
Innovatív megoldások
a rugalmas 

munkaerő 

szolgálatában.

A Lenovo megoldásai a 

Windows 11 Próra  és az 

Intel vPro® (egy Intel® 

Evo™ dizájn) 

technológiára épülnek, és 

az IT szükségleteit és a 

felhasználók igényeit 

szem előtt tartva 

készülnek.
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83%-a
az IT-döntéshozóknak arra 

számít, hogy a munka 

legalább 50%-a az irodán 

kívül fog végbemenni.1

dolgozó elégedettebb 

munkájával, ha otthonról is 

dolgozhat.1

60%-a
a dolgozóknak szeretne 

legalább munkaideje 

felében az irodától távol 

dolgozni.1

10-ből 7

A  Lenovo Remote Work

Enablement megoldása olyan mod

ern készülékekből áll, mint pl. a 

ThinkPad® X1 Carbon

A rugalmasság a hibrid 

munka jövője.

Manapság szoros összefüggés van a rugalmas 

munkavégzés és a dolgozói elégedettség között. 

A hibrid munka világában az IT feladata annak 

biztosítása, hogy a dolgozók hatékonyan, 

biztonságosan és boldogan dolgozhassanak, 

bárhol is legyenek.

Ugyanakkor a rugalmas munkahely nagy kihívást jelent 

az IT számára. Mert a dolgozóknak nemcsak korszerű 

készülékekre van szükségük, de azok üzembe 

helyezéséről, biztonságáról, kezeléséről és támogatásáról 

is a távolból kell gondoskodniuk.

A Lenovo segít ebben. Technológiai megoldásaink 

segítségével emberei ebben a „dolgozz bárhonnan” 

típusú világban is produktívak lehetnek.

A modernizáció a fejlődés és a gyarapodás kulcsa.

A Lenovo hardverek, szoftverek és szolgáltatások 

széles palettáját kínálja – olyan integrált 

megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a modern 

IT-t a hibrid munkahelyeken.

Ezeknek a megoldásoknak az alapját olyan korszerű 

készülékek adják, melyek a Windows 11 Pro operációs 

rendszert és az Intel vPro® (egy Intel® Evo™ dizájn) 

technológiát használják. Ezek a technológiák és 

eszközök biztosítják a dolgozók produktivitását és 

hatékony együttműködését.

Bárhol is tart a modernizáció felé vezető úton, a 

Lenovo megoldásai a megfelelő eszközöket 

intelligens szolgáltatásokkal párosítják – így a nap 

24 órájában gondoskodhat az alkalmazottak 

készülékeinek üzembe helyezéséről, kezeléséről és 

biztonságáról, függetlenül attól, hogy Ön vagy a 

készülékek hol találhatók  .
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Hagyja, hogy a Windows 11 Pro megmutassa, hogy 

mire képes.

A Microsoft Windows 11 Pro támogatja csapata 

jelenlegi munkamódszereit, és előkészíti a 

terepet a holnap számára – átfogó biztonsággal, 

üzleti osztályú eszközökkel és rugalmas 

kezeléssel.

Produktivitás az első 

pillanattól fogva  A Windows 

Autopilot által biztosított 

érintés nélküli üzembe 

helyezés lehetővé teszi, 

hogy az alkalmazottak új 

készülékük kicsomagolását 

követően azonnal 

elkezdjenek dolgozni.

Hatékony eszközkezelés

A Microsoft Intune egyszerű frissítés-

és javítócsomag-telepítést tesz 

lehetővé, így az alkalmazottak eszközei 

mindig naprakészek lesznek.

Páratlan biztonság

Az Intel vPro® platformra épülő, 

Microsoft Windows 11 Pro operációs 

rendszert futtató, korszerű Lenovo 

eszközök ugyanolyan fejlett 

biztonsági védelmet nyújtanak a 

távolról dolgozó emberei számára, 

mintha az irodában dolgoznának.

Intel vPro® (egy Intel® Evo™ dizájn), az 

IT szükségletei és a felhasználók 

igényei szerint készült.

