
WYDAJNA PRACA 
Z DOMU

Ostatnie kilka lat pokazało, że każda firma 
potrzebuje strategii, która pozwala utrzymać 
wysoką wydajność pracy poza biurem, czy 
to w przypadku nagłych, nieprzewidzianych 
perturbacji, czy na stałe, aby poprawić 
produktywność i jakość życia pracowników. 

Stały, niezawodny dostęp z każdego miejsca 
do plików i aplikacji potrzebnych do pracy 
to tylko jeden z elementów układanki. 
Taką niezawodność i wydajność trzeba 
zapewnić, zachowując jednocześnie kontrolę 
wersji, prostotę obsługi IT oraz ochronę 
i bezpieczeństwo danych wrażliwych. 

Technologia infrastruktury pulpitów wirtualnych 
(VDI) pozwala sprostać tym wyzwaniom, 
umożliwiając pracownikom bezpieczny 
zdalny dostęp do plików i aplikacji — nawet 
zawierających informacje wysoce poufne lub 
zastrzeżone — z preferowanych przez nich 
urządzeń, dzięki czemu mogą logować się na 
serwerze umieszczonym w centrali i pracować 
w każdym miejscu.

Jednak znalezienie i wdrożenie rozwiązania 
VDI łączącego w sobie wydajność, koszty, 
łatwość zarządzania i skalowalność na 
poziomie odpowiednim dla małych i średnich 
firm (MŚP) może stanowić wyzwanie.

Rozwiązania HPE dla pracowników zdalnych 
umożliwiają wydajną pracę z domu (WFH) 
lub innej lokalizacji. Są dostępne dla grup 
liczących od zaledwie 10 do nawet 180 
użytkowników.

SZYBKI, BEZPIECZNY DOSTĘP 
Z KAŻDEGO MIEJSCA
Rozwiązania HPE dla pracowników zdalnych

Krótki opis rozwiązania

https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/desktop-virtualization-vdi.html


Podejmij właściwą decyzję zakupową.
Skontaktuj się z naszymi specjalistami  

ds. przedsprzedaży.
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Zadzwoń teraz

Bądź na bieżąco

SPRAWNIEJSZA PRACA 
W KAŻDYM MIEJSCU

Rozwiązania HPE dla pracowników zdalnych 
są oparte na konfiguracjach serwerów 
rack i tower z serii HPE ProLiant, które są 
w stanie spełnić wiele różnych wymagań 
sektora MŚP w zakresie VDI.

Obsługują różne platformy niezależnych 
dostawców oprogramowania, takie jak 
VMware Horizon®, Teradici Cloud Access 
Software i Microsoft Remote Desktop 
Service, zapewniając swobodę wyboru. 
Dostępne są nawet wysokowydajne 
konfiguracje z najnowszymi serwerami  
HPE ProLiant Gen10 Plus v2  
wyposażonymi w procesory AMD.

Rozwiązania te wspólnie zapewniają 
następujące korzyści:

• Produktywność: umożliwiają wydajną 
pracę z dowolnego miejsca, zapewniając 
zdalny dostęp do pełnej oferty aplikacji 
biurowych i danych.

• Bezpieczeństwo: umożliwiają bezpieczny 
zdalny dostęp bez ograniczania wydajności 
i funkcjonalności.

• Kontrola: pozwalają zachować kontrolę, 
ponieważ aplikacje są hostowane, a dane 
przechowywane lokalnie w centrali firmy.

ŁATWA MIGRACJA DO 
CHMURY HYBRYDOWEJ

Dodatkowo dzięki usługom chmurowym 
HPE Cloud Volumes, Microsoft Azure lub 
usługom zarządzanym innego dostawcy 
rozwiązania HPE dla pracowników zdalnych 
można łatwo rozbudować do chmury 
hybrydowej z dodatkowymi opcjami 
odzyskiwania po awarii.

JUŻ DZIŚ ZWIĘKSZ 
WYDAJNOŚĆ PRACY 
W KAŻDYM MIEJSCU

HPE może pomóc Ci zwiększyć wydajność, 
bezpieczeństwo i kontrolę w systemie 
WFH. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj 
się z autoryzowanym przedstawicielem 
handlowym HPE.

WIĘCEJ INFORMACJI
hpe.com/pl/pl/servers/entry-level

Krótki opis rozwiązania 

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Jedyne gwarancje, jakich udziela Hewlett Packard Enterprise na swoje produkty i usługi, są określone w wyraźnych oświadczeniach 
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Hewlett Packard Enterprise nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
błędy techniczne lub redakcyjne bądź pominięcia w niniejszym dokumencie.

AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices Inc. Azure i Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. VMware Horizon 
jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy VMware, Inc. i jej spółek zależnych na terenie Stanów 
Zjednoczonych i innych jurysdykcji. Wszystkie znaki towarowe innych firm należą do ich właścicieli.

a50001245PLE, wer. 6

Oferty HPE Flex
Osiągnij maksymalne oszczędności dzięki 
ofertom HPE Flex.

iQuote Universal
Przeglądaj popularne produkty HPE z grupy 
serwerów, pamięci masowych i urządzeń 
sieciowych, z możliwością szybkiego 
tworzenia precyzyjnych konfiguracji, 
a następnie ich eksportu w celu uzyskania 
wyceny. 

Uzyskaj potrzebne zasoby IT już teraz
Dział HPE Financial Services oferuje 
proste finansowanie zakupu sprzętu 
informatycznego, rozwiązania dotyczące 
cyklu eksploatacji zasobów oraz opcje 
finansowania dla sektora MŚP, które pomogą 
Twojej firmie wykorzystywać możliwości 
biznesowe prowadzące do rentownego rozwoju.

Uprość cały proces dzięki usługom
Dział usług HPE Pointnext Services pozwala 
skorzystać z naszej wiedzy, aby uprościć 
operacje i uzyskać większe możliwości przy 
mniejszych nakładach. Usługi HPE Pointnext 
Services pomagają we wprowadzaniu 
innowacji, które pozwalają wyprzedzić 
konkurencję i wyeliminować zagrożenia 
bezpieczeństwa. Zróżnicowana oferta — od 
doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań 
i zaangażowania opartego na projektach po 
usługi wsparcia operacyjnego — zapewnia 
wydajne i niezawodne działanie środowiska. 
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