
Tartsa lendületben 
vállalkozását. Ha operációs 
rendszert kell váltania, akkor 
a Dell a tökéletes partner.

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a Dell.com/partnerdirect 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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Valósítsa meg nagy ötleteit a Dell Precision  
M3800 munkaállomáson!
A világ legvékonyabb és legkönnyebb, független 
szoftvergyártók által tesztelt mobil munkaállomása 
professzionális minőségű grafikával és akár  
4. generációs Intel® Core™ i7 processzorral.

A jobb technológia jobb üzlet

Latitude 7000 sorozat  
A Latitude családra jellemző 
teljesítményt nyújtó, elegáns 
Ultrabook™ 4. generációs 
Intel® Core™ processzorral.

Opcionális 
érintőképernyő
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A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a Dell.com/partnerdirect 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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Újdonságok

Az akár 10 maggal és 5 MB gyorsítótárral felszerelt 12. generációs 
PowerEdge kiszolgálócsalád ugyanolyan igénybevétel mellett 
jobb teljesítményt és hatékonyabb energiafelhasználást nyújt, 
és az Intel® Secure Key és Intel® OS Guard technológiájának 
köszönhetően biztonságosabb.

Az új processzorok minden előnye

23”
A képen szereplő termék:  
Dell UltraSharp 23 multimédiás 
monitor – UZ2315H

PartnerDirect 
portál – Minden, 
amire szüksége 
van
Online elérhető, a 
PartnerDirecttel kapcsolatban 
mindent egy helyen összegyűjtő 
áruház partnereink számára, 
ahol marketing- és értékesítési 
eszközök, megoldások, új 
program- és termékinformációk 
mellett megtalálhatók a közelgő 
események, képzések és webes 
adások is. Látogasson el a  
Dell.com/partnerdirect 
webhelyre.

Új Dell UltraSharp multimédiás 
monitorok Beépített kamera, 
mikrofon és hangszórók 
– tökéletes eszközök 
videokonferenciákhoz.

12. generációs PowerEdge 
kiszolgálók Frissítés után 
óriási teljesítmény- és 
hatékonyságnövekedést 
nyújtó termékcsalád a kis- és 
középvállalkozásoknál előforduló 
terhelés kezelésére. Intel® Xeon® 
processzorokkal elérhető.
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A Dell a Windows-t ajánlja. 

Dell vezeték nélküli úti egér – 
WM524 Kényelmes  
használatra tervezett stílusos, 
nagy pontosságú egér.

Dell USB 3.0 SuperSpeed 
két videocsatlakozós 
dokkolóállomás  
Nagy teljesítmény és USB 
3.0-kompatibilis csatlakozók.

Dell Energy hátizsák  
17 hüvelykes laptopokhoz,  
számos kényelmi funkcióval.

Laptopok

Inspiron 17 7000 sorozat 
Vékony és stílusos alumínium 
laptop az asztali gépekkel 
egyenértékű teljesítménnyel, 
Corning® Gorilla® Glass NBT™* 
kijelzővel és akár 4. generációs 
Intel® Core™ i7 processzorral.Inspiron 11 3000 sorozat 

Kompakt és kedvező 
árú laptop a napi 
munkavégzéshez 11,6 
hüvelykes érintőképernyővel 
és hosszú üzemidejű 
akkumulátorral.

Inspiron 17
Az asztali gépek minden 
szükséges funkcióját 
tartalmazó laptop HD 
kijelzővel, 10 gombos 
számbillentyűzettel és 
beépített DVD-vel.

Inspiron 15R
Szórakoztató, sokoldalú és 
mobil. Csiszolt alumínium 
borítás, beépített DVD és 
meggyőző akkumulátoros 
üzemidő.

17"15"11"

*Csak Touch HD+ vagy Touch FHD kijelzővel érhető el.

Inspiron laptopok
Ez a laptopcsalád az irodán belül és kívül is biztosítja a napi 

feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítményt. Hétköznapi, 

többfunkciós és irodai felhasználásra szánt típusok széles 

választékából válogathat.

