOTY

PODNIKOVÝ STOLNÝ
POČÍTAČ STREDNEJ TRIEDY

PODPORA BUSINESS HELPDESK SUPPORT
Odborná telefonická podpora poskytujúca priamy
prístup k technickej podpore spoločnosti Dell na
vyššej úrovni. Poskytuje školenia a certiﬁkácie
diagnostiky chýb online a ponúka podporu online
24 hodín denne, 7 dní v týždni s prípadnou
kontrolnou návštevou na pracovisku zákazníka.

PR ACOVNÉ STANICE DELL
PRECISION™

DELL OPTIPLEX 320

DELL OPTIPLEX 740

PODNIKOVÝ STOLNÝ
POČÍTAČ STREDNEJ TRIEDY

DELL PRECISION

Pretože technológie sú jadrom každého podniku a každý podnik je iný, ponúka
spoločnosť Dell príslušné technológie, ktorých prispôsobivosť dokáže uspokojiť
rôzne potreby. Rad stolných počítačov OptiPlex™ je navrhnutý tak, aby
zaisťoval stabilitu, sieťovú integráciu a nízke celkové náklady na údržbu.
Procesory Intel Core 2 Duo poskytujú vynikajúcu základňu pre systém
Windows Vista. Najmodernejšia architektúra spoločnosti Intel umožňuje
dosiahnuť prelomový výkon a úspory energie.
Naša najmodernejšia rada systémov pracovných staníc Dell Precision
podporuje štvorjadrové procesory Intel® Xeon® v pracovných staniciach Dell
Precision™ 690 a 490, ktoré poskytujú vynikajúci výkon.

VIETE, ŽE IMPLEMETÁCIA

OPTIPLEX

STOLNÉ POČÍTAČE A
PRACOVNÉ STANICE
DELL – PRE POTREBY
VÁŠHO PODNIKU

DELL PRECISION 390
POKROČILÝ VÝKON ZA
DOSTUPNÚ CENU
DELL PRECISION 490
VÝBORNÝ VÝKON, MALÉ
ROZMERY

DELL PRECISION 690
MAXIMÁLNY VÝKON A
ROZŠÍRITEĽNOSŤ
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VHODNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI

VÝHODY

• Používatelia v podnikoch a
inštitúciách, ktorí potrebujú
základné funkcie spravovania
za prijateľné ceny

• Až dvojjadrový procesor Intel®
Pentium® D
• Pravý softvér Windows Vista™ Business
• Graﬁcká karta ATI Radeon X1300Pro
s pamäťou až 256 MB

• Technológie osvedčených
stolných počítačov za ceny
základnej úrovne

• Používatelia v podnikoch
a inštitúciách, ktorí potrebujú
efektívnu stabilnú platformu

• Dvojjadrové procesory AMD Athlon™
64 X2
• Pravý softvér Windows Vista™ Business
• Graﬁcká karta ATI Radeon X1300Pro
s pamäťou až 256 MB

• Rozšíriteľný spravovaný stolný
počítač ponúka maximálny výkon,
stabilitu a výber

• Používatelia v podnikoch
a inštitúciách, ktorí hľadajú
energeticky úspornú overenú
technológiu

• Procesory až Intel® Core™ 2 Duo
• Pravý softvér Windows Vista™ Business
• Graﬁcká karta ATI Radeon X1300Pro
s duálnou graﬁkou a pamäťou až 256 MB

• Úplne prispôsobiteľný
akýmkoľvek potrebám podniku

• CAD, architektúra, graﬁcký návrh,
technické navrhovanie a
konštruovanie

• 64-bitové dvoj až štvorjadrové procesory
Intel® Core™ 2 Duo a Extreme
• Pravý softvér Windows Vista™ Business
• Vysokovýkonné graﬁcké karty s pamäťou
až 512 MB

• Nevídaná rovnováha výkonu, ceny
a rozšíriteľnosti

• Bankovníctvo a ﬁnancie,
bezpečnostné agentúry a všetky
ostatné odvetvia, ktoré vyžadujú
vysoký výkon pracovných staníc
umiestnených v obmedzenom
priestore

• 64-bitové dvoj a štvorjadrové procesory
Intel® Xeon®
• Pravý softvér Windows Vista™ Business
• Vysokovýkonné graﬁcké karty s pamäťou
až 512 MB

