
           Lenovo jest kluczowym partnerem 
we wszystkich obszarach 
infrastruktury IT. Decyduje o tym  

 m.in. niezawodności klasy enterprise.
(Thomas Saueressig, CIO, SAP SE) ”
“

34%

Nowoczesne serwery i pamięci masowe w porównaniu 
do urządzeń poprzednich generacji zapewniają, 
dzięki oszczędnościom operacyjnym, szybki zwrot 
z inwestycji. Wybieraj nowoczesne IT dostosowane 
do głównych celów, takich jak: zmniejszenie zużycia 
energii, ograniczenie kosztów chłodzenia konserwacji 
czy licencji na oprogramowanie.

© Lenovo 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Lenovo, logotyp Lenovo 
to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należące do Lenovo.

Roczne przestoje rosną o 

25

70%
szefów IT uznaje   

oszczędności operacyjne  
za priorytet przy 
ocenie rozwiązań 
pamięci masowej.1 

Dopasowanie 
IT do celów 
biznesowych 
Jedno z 4 największych wyzwań 
stojących przed menedżerami 
odpowiedzialnymi za infrastrukturę IT. 3 

Niech ograniczenie złożoności zarządzania 
stanie się priorytetem. Odkryj przełomowe 
rozwiązania, które automatyzują zadania, 
upraszczają interfejsy i poprawiają wymianę 
informacji między urządzeniami.

Uwolnienie zasobów 
Rozwiązania takie jak Lenovo XClarity ™ 
integrują zarządzanie wszystkimi serwerami 
i pamięcią masową, uwalniając czas admini-
stratorów i pozwalając im skupić się 
ważniejszych projektach. 

 Ograniczenie kosztów
„Uproszczenie - w krótkiej perspektywie 
jest ważniejsze dla transformacji kosztów 
niż digitalizacja”.   (Analysys Mason, wrzesień 2018)

DLACZEGO WARTO 
MODERNIZOWAĆ IT?

Czy Twój plan modernizacji IT zapewnia najlepszą na rynku 
wydajność, wartość, niezawodność i wsparcie? Skorzystaj z okazji, 
aby sprawdzić alternatywne rozwiązania i poznać nowych 
partnerów - ponieważ bardzo często inaczej znaczy lepiej.

NIEWIELKIE INWESTYCJE PRZYNOSZĄ 
ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI1

2

3

Postaw na energooszczędność 
Serwery Lenovo Flex System pobierają 
o 34% mniej energii niż ich porównywalne
maszyny do montażu w szafach.

#1
Postaw na wydajność 
Lenovo ThinkSystem SR950 pobił 
rekord świata w teście SAP BW 
Edition dla SAP HANA Benchmark V1.

Postaw na partnerstwo

PROSTSZE ZNACZY LEPSZE

DLACZEGO LENOVO?

1. Data Storage Trends 2018  2. Badanie IDC 3. Gartner, kwiecień 2018 
4. ITIC 2018 Global Reliability Survey Mid-Year Update

 
W przypadku serwerów 
starszych niż 3,5 roku, 
nieplanowane przestoje mogą 
wzrosnąć o 25% w skali roku. 2 

Postaw na niezawodność
Serwery Lenovo System X są bardziej 
niezawodne niż serwery HPE Proliant 
x68, a ich dostępność wynosi 99,99%. 420x

Dowiedz się więcej na:
www.lenovoitmodernisation.com
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