17.3"

Opcionális 
érintőképernyő

Opcionális 
érintőképernyő

Opcionális  
érintőképernyő

Tartozékok

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

Dell 
ügyfélszolgálati 
áruház
Egészítse ki 1 éves korlátozott 
hardvergaranciáját 24x7 órás 
Dell ProSupport támogatással.
Dell.com/ProSupportPlus

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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A Dell a Windows-t ajánlja. Laptopok

Dell vezeték nélküli billentyűzet 
és egér – KM632 A vezeték 
nélküli számítógép-használat 
szabadságát nyújtja.

Dell 19 monitor – E1914H 
Megbízható monitor a hatékony 
munkavégzéshez szükséges 
funkciókkal.

Hordozható 
Könnyű Ultrabook™ érintőképernyővel – mindössze 19 mm vastag és 1,62 kg  
induló súlyú.

Biztonságos
Ujjlenyomat-olvasó, az Intel® beépített biztonsági funkciói és a Dell biztonsági 
mentési és helyreállítási szoftvere védi a rosszindulatú programokkal és 
számítógépes támadásokkal szemben.

Megbízható
Vostro laptopjaink szigorú minőség-ellenőrzésen esnek át, és a Dell világszínvonalú 
ProSupport és következő munkanapi helyszíni szerviztámogatása áll mögöttük. 

14"

19"

Vostro 5470  
Csiszolt alumínium 
borítás grafitszürkében, 4. 
generációs Intel® Core™ 
i5 processzorokkal.

A Vostro laptop bekapcsolása után azonnal 

nyilvánvaló, hogy ez nem csak a mindennapi 

feladatokra használható munkaeszköz. 

Teljesítménye a legkreatívabb ötletek 

megvalósításához is elegendő.

Vostro laptopok

Dell Professional 16”-es üzleti 
laptoptáska Ergonomikus 
kialakítás számos rendszerezési 
lehetőséggel.

Opcionális  
érintőképernyő

Tartozékok

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

Dell 
ügyfélszolgálati 
áruház

Egészítse ki 1 éves korlátozott 
hardvergaranciáját 24x7 órás 
Dell ProSupport támogatással.
Dell.com/ProSupportPlus

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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A Dell a Windows-t ajánlja. 

Dell bőrtok– XPS 13 
A mobil életstílus ideális 
megoldása.

Dell vezeték nélküli lézeres 
egér – WM514 Stílusos 
vezeték nélküli egér hosszú 
akkumulátoros üzemidővel.

Dell USB 3.0 SuperSpeed  
két videocsatlakozós 
dokkolóállomás  
Nagy teljesítmény és USB 
3.0-kompatibilis csatlakozók.

Laptopok

XPS 15
Lenyűgöző opcionális QHD+ 
(3200 × 1800 képpontos) 
felbontású, 15,6”-es érintőképernyő 
nagy teljesítménnyel, 4. generációs 
Intel® Core™ processzorral.

11,6" 12,5" 13,3"

XPS 11
Az akrobatikus 2 az 1-ben 
Ultrabook™ UltraSharp™ 
QHD kijelzővel, innovatív 
érintőképernyővel,  
Intel® Core™ processzorokkal.

XPS 12 
A 2 az 1-ben Ultrabook™, amely 
laptopból táblagéppé alakítható. 
Full HD kijelzővel. 4. generációs 
Intel® Core™ processzorokkal.

XPS 13
Vékony, kompakt Ultrabook™ 
full HD kijelzővel és opcionális 
érintőképernyővel. 4. generációs 
Intel® Core™ processzorokkal.

15,6"

XPS laptopok 
Ambícióból eredmény. Az XPS család a nagy 

teljesítmény, forma és funkció tökéletes 

elegye. Túlteljesíti a várakozásokat, felkészít a 

szenvedélyes munkára.

Opcionális  
érintőképernyő

Opcionális  
érintőképernyő

Tartozékok

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

Munkavégzés 
éles képpel

Corning® Gorilla® Glass NBT™ – a 
más szóda-mész üvegeknél akár 
10-szer karcállóbb kijelző minden 
XPS laptopkonfigurációban 
választható.