• Vynikajúca ﬂexibilita s
obojstrannou orientáciou, dizajn
pre montáž do stojanu

• Moderné technické spracovanie
a priestorová graﬁka, náročné
technické výpočty, viacvláknové
aplikácie a viacúlohové prostredia

• 64-bitové dvoj a štvorjadrové procesory
Intel® Xeon®
• Pravý softvér Windows Vista™ Business
• Vysokovýkonné graﬁcké karty s pamäťou
až 512 MB a s voliteľnou duálnou graﬁkou

• Úžasná rozšíriteľnosť pamäte
a graﬁky

STOLNÉ POČÍTAČE
OPTIPLEX

OptiPlex 745

Stabilita a spoľahlivosť pre rastúce podniky
používajúce servery
Všetky platformy a kľúčové súčasti majú dlhý a rovnomerný
životný cyklus, možnosť vzdialeného nastavenia systému
a integrované nástroje údržby pre jednoduchú správu.
Prostredníctvom stratégie stabilného obrazu (Stable Image)
spoločnosti Dell môžete v celom podniku použiť a uchovať
rovnaký základný systémový obraz. V prípade akýchkoľvek
komplikácií poskytuje väčšina systémov OptiPlex možnosť
podpory do nasledujúceho pracovného dňa po dobu 3 rokov.

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE
STOLNÝCH POČÍTAČOV ALEBOSI POZRITE
TROJROZMERNÉ UKÁŽKY NA ADRESE:
WWW.DELL.SK/PRINTERS

xxx xxx xxx
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PREČO PRÁVE
TL AČIARNE,
ELEKTRONIK A
A PRÍSLUŠENST VO OD
SPOLOČNOSTI DELL?

Color Laser Printer 3110cn

”

VIETE, ŽE LASEROVÉ A

ATRAMENTOVÉ TLAČIARNE
OD SPOLOČNOSTI DELL ZÍSKALI

VIAC AKO 90 CIEN ZA VYSOKÚ

KVALITU, SPOĽAHLIVOSŤ

A VÝKON
ZA NECELÉ 4 ROKY?

Okrem širokej riešení pre tlač, z ktorých si môžete
vybrať tlačiarne najviac vyhovujúce potrebám
vášho podniku, vám priamy podnikový
model spoločnosti Dell poskytne výhodu
formou vyššej kvality a kritikou ocenených
služieb bez negatívneho vplyvu na cenu.

FAREBNÉ L ASEROVÉ TL AČIARNE
OD SPOLOČNOSTI DELL
– S FARBOU DOSIAHNETE VIAC

COLOR L ASER PRINTER

OVLÁDAČ DELL COLOR TRACK™
Pomáha šetriť čas a peniaze. Umožňuje
určiť, ktorí používatelia tlačia čiernobielo,
farebne alebo používajú oba spôsoby tlače.

Multifunction
Laser Printer 3115CN

NÁSTROJ DELL PRINTER WEB TOOL
Umožňuje pomocou vzdialenej správy
tlačiarní v sieti vykonávať nasledujúce úlohy:
kontrolovať stav tlačiarne, rýchlo a
jednoducho konﬁgurovať tlačiarne, získavať
informácie o používaní tlačiarne a nastaviť
e-mailové upozornenia na dochádzajúci
spotrebný materiál a papier v tlačiarni.
™

SYSTÉM TONER MANAGEMENT
SYSTEM™
Upozorní vás, ak je úroveň toneru nízka,
a odošle upozornenie, ak je potrebné
objednať ďalší toner.
RECYKLAČNÝ PROGRAM
SPOLOČNOSTI DELL
Kúpou novej tlačiarne od spoločnosti
Dell získate bezplatnú recykláciu tlačiarní,
atramentu a tonerov a prispejete k ochrane
životného prostredia.