Megérkezett a vékony és könnyű prémium 

üzleti laptop-élmény.

Kellő teljesítmény a hibrid munkaerő 

számára  40%-kal gyorsabban reagál 

akkumulátoros üzem esetén, kevesebb, mint 

1 másodperc alatt felébred alvó állapotból, 

hosszabb akkumulátor-üzemidő és 

kategóriavezető vezeték nélküli és vezetékes 

kapcsolat.2,3,4,5

Beépített védelem

A hardveres támogatású védelmi 

funkciók hatékonyabb védelmet 

biztosítanak az operációs rendszer alatti 

támadások ellen, és távoli helyreállítási 

lehetőségeket nyújtanak.
Eszközök távoli felügyelethez

Segítségükkel monitorozhatja, 

visszaállíthatja és frissítheti a 

tűzfalon belüli és kívüli eszközöket, 

még akkor is, ha azok ki vannak 

kapcsolva.

Korszerű eszközök, 
melyek éppoly 
gyorsak és 
rugalmasak, mint Ön.

Adjon olyan modern eszközöket dolgozói 

kezébe, amelyek lehetővé teszik számukra a 

rugalmas munkavégzést. Megoldásaink 

Windows 11 rendszerű eszközökre telepített 

funkciókon és szolgáltatásokon alapulnak, 

melyek a legfontosabb IT-kihívásait hivatottak 

megoldani.

ThinkPadX1 
Yoga
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Szoftver

• Következő generációs MI-

alapú vírus- és fejlett 

eszközvédelem

• Használatra kész operációs 

rendszer és alapvető 

illesztőprogramok

• Lenovo Cloud Deploy

• Microsoft Windows Autopilot

Hardver (Lenovo Think PCs-k)

• Osztályelső számítási 

teljesítmény az Intel vPro® 

(egy Intel® Evo™ dizájn) 

platformmal — az IT 

szükségletei és a felhasználók 

igényei szerint készült

• Nagyobb biztonság és 

produktivitás a Lenovo 

ThinkShielddel

Szolgáltatások

• A testre szabott teljesítési 

szolgáltatásokkal, az 

eszközöket kötegelt 

csomagként közvetlenül a 

végfelhasználókhoz 

szállítjuk

• Teljeskörű konfiguráció –

lemezkép készítése, 

optimalizálás, drop  in the 

box, BIOS-beállítások stb.

• Accidental Damage 

Protection  - védelem a 

garancián túlmutató 

meghibásodásokkal szemben

• Lenovo Sealed Battery 

Warranty  akár három év 

garancia az akkumulátorra

• Lenovo CO2 Offset Services

• Gyártói hardver- és 

szoftverbiztonsági garancia 

a végfelhasználó számára

• Lenovo Premier Support

Remote Work Enablement — használja 

ki a távoli és hibrid munka forradalmát.

A Lenovo Remote Work Enablement megoldása biztosítja az összes 

hardvert, szoftvert és prémium szolgáltatást, amelyre 

vállalkozásának a továbbfejlődéshez szüksége van. Minden eszközt 

közvetlenül a dolgozók otthonába vagy az irodába szállítunk.
Az emberei a legújabb, korszerű eszközökkel dolgozhatnak, miközben az IT-osztály 

munkáját átfogó konfigurációs szolgáltatásokkal segítjük, így ők más fontos feladatokra 

összpontosíthatnak.

A  Lenovo Remote Work Enablement 

megoldása Intel vPro® platformra 

(egy Intel® Evo™dizájn) épülő 

ThinkPad X1 Yoga laptopokat is 

magában foglalhat, a különösen 

vékony és könnyű üzleti laptop 

élményért.

A hibrid munkaerő 
ösztönzésére 
tervezve
A Lenovo Remote Work Enablement megoldása intelligens, 

hatékony, innovatív együttműködési és munkavégzési 

eszközöket biztosít távoli és hibrid csapatai számára.