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a Dell.com/partnerdirect 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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A Dell a Windows-t ajánlja. Laptopok

A képen szereplő termék:  
Latitude 14 7000 sorozat 4. generációs  

Intel® Core™ i5 processzorral

12”14” 15”

Tartozékok

Dell külső merevlemez – 1 TB 
A fájlok egyszerűbb tárolásához, 
megosztásához és átviteléhez.

Dell Executive bőr hordtáska 
Kifejezetten laptopok 
szállításához készült 16”-es 
képernyőméretig.

Dell hordozható kivetítő 
– M115HD Rendkívül jól 
hordozható, kicsi és könnyű 
készülék a laptop mellé.

Latitude laptopok

Kiváló biztonság 
Csak a Dell kínál gyárilag telepített titkosítást és fejlett hitelesítési megoldásokat.

Rugalmas megbízhatóság 
A robusztus tartósságot gyorsított élettartamtesztek biztosítják.

Problémamentes felügyelhetőség 
A világ legjobban felügyelhető vPro-kompatibilis laptopjai Intel® Core™ processzorokkal.

Magas szintű vezérelhetőség, felügyelhetőség és megbízhatóság a 

munkatársakkal való folyamatos kapcsolattartáshoz és az adatok védelméhez.

Latitude 14 5000 sorozat 

Könnyen felügyelhető 
laptop a vállalkozás 
felvirágoztatásához 
szükséges funkciókkal.

Latitude 12 7000 sorozat 

Felsőkategóriás 
teljesítmény vékony  
és könnyű Ultrabook™ 
kivitelben.

Latitude 15 3000 sorozat 

Kedvező árú mobil 
üzleti számítástechnika, 
amely mégis könnyen 
felügyelhető.

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

Munkavégzés 
éles képpel

Corning® Gorilla® Glass NBT™ – a 
más szóda-mész üvegeknél akár 
10-szer karcállóbb kijelző minden 
XPS laptopkonfigurációban 
választható.

Opcionális  
érintőképernyő

Opcionális  
érintőképernyő

Opcionális  
érintőképernyő

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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A Dell a Windows-t ajánlja. 

Tartozékok

Laptopok

Dell vezeték nélküli billentyűzet 
és egér – KM714 Mentesíti 
munkahelyét a vezetékektől.

Dell Precision mobil 
munkaállomások
Kreatív szakembereknek: A Dell Precision mobil munkaállomásaival 

szaggatásmentesen kezelhetők a feladatok akár a helyszínen, akár az 

irodában vagy útközben. Főbb jellemzők:

Dell USB 3.0 SuperSpeed  
két videocsatlakozós 
dokkolóállomás  
Nagy teljesítmény és USB 
3.0-kompatibilis csatlakozók.

Minősített hardver szerethető formában 
18 mm vékony, alumíniumbevonatú, szénszálas házban.

Szoftver, amely felveszi az Ön ritmusát 
Valós idejű képalkotás Adobe Premier Pro CC® és hasonló alkalmazásokkal. 

Világszínvonalú kijelzőtechnológia 
Opcionális QHD+ (3200 × 1800 képpontos) felbontású kijelző az 5,76 megapixel  
teljes részletességével.

A Dell Precision mobil 
munkaállomások 
rendelkeznek az  
Adobe® Creative  
Cloud tanúsítványával.

*Az Adobe Premier Pro külön vásárolható meg

15,6"

Dell UltraSharp U2412M  
A LED-es képernyő  
tulajdonságai kedvező áron.

15"
Dell Precision M4800
Páratlan mobil munkaállomás. 
Tartalma: Akár 4. generációs  
Intel® Core™ i7 processzor.

Dell Precision M3800
Meglepően vékony, könnyű 
és erős mobil munkaállomás. 
Tartalma: Akár 4. generációs  
Intel® Core™ i7 processzor.