VIACÚČELOVÁ FAREBNÁ
LASEROVÁ TLAČIAREŇ DELL
3115CN

DOKONALÁ PRE RÝCHLU
ČIERNOBIELU TLAČ

FAREBNÁ LASEROVÁ
TLAČIAREŇ DELL 5110CN

Ocenenie Computer Shopper – 4 hviezdičky
Viacúčelová laserová tlačiareň 3115CN
„Je to jedna z najrýchlejších tlačiarní, akú sme kedy testovali.“
Veľká Británia, marec 2007

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE
TLAČIARNÍ ALEBO SI POZRITE
TROJROZMERNÉ UKÁŽKY NA ADRESE:
WWW.DELL.SK/PRINTERS

VHODNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI

VÝHODY

V oddeleniach alebo pracovných
skupinách so štandardným
pripojením

• Až 30 strán za minútu čiernobielo
• Až 17 strán za minútu farebne
• 600 x 600 dpi, s farebnou kvalitou
2400
• Až 60.000 strán za mesiac

• Rýchla a vysoko kvalitná tlač
• Kopírovanie, skenovanie a
faxovanie pomocou jedného
cenovo i priestorovo úsporného
zariadenia

V oddeleniach alebo pracovných
skupinách so štandardným
pripojením

• Až 30 strán za minútu čiernobielo
• 600 x 600 dpi, s farebnou kvalitou
2400
• Pracovný cyklus 60 000 stránok za
mesiac (max.)
• Voliteľná jednotka pre obojstrannú
tlač

• Rýchla a veľmi kvalitná tlač
• Farebná tlač s jasnými a sýtymi
farbami

V oddeleniach alebo pracovných
skupinách

• Až 30 strán za minútu čiernobielo
a 35 strán farebne
• 600 x 600 dpi s farebnou kvalitou
2400
• Pracovný cyklus 95 000 stránok
za mesiac (max.)
• Automatická jednotka pre
obojstrannú tlač ako štandard

• Kombinuje rýchlosť a ostrosť
výstupu s nízkymi cenovými
nákladmi na tlač

VÝKONNÁ PROFESIONÁLNA
FAREBNÁ VIACÚČELOVÁ
LASEROVÁ TLAČIAREŇ PRE
FORMÁT A4
FAREBNÁ LASEROVÁ
TLAČIAREŇ DELL 3110CN

NAJRÝCHLEJŠIA FAREBNÁ
TLAČIAREŇ OD SPOLOČNOSTI
DELL

Dr. Annette Holzapfel-Pschorn
Vedúci oddelenia spracovania údajov,
Johannes Gutenberg University (Nemecko)

Ocenenie Best Buy Computer Shopper
Farebná laserová tlačiareň Dell 3110cn
„Farebná laserová tlačiareň 3110cn od spoločnosti Dell je
najlepšia voľba. Rýchlo tlačí farebne a je dokonca ešte
rýchlejšia v chŕlení dlhých textových dokumentov. Jej
prevádzka je veľmi lacná, má veľa priestoru na prechody
k vyššej verzii a má vysokú hodnotu.“
Máj 2007, Veľká Británia

Rýchlosť, ostrosť a veľmi kvalitný výstup – všetko, čo by ste očakávali od vysokovýkonnej farebnej
tlačiarne od spoločnosti Dell. S našimi modernými, ekologicky šetrnými tlačiarňami získate servis
do jedného pracovného dňa, ktorý vám umožní bezproblémovú tlač typickú pre produkty od
spoločnosti Dell.

NÁSTROJE S
PRIDANOU
HODNOTOU

„Okrem ponuky za bezkonkurenčnú cenu nám
výkon tlačiarní umožňuje udržiavať
infraštruktúru tlačiarní s nízkymi nákladmi.“

xxx xxx xxx
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”

ČIERNOBIELE L ASEROVÉ
TL AČIARNE OD SPOLOČNOSTI
DELL™– ZÍSK AJTE KONTROLU
NAD TL AČOU

„S tlačiarňami spoločnosti Dell sa u nás významne
znížili výdavky na tlač. Výsledky ukázali obchodný
význam výberu hardvéru od spoločnosti Dell.“
Hans Solgaard
Vedúci oddelenia IT, nemocnica Mid Yorkshire NHS Trust, Veľká
Británia

Ocenenie Best Buy Computer Shopper
Viacúčelová laserová tlačiareň Dell 1815dn
„Tlačiareň 1815dn je rýchla, dobre vybavená viacúčelová tlačiareň s jednoduchým použitím.
Používa jediný spotrebný materiál a má nízke prevádzkové náklady. Je ideálnym viaceúčelovým
periférnym zariadením pre stredne vyťaženú kanceláriu.“December 2006, Veľká Británia