Csökkenti az állásidőt, a technikai 

problémákat és az IT-

adminisztrációt

Az Easy Setup magában 

foglalja a számítógépet, a 

külső kijelzőt, a 

tartozékokat, a szoftvert 

és a kezelési utasításokat
Szabványosítja a 

dolgozók felhasználói 

élményét és felgyorsítja 

az új alkalmazottak 

onboardingját

A következetes integráció 

nagyobb rugalmasságot biztosít 

a távoli és irodai dolgozók 

számára
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Vágjon bele a Lenovo 

díjnyertes eszközeivel.

Híresek vagyunk iparágvezető 

eszközcsaládjainkról, amelyek a Windows 11 

Pro operációs rendszernek és az Intel vPro® 

platformnak köszönhetően páratlan üzleti 

teljesítményt nyújtanak. Megoldásaink 

ráadásul hatékony szoftverekkel, átfogó 

globális szolgáltatásokkal és fejlett 

támogatással segítik a felhasználókat.
ThinkPad® laptopok

Helytől független 
produktivitáshoz készült

ThinkCentre® asztali 

számítógépek Rugalmasság 

és teljesítmény egyre kisebb 

méretben

ThinkStation® és ThinkPad®  

P sorozatú munkaállomások

Kimagasló teljesítmény, 

konfigurálhatóság és 

ágazatvezető 

megbízhatóság

ThinkBook laptopok

Erőtől duzzadó, sokoldalú és 

ultrahordozható

ThinkVision® monitorok  Ha 

nagy és merész látványra 

van szükség

ThinkPad P1 hordozható 
munkaállomás

ThinkVision 
P27H

ThinkCentre Neo 
50s

ThinkBook Plus Gen 3
innovatív másodlagos 

kijelzővel a billentyűzet mellett

KEZDŐ
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Zero Touch - ennél 

egyszerűbb már nem is 
lehetne. 
Hasznosítsa IT-szaktudását. Anélkül, 

hogy fizikailag jelen lenne.

A Zero Touch deployment 

segítségével használatra kész, Intel 

vPro® platformra épülő Windows 11 

Pro PC-ket biztosíthat a távoli 

dolgozók részére. Egyszerűen és 

hatékonyan, időt és költséget 

takarítva meg.

A készülékeket egyenesen a 

dolgozók otthonába szállítjuk, ami 

egyrészt rendkívül kényelmes, 

másrészt csökkenti az állásidőket.

A Microsoft Windows Autopilot egy 

sokoldalú felhőalapú 

szoftvermegoldás, mely lehetővé 

teszi, hogy a vállalati standardoknak 

és irányelveknek megfelelő, előre 

konfigurált PC-ket biztosítson 

dolgozói részére.

A Windows Autopilot emellett 

felgyorsítja a számítógépek 

újrafelhasználását, biztonságossá 

és egyszerűvé téve az eszközök 

visszaállítását és újrakiosztását.

Lenovo Commercial Vantage

Biztosítson felhasználóinak egy - Ön 

által konfigurált - központi portált a 

hardverbeállítások kezeléséhez, a 

preferenciák beállításához és a 

rendszerfrissítések ellenőrzéséhez. 

Nincsenek hirdetések, nincsenek 

reklámok, csak vállalati funkciók.

A Windows Autopilottal

az eszközök 

konfigurálása és 

rendelkezésre bocsátása

készülékenként 25 percről

mindössze néhány

másodpercre csökkent.6

„A felhasználó általi 

üzembe helyezés 

idejét

Sean MacDonald,
P rincipal Group Program 

Manager,  M icrosoft CSEO

90%-kal 

csökkentettük.”
Egyszerű az IT számára

1.Előkonfigurált készülékek 

rendelése

2. Felhasználói profilok 
hozzárendelése

3. Szállítás

Biztonságos a 

végfelhasználók 

számára  Vigyázz: 

Csomagold ki

Kész: Jelentkezz be

Rajt: Dolgozz

ThinkCentre Neo70t

ThinkVision

®  P40w

KEZDŐ
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2/3-a
azon vállalatoknak, 

melyeknél adatszivárgás 

történt,

ezt több hónapon át észre 

sem vették.8

25%
Az IT-személyzet ideje

25%-át téves

riasztások

felderítésével tölti.7

Védje adatait, készülékeit 

és folytonosságát a 
ThinkShielddel.