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

28"

Dell 
ügyfélszolgálati 
áruház

Egészítse ki 1 éves korlátozott 
hardvergaranciáját 24x7 órás 
Dell ProSupport támogatással.
Dell.com/ProSupportPlus

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.

Opcionális  
érintőképernyő
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Dell 23 monitor – S2340L 
Kortárs stílusú monitor 
valósághű képpel.

Dell vezeték nélküli billentyűzet 
és egér kombináció – KM632 
Karcsú és stílusos a még 
nagyobb szabadságért.

Dell színes lézernyomtató – 
C1660w Ragyogó színek egy 
egyszerűen használható vezeték 
nélküli nyomtatótól.

Asztali számítógépek

Tartozékok

23"

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

 Inspiron 
asztali gépek
A kedvező ár és a termelékenység tökéletes keveréke 

köszönti Önt. Válasszon a minitornyok, keskeny 

tornyok és innovatív egybeépített formák közül.

23"

Inspiron asztali számítógép 
Az Inspiron kiváló 
egyensúlyt biztosít az  
érték és a teljesítmény 
között vállalkozása 
számára.

Inspiron One 20
20 hüvelykes, opcionálisan 
többérintéses képernyős 
egybeépített asztali 
számítógép Intel® Core™ i3 
processzorral.

20"

Inspiron 23  
A világ legvékonyabb 23”-es 
egybeépített, elegáns 
kialakítású, full HD felbontású 
érintőképernyős asztali gépe 
letisztulttá teszi munkahelyét.

Dell 
ügyfélszolgálati 
áruház

Egészítse ki 1 éves korlátozott 
hardvergaranciáját 24x7 órás 
Dell ProSupport támogatással.
Dell.com/ProSupportPlus

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a Dell.com/partnerdirect 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.

Opcionális  
érintőképernyő

Opcionális  
érintőképernyő
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Dell 23 monitor – S2340L  
A színerősítő Image Enhance 
technológia életre kelti a képeket.

Dell vezeték nélküli 
billentyűzet–egér  
kombináció – KM714  
A forma és a funkció egysége.

Dell színes többfunkciós 
nyomtató – C1765nfw  
Vezeték nélküli nyomtatás, 
beolvasás, másolás és faxolás.

Asztali számítógépek

Tartozékok

27"

23"

XPS 27  
27”-es WQHD érintőképernyő 
és 4. generációs Intel® Core™ i5 
processzor áramvonalas 
formában, csuklós állvánnyal.

XPS 8700
Nagy tárhely és 
könnyű bővíthetőség 
lélegzetelállítóan gyors 4. 
generációs Intel® Core™ 
processzorokkal.

XPS 18  
A világ legvékonyabb, 
legkönnyebb hordozható 
egybeépített számítógépe 
4. generációs Intel® Core™ 
processzorokkal.

A monitor  
nem tartozék.

18"

XPS asztali gépek
Tapasztalja meg az üzleti tevékenység és az élvezet 

tökéletes keverékét. Válassza a lélegzetelállító 

sebességű, tárolókapacitású és bővíthetőségű XPS 8700 

asztali gépet. Vagy válassza az XPS 27 számítógépet 

lenyűgöző QHD kijelzőjéért. Ha mégis az XPS 18-

at választja, a világ legvékonyabb és legkönnyebb 

hordozható egybeépített számítógépéhez jut.

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.

Opcionális  
érintőképernyő
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Tartozékok

Asztali számítógépek

A könnyen felügyelhető, biztonságos és helytakarékos OptiPlex 9020 egybeépített 

asztali gép zökkenőmentesen integrálható bármilyen irodai környezetbe.

OptiPlex asztali gépek

Üzleti szintű felügyelet
Ezzel a felügyelhető egybeépített asztali géppel, amely az Intel® vPro™ technológiát és a Dell egyedi 
bővítményeit alkalmazza, egyszerűen felügyelheti a teljes asztaligép-flottát, és biztosíthatja az 
üzletmenet folytonosságát.