Naše čiernobiele viacúčelové tlačiarne ponúkajú všetky hodnoty,
inováciu a účinnosť, ktoré od produktov spoločnosti Dell očakávate.
Spoločnosť Dell vám môže zaručiť rýchlejšiu a ostrejšiu tlač vysokej
kvality, ktorá vášmu podniku umožní vykonávať operácie efektívnejšie

Multifunction Laser Printer 1815DN

SERVIS PRVEJ TRIEDY

Mono Laser Printer 5310N

MONO L ASER PRINTER

Výber tlačiarne, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám, nie je
ovplyvnený iba širokou ponukou tlačiarní, ale aj skutočnosťou, že
všetky tieto tlačiarne sú podporované overeným servisom spoločnosti
Dell. To znamená, že jeden spoľahlivý dodávateľ je 24 hodín denne
pripravený, aby vám poskytol podporu, a vy máte istotu, pretože viete,
že spoločnosť Dell vám poskytuje služby servisu do nasledujúceho
dňa a servis na pracovisku do nasledujúceho dňa. V prípade
problémov (nie sú veľmi pravdepodobné) prídeme a opravíme alebo
nahradíme všetko, čo je potrebné.

TONER PRE L ASEROVÚ
TL AČIAREŇ OD
SPOLOČNOSTI DELL

VIACÚČELOVÁ LASEROVÁ
TLAČIAREŇ DELL 1815DN

VÝHODY

Kancelárie, ktoré vyžadujú rýchlu,
trvanlivú a cenovo prístupnú
tlačiareň

• Až 28 strán za minútu
• Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi
• Štandardne pamäť 32 MB
(maximálne 160 MB)
• Štandardne obojstranná tlač

• Rozhranie siete Ethernet
• Stav tlačiarne, e-mailové oznámenia
o výstrahách a stave tlačiarne sú
prístupné zo siete
• Rozšíritelná pamäť
• Malé rozmery s nízkou hmotnosťou
• Nízke náklady na stránku

Malé pracovné skupiny alebo
jednotliví používatelia

• Až 25 strán za minútu (čiernobiela tlač)
• 600 x 600 dpi, kvalita obrazu 1200
• Pracovný cyklus až 25 000 strán za
mesiac
• Systém Dell Toner Management
System™ a indikátor zapnutí
• Štandardná obojstranná tlač

• Farebné skenovanie s vysokou
kvalitou
• Funkcia počítačového i sieťového
faxu
• Odolná

Početnejšie pracovné skupiny, ktoré
potrebujú vysokú kvalitu a schopnosť
tlače veľkého množstva dokumentov

• Až 38 strán za minútu
• 600 x 600 dpi
• Pracovný cyklus 200 000 strán za
mesiac (max.)

• Ostrý text a vylepšená graﬁka
• Rozšiřiteľná pamäť pre rýchlu tlač
dokumentov vysokej kvality
• Kazety s tonerom s vysokou
kapacitou, ktoré optimalizujú náklady
na stránku

Veľké pracovné skupiny

• Až 47 strán za minútu
• 1200 x 1200 dpi
• Pracovný cyklus 250 000 strán za
mesiac (max.)

• Všestrannosť a špičkový výkon pre
mnohé typy dokumentov a viacero
používateľov.
• Kombinuje rýchlosť a ostrosť
výstupu s nízkymi nákladmi na tlač

VÝKONNÁ, PROFESIONÁLNA
TLAČIAREŇ TYPU ALL-IN-ONE

DOKONALÁ PRE RÝCHLU
ČERNOBIELU TLAČ
LASEROVÁ TLAČIAREŇ PRE
PRACOVNÉ SKUPINY DELL
5310DN

MOŽNOSTI RECYKLÁCIE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Možnosti recyklácie všetkých tonerov spoločnosti Dell sú šetrné k
životnému prostrediu. Tieto možnosti a bezplatná možnosť vrátenia
použitých kaziet na recykláciu sú uvedené v príručke Recyklácia
tonerov spoločnosti Dell, ktorá sa dodáva s každým tonerom.