Az IT-vezetők manapság egy 

merőben eltérő kiberbiztonsági 

környezettel szembesülnek. A 

ThinkShield, a Lenovo 

hardverekből, szoftverekből, 

szolgáltatásokból és folyamatokból 

álló összevont biztonsági portfóliója 

teljes mértékben testreszabható a 

vállalat biztonsága érdekében.

76%-a
a biztonsági 

szakembereknek a védelem 

helyett inkább a felderítésre 

és elszigetelésre 

összpontosít, holott

egy hatékony védelem 

támadásonként akár 1,4 millió 

dollárt is megtakaríthat egy 

cégnek.9

A biztonság a kutatás-

fejlesztésnél kezdődik, és a

ThinkShield Zero Touch ellátási

láncon keresztül, egészen az

eszközök életciklusáig terjed.

A beszállítók szigorú ellenőrzése 

biztosítja, hogy minden egyes 

lépés - az üzemünktől az Önök 

dolgozóinak asztaláig - ellenőrzött, 

auditált és biztonságos legyen.

A ThinkShield ezekkel a hatékony 

biztonsági funkciókkal egészíti ki a 

Windows 11 Pro és az Intel vPro® 

(egy Intel® Evo™ dizájn) beépített 

biztonsági funkcióit. A technológiák 

kéz a kézben működnek az Ön 

biztonsága érdekében.

Secured-core PC

Vértezze fel magát az operációs 

rendszer alá irányuló támadások 

elkerülése érdekében. A BIOS-szintű 

támadásokat a rendszer elhárítja, még 

mielőtt azok bekövetkeznének.
ThinkShield MI-

támogatású 

végpontvédelem

A mesterséges intelligencia támogatású 

vírusvédelem előrejelzi, megelőzi és 

leállítja még a nulladik napi 

támadásokat is, és azonnal öngyógyító 

módba helyezi az eszközt.

ThinkShield végpont perzisztencia

Folyamatos végpont-menedzsment 

a valós idejű megfigyeléshez és 

helyreállításhoz.

ThinkPadT14 i

SecureAccess 

Edition

KEZDŐ
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91%-a
a Premier Support 

vásárlóknak azt 

mondta, hogy újból 

megvásárolná a 

szolgáltatást.11

88%-a
a Lenovo vásárlóknak azt 

mondta, hogy ismerőseiknek 

is ajánlanák a Premier 

Supportot.11

Globális lefedettség

több, mint 100 piacon helyi 

nyelvi támogatással

Garanciális ügyek

beleértve az alkatrészeket és 

munkaerőt, a helyszíni 

munkát,12,13 és alkatrész-

priorizálást13,14

Egypontos

kapcsolattartás az egyszerűsített 

end-to-end ügykezelés 

érdekében

Jelentéskészítő eszközök

átfogó csomagja IT-csapata 

számára13,15

A  ThinkPad X1 Yoga Intel vPro® 

technológiával (egy Intel® Evo™

dizájn) megbízhatóságot,

kezelhetőséget és ThinkShield védelmet 

kínál egy rugalmas 2 -az-1-ben 

készülékben.

Nyugalom a nap 24 órájában, a 

világ minden pontján.

A Lenovo Premier Support az Ön 24/7/365 távoli 

ügyfélszolgálata dedikált, személyes, fejlett műszaki 

támogatással, beleértve az átfogó hardver-, periféria-

és OEM-szoftver-támogatást.10

Adjon vissza egy kis időt IT-

csapata, és nyugalmat 

alkalmazottai számára. A Lenovo 

Premier Supporttal teljeskörű 

támogatást élvezhet.