Adatvédelem az asztaltól a felhőig
Az átfogó biztonsági és titkosítási megoldásokkal megvédheti adatait, bárhol is legyenek: asztali gépen, 
mobil eszközön vagy a felhőben.

OptiPlex 3020  
Végezze feladatait  
kiváló ár-érték arányú, 
üzleti használatra kész 
asztali géppel.

OptiPlex 9020 
egybeépített asztali gép 
Ez a karcsú egybeépített 
asztali számítógép a 
legnehezebb irodai 
feladatokkal is megbirkózik.

OptiPlex 7010 
Az üzleti igényekhez 
igazodó teljesítmény, 
biztonság és 
felügyelhetőség.

A monitor 
nem tartozék.

A képen szereplő termék:  
Dell S2340T 23”-es többérintéses monitor

23"

24"

Dell Premium kulcsos zár 
Megvédi kompatibilis Dell  
asztali gépét és adatait.

Dell MDS14 kétmonitoros 
állvány A Dell monitorok 
egyszerű csatlakoztatásával 
maximális kényelmes nyújtó 
látóteret alakíthat ki.

Dell UltraSharp 24 monitor – 
U2414H A világ legvékonyabb 
szegélyű monitora a két 
érintőképernyős monitor-
elrendezések ideális összetevője. 

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

Dell 
ügyfélszolgálati 
áruház
Egészítse ki 1 éves korlátozott 
hardvergaranciáját 24x7 órás 
Dell ProSupport támogatással.
Dell.com/ProSupportPlus

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.

Opcionális  
érintőképernyő
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Tartozékok

Asztali számítógépek

Dell UltraSharp 24 UltraHD 
monitor – UP2414Q Éles kép, 
színhű megjelenítés 23,8“ ultra 
HD képernyőn.

Dell 28 Ultra HD monitor – 
P2815Q Ultra HD képernyő-
felbontás kedvező áron.

A képen szereplő termék: Precision T3610 munkaállomás és Dell U3014 monitor. 
Az Autodesk AutoCAD külön vásárolható meg.

Dell Precision T1700 
Munkaállomásnak 
megfelelő teljesítmény  
egy asztali gép áráért.

Dell Precision T3610 
Méretezhető 
munkaállomás erőforrás-
igényes műveletekhez.

Dell Precision T5610 
Bonyolult feladatok  
gyors megoldása.

Terméktervezőknek, építészeknek és mérnököknek: az elképzelések hatékony  

és zökkenőmentes valóra váltásához. Összetevői:

Dell Precision 
torony kivitelű 
munkaállomások

Okos hardver a szoftvere mögött
Élvezze szabadalazott automatikus rendszerteljesítmény-optimalizáló technológiánkat.

A legjobb professzionális alkatrészek
A legújabb hardverek az Intel®, NVidia és AMD választékából.

Független szoftvergyártók által minősített eszközök Autodesk szoftverhez 
Az AutoCAD® és Inventor® alapú tervezéshez a Dell kínálja a legjobb megoldásokat.

Dell UltraSharp 32 UltraHD 
monitor – UP3214Q 
Lenyűgöző szín- és részlethűség 
ultra HD felbontásban.

Szimulált képernyőkép.

28"

24"

32"

Fedezze fel a Dell széles 
tartozékválasztékát, amellyel 
teljessé teheti vevői rendszereit. 
Az Ön régiójában elérhető 
tartozékokról érdeklődjön 
értékesítési kapcsolattartójánál.

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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Kiszolgálók

Bármilyen kiszolgálóigénye van, mi segítünk. A Dell kiszolgálói tökéletes 

eszközök az erőforrások megosztásához, akár hálózati összevonás, tárolás 

vagy levelezés a feladat. Bízza magát a Dell megoldások szakértőjére, hogy 

kiválaszthassa Önnek azt a kiszolgálót és azokat az összetevőket, amelyek 

az érték, a megbízhatóság és az adatvédelem megfelelő kombinációját 

biztosítják. Ha ez megvan, a Dell szolgáltatási szakembere az egészet 

telepítheti is Önnek.