VLASTNOSTI

RÝCHLA, TRVANLIVÁ A
CENOVO VÝHODNÁ

ČIERNOBIELA LASEROVÁ
TLAČIAREŇ DELL 5210N

VOĽBA ŠTANDARDNÉHO TONERA A TONERA S VYSOKOU
KAPACITOU
Väčšina našich tlačiarní môže používať aj štandarný toner, aj toner
s vysokou kapacitou. Každá z týchto možností určuje očakávaný
počet stránok, ktoré je možno pomocou príslušného tonera vytlačiť
na základe 5-% pokrytia stránky1.

JEDNODUCHÉ OBJEDNANIE NÁHRADNÉHO TONERA
Naše tonery používajú systém Toner Management System™
spoločnosti Dell, ktorý zaisťuje, aby laserové tlačiarne spoločnosti Dell
neboli nikdy mimo prevádzku. Tento systém vás upozorní, keď bude
hladina tonera nízka. Kazetu je následne možné objednať priamo na
adrese www.dell.com/supplies.

NOVÁ VIACÚČELOVÁ
LASEROVÁ TLAČIAREŇ DELL
1720DN

VHODNÉ POUŽITIE

NAJRÝCHLEJŠIA ČIERNOBIELA
SIEŤOVÁ TLAČIAREŇ OD
SPOLOČNOSTI DELL

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE
TLAČIARNÍ ALEBO SI POZRITE
TROJROZMERNÉ UKÁŽKY NA ADRESE:
WWW.DELL.SK/PRINTERS

1 Spotreba tonera na základe počtu vytlačených stránok s 5-% pokrytím stránky v súlade s testovacou metodológiou štandardu ISO/IEC 19752. Spotreba sa líši v závislosti od podmienok prostredia.
2 V niektorých krajinách je na vyzdvihnutie potrebné telefónne spojenie alebo fax na zadané číslo.
3 Uvedená rýchlosť tlače zodpovedá tlači na jednu stranu formátu A4 v predvolenom režime tlače (600x600 dpi). Rýchlosť čiernobielej tlače je založená na výstupnom režime Black (čierny) a rýchlosť farebnej tlače na výstupnom
režime Colour (farebný). Skutočná rýchlosť tlače by sa mohla líšiť v závislosti od konﬁgurácie tlače, softvérových aplikácií a zložitosti dokumentu.
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PREČO PRÁVE
ELEKTRONIK A A
PRÍSLUŠENST VO OD
SPOLOČNOSTI DELL™?
Monitory a projektory od spoločnosti Dell sú rovnako ako naše systémy
navrhované na základe potrieb vášho podniku a vytvárané tak, aby vyhovovali
najvyšším štandardom. Pomáhajú zaistiť kvalitu a spoľahlivosť, ktorú
očakávate, keď vidíte logo spoločnosti Dell.

VIETE, ŽE

DELL JE JEDNOTKOU

MEDZI SVETOVÝMI

DODÁVATEĽMI
PLOCHÝCH MONITOROV

PROJEKTORY OD SPOLOČNOSTI
DELL™– PRE DOKONALÉ PREZENTÁCIE
NA K AŽDOM MIESTE
S projektormi od spoločnosti Dell môžete usporiadať profesionálne prezentácie, nech už ste kdekoľvek.
Projektory od spoločnosti Dell vybavené technológiou DLP® pre výnimočnú kvalitu obrazu ponúkajú
vysoký výkon, výnimočnú hodnotu, prenosnosť a jednoduché použitie.
Ceny od 899 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

PROJECTORS

MONITORY OD SPOLOČNOSTI
DELL™ – JEDNOZNAČNE
PROFESIONÁLNE
Rad plochých monitorov od spoločnosti Dell ponúka veľké zobrazovacie
plochy a jasné a ostré farby, ktoré vám poskytnú lepší pohľad
na vašu prácu. Spoločne so zavádzaním širokouhlých monitorov
pokračuje spoločnosť Dell v plnení záväzku poskytovať
najmodernejšie technológie za ceny, ktoré patria
medzi najvýhodnejšie na trhu. Podnikoví používatelia
môžu využiť najmodernejšie pokroky v dizajne, výkone
a funkčnosti: obraz s vysokým rozlíšením, vynikajúce
pripojenie, konektor rozhrania DVI (Digital Video
Interface) s ochranou HDCP (High-Bandwidth
Digital Copy Protection). So širokouhlými monitormi,
ktoré sa v budúcnosti stanú štandardom, sa váš
podnik pripraví na zajtrajšok už dnes.