Átfogó hardver-, 

periféria- és OEM 

szoftvertámogatás16

Dedikált 24/7/365 

műszaki 

támogatás

KEZDŐ
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Legyen szó kisebb szobáról vagy akár nagy 

konferencia-helyiségről, csapatai bárhonnan 

innovatívan dolgozhatnak.

• Minden-az-egyben, az Ön igényeihez 

tervezett konferenciamegoldás

• Csatlakozzon be egy meetingbe egyetlen 
kattintással

• Tesztelt, integrált Lenovo technológia, 

amely kompatibilis a legújabb 

konferenciaplatformokkal (Microsoft 

Teams, Zoom, Google Meet)

• Biztonságos megosztást és együttműködést 
tesz lehetővé

• Teljeskörű kontroll IT-csapata számára az 

összes konferencia-helyiség felett, egyetlen 

központi konzolon keresztül.

• Egyszerű telepítés és integráció

• Bármekkora meetinghez vagy szervezethez 
méretezhető

Complete Conference

Room — hibrid 

együttműködés a modern 
munkahelyen.

A Lenovo Complete Conference Room egy 

egyszerű, rugalmas megoldás, amely 

szabadságot ad távoli és helyszíni dolgozói 

számára a munkájuk elvégzéséhez.

97%-a
a válaszadóknak használ 

valamilyen együttműködési 

platformot.1

66%-a
a válaszadóknak egyetért

azzal, hogy az

együttműködési eszközök

javították a produktivitást és

hatékonyságot.1

Kivételes konferenciaélmény, 

nagyobb produktivitás.

A Lenovo Complete Conference Room megoldása 

okos, hatékony és innovatív eszközökkel segíti a 

távoli és hibrid csapatok munkáját. Minden egyes 

komponens egy immerzív konferencia-élményhez 

lett tervezve.

Hardver*

• Központi készülék: ThinkSmart Core vagy 

ThinkSmart Hub (a szoba méretétől függően) 

upgrade-elhető

multikonferencia-platformmal, támogatással 

több kiegészítő számára és az üzleti célra 

tervezett, egyszerű távoli kezelést biztosító Intel 

vPro® platformmal.

• Perifériás eszközök: ThinkSmart Cam, 

ThinkSmart Bar, valamint számos harmadik 

féltől származó kiegészítő támogatása a 

maximális rugalmasság és bővíthetőség 

érdekében.

Szoftver

ThinkSmart Manager Premium

• Telepítés, konfigurálás és automatikus frissítések

• Valós idejű monitorozás és kezelés

• Proaktív távoli problémamegoldás

Szolgáltatások

Első éves karbantartás

• Opcionális helyszíni integráció/telepítés 

összetett konfigurációkhoz, tréningek a 

felhasználók, help desk és az IT számára

KEZDŐ
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Engedje szabadjára 

képzeletét. Valósítsa meg

a Lenovo TruScale™ segítségével.

A Lenovo TruScale-lel egyszerűen és kényelmesen 

hozzáférhet az összes megoldásunkhoz egy szolgáltatásos 

(as-a-service) modellen keresztül.

A Lenovo TruScale szolgáltatáson keresztüli Device as a Service (DaaS) 

segítségével teljeskörű biztonsági megoldásokkal felvértezett 

készülékekkel láthatja el alkalmazottait.

Válasszon a legújabb, Intel vPro® platformra épülő és Microsoft 

Windows 11 operációs rendszert használó Lenovo eszközök közül  –

hogy az IT-menedzsment helyett inkább a fontos üzleti prioritásokra 

tudjon összpontosítani.
Szabadítson fel tőkét

és javítsa a dolgozói 

produktivitást.

Élvezze az end-to-

end  szolgáltatásokat 

és támogatást  

melyek pontosan az 

Ön igényeire 

vannak szabva.

Élvezze a fix havidíj  

kényelmét és 

egyszerűségét.

Egyszerűen adjon hozzá vagy 

távolítson el készülékeket

a csomagjához/-ból,

vagy szüneteltesse a

szolgáltatást üzleti

igényei szerint.