A tökéletes 
kiszolgáló

A képen szereplő termék: Latitude 14 3000 sorozat  
Intel® Core™ i5 processzorral

PowerEdge T320  
Nagyvállalati kategóriájú 
funkciók szekrényre 
optimalizált, 1 egység 
méretű kiszolgálóban.

PowerEdge R320  
Nagyvállalati kategóriájú 
teljesítmény és ideális 
méretezhetőség 
tárhelyszolgáltatók számára.

PowerEdge T420  
Robusztus teljesítmény, 
méretezhetőség és 
megbízhatóság az 
irodában.

A Windows Server átfogó virtualizációs platformot kínál, amellyel a munkaterhelést, hálózatokat, 
tárolást és adatvédelmet rugalmasan kezelő adatközpontok és felhő-infrastruktúra hozható létre.

Dell ProSupport 
Plus

•  Egyetlen felelősségi pont, 
valamint jól képzett  
szakértők elérése éjjel- 
nappal, egész évben.

•  Következő munkanapon 
rendelkezésre álló helyszíni 
javítás

•  Saját súlyossági szintek 
beállításának lehetősége 
a kritikus helyzetek 
eszkalálásához.

Dell Networking  
N3000 kapcsoló

1GbE L3 képességekkel, üzem 
közben cserélhető bővítőmodul 
két SFP+ és két 10GBaseT 
kapcsolat támogatásával, 
EEE, akár 260 Gbit/s 
kapcsolókapacitás és 48  
POE+ port.

Dell Networking  
N2000 kapcsoló 

1GbE L2+ képességekkel, akár 
4094 VLAN támogatásával, 
EEE, akár 220 Gbit/s 
kapcsolókapacitás és 48  
POE+ port.

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a Dell.com/partnerdirect 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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Kiszolgálók és tárolóeszközök

PowerEdge VRTX
A PowerEdge VRTX kiszolgálóval egy teljes 

adatközpont erejét tapasztalhatja meg egyetlen 

torony méretű kiszolgáló házában. Alkalmas 

a távoli irodákban, kisvállalkozásoknál és 

fiókirodákban elhelyezett kiszolgálók, tárolók, 

hálózat és felügyelet integrálására. 

Egyszerű felügyelet
Egyesített konzolról végezhető a kiszolgálók, az adattárolók és a 
hálózati eszközök telepítése, figyelése, frissítése és karbantartása.

Méretezhető teljesítmény
Rugalmasan alkalmazkodik a jelen konkrét feladataihoz és 
költségvetési igényeihez, de a jövőben várható növekedéshez 
méretezhető.

Megosztott tárolás
Mind a négy kiszolgáló-csomópont hozzáfér a kis késleltetésű, 
megosztott belső adattárolóhoz, amely ideális a virtualizáláshoz 
és a fürtözéshez.

Új kiszolgálómegoldását 
az alábbi, kizárólag VRTX 
rendszerben használható blade 
kiszolgálók közül akár néggyel 
is bővítheti. A kiszolgálókat úgy 
kombinálhatja, hogy a legjobban 
igazodjanak a munkaterhelési 
igényekhez.

Dell AppAssure
Biztonsági mentési szoftver, 
amely folyamatosan 
gondoskodik a virtuális, fizikai  
és felhőkörnyezetek adatainak 
és alkalmazásainak védelméről.

M620P blade kiszolgáló
Intenzív levelezési, 
adatbázis-kezelési és virtuális 
munkaterhelést kezelő 
adatközpontokra, valamint  
a szűkös helyek virtualizációs 
megoldásaira optimalizált 
kiszolgáló.

M520P blade kiszolgáló
Az érték és a nagyvállalati  
szintű teljesítmény  
egyensúlya általános  
üzleti alkalmazásokhoz.

31 cm

48,4 cm

73 cm

VRTX-bővítés

PowerEdge VRTX
Kifejezetten a növekvő irodáknak 
szánt kiszolgáló Intel® Xeon® 
processzorral. A PowerEdge VRTX 2013-

ban elnyerte a PC Pro „Év 
kiszolgálója” díját.