PROJEKTOR DELL 1800MP
VÝKON XGA A
NEZVYČAJNÁ HODNOTA
PROJEKTOR DELL 2400MP
DOSTUPNÉ, VÝKONNÉ
RIEŠENIE PRE PREZENTÁCIE
PROJEKTOR DELL 3400MP

VHODNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI

VÝHODY

• Malé a stredne veľké stretnutia,
miestnosti a triedy
• Podniky, úrady a použitie na
vzdelávacie účely

• Svietivosť: 2100 ANSI (max.)
• Kontrast: 2000:1
• Natívne rozlíšenie: až do SXGA+
(1400 x 1050)
• Hmotnosť: 2,1 kg

• Kompaktný dizajn

• Stredne veľké a veľké zasadacie
miestnosti a triedy

• Svietivosť: 3000 ANSI (max.)
• Kontrast: 2100:1
• Natívne rozlíšenie: XGA (1024 x 768)
• Hmotnosť: 32 MB

• Optimalizovaný výkon
• Vysoká svietivosť
• Žiarivé živé farby s technológiou
BrilliantColor™
• Výnimočná hodnota

• Profesionáli na cestách

• Svietivosť: 1 500 ANSI (max.)
• Kontrast: 2100:1 Dokonale vysoký
• Natívne rozlíšenie: XGA (1024 x 768)
• Hmotnosť: 1,09 Kg

• Dokonalá prenosnosť
• Dokonalá pripojiteľnosť
• Skvelá hodnota

• Podniky, úrady a použitie na
vzdelávacie účely
• Veľké zasadacie sály

• Svietivosť: 3300 ANSI (max.)
• Kontrast: 2500:1
• Natívne rozlíšenie: SXGA+
• Hmotnosť: 3,72 kg

• Vysoký výkon
• Výnimočná svetlosť a kvalita obrazu,
rozsiahla pripojiteľnosť

VEĽMI DOBRE PRENOSNÝ
A JASNÝ
PROJEKTOR DELL 5100MP
MAXIMÁLNY VÝKON
A VŠESTRANNOSŤ

Voľba šéfredaktora časopisu ZDNET
Dell Projector 2400MP
„Projektor od spoločnosti Dell posúva hranicu toho,
čo môžete očakávať od klasického projektora za priemernú
cenu, kombináciou vynikajúcej svietivosti, ostrosti a
hodnoty.“ Júl 2006

2707 WFP Widescreen Monitor

2400 MP Projector

MONITORY DELL ULTRASHARP™
Monitory Dell UltraSharp so štandardným vzhľadom sú k dispozícii
v celom rozsahu veľkostí od 17 do 20 palcov. Zaraďujú sa medzi najlepšie
monitory na trhu a pýšia sa štýlovým dizajnom s tenkým podstavcom,
ktorý obmedzuje kývanie monitora a maximalizuje priestor obrazovky.
Ceny od 239 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

3400 MP Projector

ŠIROKOUHLÉ MONITORY ULTRASHARP OD SPOLOČNOSTI DELL
Širokouhlé monitory Dell UltraSharp poskytujú väčšiu zobrazovaciu
plochu, čo umožňuje zobrazenie viacerých aplikácií vedľa seba a
zvýšenie produktivity vďaka menšej nutnosti prepínania a posúvania
okien. Monitory sú k dispozícii vo veľkostiach 20”, 24” a 30”.
Ceny od 489 eur (bez poplatku za doručenie a DPH).