63%-a
egy friss globális felmérés 

válaszadóinak azt mondta, 

hogy érdekelné őket egy DaaS 

megoldás.1

ThinkPad X1 Titanium Yoga Intel vPro® 

technológiával (egy Intel®  Evo™ dizájn) az üzleti-

osztályú s tabilitásért és megbízhatóságért

ThinkCentre  

T iny-in-One 

24"
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1 Lenovo, “The Future of Work and Digital Transformation,” February 2021

2 Windows operációs rendsze rű, prémium készülékek átlagos mért válaszideje tipikus munkafolyamatok

végrehajtása során, egy valós környezetben, 3 éves prémium készülékekkel összehasonlítva.

Részletekért látogasson el a www.Intel.com/11thgenvpro oldalra. Az eredmények eltérhetnek.

3 Az akkumulátor 100%-ról a kritikus töltöttségi szintre való lemerüléséig eltelt idő, tipikus 

munkafolyamatok, valósághű környezetben való végrehajtása közben. Részletekért látogasson 

el a www.Intel.com/11thgenvpro oldalra. Az eredmények eltérhetnek.

4 Gyári kikapcsolási küszöbértéktől elért töltés. Részletekért látogasson el a 

www.Intel.com/11thgenvpro oldalra. Az eredmények eltérhetnek.

5 Osztályelső vezetékes és vezeték nélküli konnektivitás Az integrált Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) és 

Thunderbolt™ 4 technológiával. A teljesítménnyel és benchmark eredményekkel kapcsolatos 

részletes 
információkért látogasson el a www.Intel.com/11thgen oldalra.

6 http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-

382/images/The_Total_Economic_Impact_of_Microsoft_365_Surface_ Devices_Final.pdf

7 https://www.businesswire.com/news/home/20190801005087/en/Ponemon-Institute-Reveals-Security-

Teams- Spend-Approximately

8 https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report.pdf

9 A Ponemon Intézet, “The Economic Value of Prevention in the Cybersecurity Lifecycle” című tanulmánya, 

2020

10 A támogatás bizonyos szoftveralkalmazásokra korlátozódik a legjobb tudásunk alapján. Nem 

tartalmazza a vállalati szoftveralkalmazásokhoz vagy az egyedi, iparág-specifikus szoftverekhez 

nyújtott útmutatót vagy technikai segítséget.

11 TBR, Prémium PC-támogatás Ügyfél-elégedettségi Kutatás, 2020. március

12 Ha a Lenovo úgy találja, hogy a probléma a garancia hatálya alá tartozik, és nem oldható meg 

telefonon vagy a vásárló által cserélhető alkatrész segítségével, a javítást a helyszínen végzik el ott, 

ahol a szolgáltatás elérhető. Ellenkező esetben az elérhető legjobb 

javítási szolgáltatást alkalmazzuk. A helyi idő szerint 16:00 óra után beérkező hívások esetén egy 

további munkanap szükséges a javítás megkezdéséhez.

13 Nem minden piacon elérhető.

14 A kifogyott alkatrészek késleltethetik a javítást.

15 Többféle szint érhető el. Válassza ki a megfelelőt. További részletekért forduljon helyi értékesítési 

képviselőjéhez.

16 A támogatás bizonyos szoftveralkalmazásokra korlátozódik a legjobb tudásunk alapján. Nem 

tartalmazza a vállalati szoftveralkalmazásokhoz vagy az egyedi, iparág-specifikus szoftverekhez 

nyújtott útmutatót vagy technikai segítséget.

A rugalmasabb 

jövő felé vezető út 
erre van.

Célunk, hogy segítsük vállalkozása fejlődését és 

virágzását, függetlenül attól, hogy alkalmazottai 

hogyan és hol dolgoznak.

Latogasson el a oldalra 
www.lenovo.com/Pursue-Innovation

oldalra

vagy vegye fel velünk a kapcsolatot ha 
többet szeretne a témával 
kapcsolatban megtudni.
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