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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Mert ha a Dell hálózatba szervezett tárolórendszereit telepíti,  

a korábbi hardverek többé nem jelentenek megkötést.

A tárolás 
újraértelmezett 
gazdaságossága

Kiszolgálók és tárolóeszközök

Nagyvállalati szintű teljesítmény és érték
SAN és NAS környezeteit virtualizált, skálázható lemezkészlettel optimalizálhatja, amely 
automatikusan, intelligensen alkalmazkodik az alkalmazási és munkaterhelési igényekhez.

Kiváló hatékonyság
Egyetlen platform blokk- és fájlszintű adatkezeléshez, az IT-költségvetést optimalizáló 
beépített hatékonysági, megbízhatósági és intelligens funkciókkal.

Egyszerűbb méretezés
A rugalmas architektúra készségesen, mesterséges korlátozások és bonyolultság nélkül 
alkalmazkodik a vállalkozás növekedéséhez és a technológiai fejlődéshez.

Az Ön válasza a 

növekvő  
adattárolási 
igényekre – és a 

csökkenő költségvetésre.

20%   
-os költség-
csökkenés.**

75%  
-kal nagyobb 
rendszerteljesít-
mény.*

Az SSG NOW 
elemzőcég által 
végzett felmérés 
szerint a flash/SSD 
alapú rendszerek 
előnyben rész-
esített szállítója.***

Dell flash 
tárolókra  
optimalizált 
megoldások.
Tárolórendszerek átalakítása a 
Dell.com/compellent webhelyen

PowerVault  
A PowerVault NX400 
rendkívüli megoldás  
belépő szintű NAS-hoz  
és vállalati osztályok  
NAS megoldásaihoz.

EqualLogic  
Az EqualLogic FS7600  
akár hétszeres  
kapacitásméretezhetőséget  
képes biztosítani.

Compellent A megosztott 
backend infrastruktúra 
hatékonyan és 
dinamikusan osztható fel.

*A feltüntetett IOPS teljesítményt a Dell által 2013 júliusában Dell Compellent flash memóriára optimalizált és forgó lemezes tömbökön végzett belső elemzés, valamint 
a Dell által 2013 márciusában a Storage Center v6.3.10 kettős SC8000 vezérlőn, OLTP típusú munkaterheléssel, IOmeter felhasználásával, 100%-osan véletlen, 70/30 
arányban olvasási/írási műveletekkel, 8K szektoros átviteli mérettel végzett belső vizsgálata során érték el. A tényleges teljesítmény/késleltetés függ a konfigurációtól, a 
használattól és a gyártás körülményeitől.
 
** A Dell által 2013 májusában végzett belső elemzés alapján, amelynek során Dell Compellent termékeket hasonlítottak össze hasonló EMC VNX, HP 3PAR StoreServ, HP EVA, 
IBM V7000, IBM XIV, Hitachi Data Systems HUS 100 és Oracle Sun ZFS Storage termékekkel, valamint a Gartner Inc, CP 2013. júniusi egyesült államokbeli listaárai alapján.
 
*** Az SSG NOW elemzőcég által végzett felmérés szerint a flash/SSD alapú rendszerek telepítésekor a Dell a legtöbbször választott szállító. A felmérés több mint 550 
IT-szakember SSD/Flash bevezetésével kapcsolatos terveinek kikérdezésén alapult.

© 2013 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A Dell a Windows-t ajánlja. 
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Esettanulmány

Termelékenységet  
és megtérülést 
növelő virtualizáció

Saját nevelésű támogatás
A cég a Dell helyi partnerével, a Siztekkel együttműködve egy Dell PowerEdge™ kiszolgálókból, Dell 
EqualLogic™ tárolókból, Dell OptiPlex™ virtuális ügyfelekből és Dell PowerConnect™ kapcsolókból  
álló virtualizált csomagot vezetett be az adatforgalom kezelésére. A megvalósítás mindössze négy  
hetet vett igénybe, az időveszteségek kiküszöbölése érdekében a szokásos munkaidőn kívül.