1) Ešte v roku 2002 dosahovala cena za 1 TB ukladacieho priestoru v systéme DELL/EMC FC4500 takmer 89 000 USD (alebo 89 USD/GB). K 1.2.2006 dosahuje cena za 1 TB v systéme AX100i 6 098 USD (alebo 6,10 USD/GB. 2) Založené
na testoch v laboratóriách Dell Labs uskutočnených v máji 2006 pomocou porovnávacieho testu SPECjbb2005 na serveri PE2950 s dvomi dvojjadrovými procesormi Intel Xeon 5160 (3,0 GHz Woodcrest) a procesormi 5080 (3,73 GHz
Dempsey), pamäťami 4 GB 667 MHz a 533 MHz FBD, dvomi pevnými diskmi SAS 73 GB/15 tis. ot./min., operačným systémom Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition v porovnaní so serverom PE2850 s dvomi dvojjadrovými
procesormi Intel Xeon 2,8 GHz Paxville, pamäťou 4 GB 400 MHz DDR2, dvomi pevnými diskmi SCSI 36 GB/15 tis. ot./min. a operačným systémom Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition. Skutočný výkon a spotreba energie sa
bude meniť v závislosti od konfigurácie, použitia a výrobných odchýlok. 3) Správa Manpower: The Changing World of Work – február 2006. 4) Možná ročná úspora energie v hodnote 910 miliónov USD založená na výpočte
celosvetového predaja počítačov OptiPlex v roku 2005 a priemernej cene za jednotku energie 0,10 USD/KWh v USA v roku 2006 a za predpokladu zavedenia nového systému OptiPlex 745 s úsporným nastavením Dell Energy Smart,
procesorom Intel Core 2 Duo a plochým monitorom Dell, v porovnaní so systémami predchádzajúcej generácie. 5) Správa o monitoroch pre stolné počítače spoločnosti DisplaySearch pre 1. štvrťrok roku 2007.

5100 MP Projector

1800 MP Projector

PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKY PREMIER PAGES
A POZRITE SI NAJNOVŠIE KONFIGURÁCIE
SERVEROV. ĎALŠIE PODROBNOSTI
O POPISOVANÝCH PRODUKTOCH
NÁJDETE NA ADRESE
WWW.DELL.SK/PROJECTORS
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PREMIER STR ÁNKY
SPOLOČNOSTI DELL
– VAŠE OSOBNÉ
STR ÁNKY PRE NÁKUP

5 DOBRÝCH DÔVODOV, PREČO
KLIKNÚŤ NA ADRESU W W W.DELL .SK
A ZÍSK AŤ SKÚSENOSŤ, NA KTORÚ
NIKDY NEZ ABUDNETE!
Z JEDNODUŠTE SI ŽIVOT JEDNODUCHÝM PROCESOM
OB JEDNÁVOK
Prostredníctvom Premier stránok spoločnosti Dell získate vlastnú
prispôsobenú webovú stránku, na ktorej si môžete vybrať, nakonﬁgurovať
a objednať hardvér, softvér a príslušenstvo.
UDR Ž TE SI KONTROLU VĎAK A CELKOVÉMU PREHĽ ADU,
24 HODÍN DENNE, 7 DNÍ V T ÝŽDNI
Všetky informácie, ktoré potrebujete na obchodovanie so spoločnosťou
Dell, sú dostupné na jednom mieste 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Z V ÝŠENIE EFEK TIVIT Y VĎAK A RÝCHLEJŠIEMU
V YBAVOVANIU OB JEDNÁVOK
Už nemusíte únavne zháňať nespoľahlivých dodávateľov telefonicky.
Nástroje online pre správu služby Premier vám poskytujú rýchle a presné
informácie o cenových ponukách proces objednávky, ktorý trvá 30 sekúnd.
Rýchlo a elegantne sa dostanete až k pokladni.
PREJDITE PR IAMO K VEC I VĎAK A RÝCHLEJ DODÁVKE
V spoločnosti Dell si uvedomujeme, že rýchlejšie doručenie je pre vašu
spoločnosť kľúčové. Pokiaľ objednávate online, je vaša objednávka okamžite
spracovaná, takže váš systém je doručený v rekordnom čase.
VŠETK Y POTREBNÉ SLUŽBY Z ÁROVEŇ S NAŠOU
PROFESIONÁLNOU ELEK TRONICKOU PODPOROU
Získajte pomocou Internetu prístup k celému systému znalostí, databáz
a softvérovch aplikácií pre diagnostiku a rozhodovanie. Elektronická podpora
spoločnosti Dell poskytuje tiež služby riešenia problémov a technickú
podporu, ktorá vám dodá istotu bezpečia.

VYKONAJTE DVA JEDNODUCHÉ KROKY
A ZÍSK AJTE OD SPOLOČNOSTI DELL VIAC
WWW.DELL.SK/PREMIER - ZAREGISTRUJTE SA NA STRÁNKACH PREMIER
225 772 865 - AK CHCETE OSOBNÚ KONZULTÁCIU