Hatékonyabb munkavégzés 
Az IT-szolgáltatási hatékonyság növelésének köszönhetően az alkalmazások bevezetése a korábbi hetek  
helyett néhány órát vesz igénybe. A személyi állománynak az üzleti célok elérésében külön támogatást  
jelent a rugalmas és megbízható adattárolás, amellyel egy teljes munkahét helyett 36 órás RPO, két nap  
helyett hat órás RTO érhető el.

Jobb termelékenység, megfelelőség és megtérülés
A személyzet évente 10 napot nyer a hatékonyság növekedésével. A központi adattárolásnak köszönhetően 
a jogszabályoknak való megfelelőség is javult. A kiszolgálók, tárolók és asztali gépek virtualizálása a cég eddigi 
legsikeresebb IT-projektje, amely kevesebb mint egy év alatt megtérült.

Ha a rugalmasságot, a termelékenységet és a növekedést javító méretezhető 

megoldásokra van szükség, a Dell által kínált teljesítmény és szakértő helyi 

támogatás garantálja a bevezetés zökkenőmentességét. A törökországi Plas 

Plastic Packaging a Dellhez fordult IT-rendszerei virtualizálásáért, ezzel 12 hónapos 

megtérülési időt ért el, és évente 10 munkanapot takarít meg alkalmazottainak.

“ Néha a legfontosabb 
kérdésekből lesznek 
a legkönnyebben 
eldönthetők.” 

 

Emre Günay,  

Beszerzési és IT igazgató,  

Plas Plastic Packaging

Ügyfélprofil

Ki: Plas Plastic Packaging, 250 
alkalmazott

Mit: gyártás és logisztika

Hol: Isztambul, Törökország

Kihívás:  Az informatikai 
rendszer méretezhetőségének 
javítása a bővítés támogatása, 
a megbízhatóság javítása és 
a dolgozók hatékonyságának 
növelése érdekében

Megoldás: A cég informatikai 
rendszerének virtualizálásával 
növeli a személyzet 
hatékonyságát, gyorsabb 
megtérülést és adat-helyreállítást 
biztosít, órák alatt képes új 
alkalmazásokat bevezetni, és 
gondoskodik a jogszabályoknak 
való megfelelőségről.

Honlap:  www.plas.com.tr

Közzétéve Törökországban:  
2013. április | Lejár: 2015. április

Dell™ PowerEdge™ R710

A Dell a Windows-t ajánlja. 

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a Dell.com/partnerdirect 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
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Merüljön el a valósághű színekben a Dell díjnyertes monitorai, a pontos, 

konzisztens és telt színek etalonjai segítségével.

Monitorok

Ismerje meg a hihetetlen, kedvező árú Dell UltraSharp 
23 – UZ2315H multimédiás monitort. Már elérhető.

Szimulált képernyőtartalom Új Dell UltraSharp multimédiás 
monitorok Beépített kamera, 
mikrofon és hangszórók – tökéletes 
eszközök videokonferenciákhoz.

Dell Ultra HD monitorok 
Hihetetlen élesség 3840 × 2160 
képpontos ultra HD felbontással.  
Ez a full HD felbontás négyszerese.

Dell monitorok  
Megbízhatóság a legfontosabb 
munkavégzési funkciókkal és 
környezettudatos kialakítással.

Dell érintőképernyős monitorok 
Intuitív többérintéses funkciók 
kiváló képminőséggel és többféle 
csatlakoztatási lehetőséggel.

23"
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A Dell a Windows-t ajánlja. 
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Munkabírás,  
amelyre számíthat

A Dell a Windows-t ajánlja. 

Latitude 14 7000 sorozat
•  4. generációs Intel® Core™ i5 

processzorokkal
• Windows 7 Professional
•  14” HD LED-es háttér- 

világítású LCD

A Dell termékeivel és megoldásaival kapcsolatos további információkért keresse fel a  
Dell.com/partnerdirect webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.




