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Folheto de soluções

Equipado com Intel®.
Se tem Intel,
tem máxima produtividade.



Em todo o mundo, a força de trabalho está em constante
movimento. Mobilidade é a palavra do momento.
Se a sua organização for como a maioria, você está respondendo
a essa tendência por meio de investimentos pesados
em ferramentas e infraestrutura móveis. Essa é uma ótima
notícia para a produtividade da força de trabalho e para
a flexibilidade e felicidade dos funcionários. Mas, apesar disso,
é também uma notícia desafiadora em termos de segurança
e controle. Para aproveitar ao máximo a mobilidade, é essencial
que se tenha uma infraestrutura preparada para o futuro que
possa acompanhar o ritmo e o estilo da força de trabalho
da nova era.

Soluções de infraestrutura
de TI de ponta a ponta
para garantir uma força
de trabalho móvel produtiva

Equipado com Intel®.
Se tem Intel,
tem máxima produtividade.

Clique aqui para explorar a linha completa
de soluções Lenovo. 
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Dispositivos são decisivos
Ao pensar em uma infraestrutura pronta para o futuro, você precisa
começar com os dispositivos móveis. Os equipamentos que você decide
oferecer aos seus funcionários terão um impacto direto em sua
produtividade e eficiência.

O impacto de equipar sua força de trabalho com os dispositivos
corretos é bom para os dois lados: de um lado, os funcionários
conseguirão se concentrar exclusivamente em seu trabalho,
em vez de se preocuparem com problemas como conectividade
e desempenho.

 

Do outro, o ambiente de trabalho harmonioso contribuirá para que
os funcionários sejam mais felizes, diminuindo a probabilidade
deles se demitirem por conta de um local de trabalho mal equipado.
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Clique aqui para explorar a linha completa
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Por que escolher
a Lenovo para
mobilidade?
Os dispositivos Lenovo transformam a produtividade móvel.
Nós desenvolvemos um portfólio excepcional de produtos
e serviços móveis da mais alta qualidade, incluindo ultrabooks,
equipamentos conversíveis e tablets. Com a família de produtos
ThinkPad X1 da Lenovo e as séries de produtos ThinkPad T e V,
os funcionários têm a liberdade de trabalhar em qualquer lugar
sem que isso comprometa o seu desempenho. Esses dispositivos
oferecem todos os elementos essenciais para uma força
de trabalho móvel produtiva:

Desempenho
Processadores dual core e quad core
4 a 8GB de RAM
Disco rígido de 500GB a 1TB 
Telas LCD de alta resolução
Wi-Fi de banda dupla
Baterias de longa duração

Segurança
Compatíveis com Windows
Criptografia de disco rígido
Reconhecimento biométrico
de impressões digitais
Proteção de identidade e segurança
de dados com o Intel® Authenticate
Manutenção remota e gerenciamento
sem fio com a tecnologia
Intel® Active Management (AMT)

Conectividade

Durabilidade

Mobilidade 4G LTE-A 
Dock WiGig opcional

Testes com especificações militares
Telas AMOLED
Teclado resistente a derramamento
Vidro resistente a quebra

Clique aqui para explorar a linha completa de soluções Lenovo.

Flexibilidade

Capacidade total de um PC
em um dispositivo híbrido 2 em 1
Expansibilidade modular
Leves e finos 

Qualidade

Tampa de fibra de carbono
Suporte de unidade de disco para
proteger o disco rígido de choques
e vibrações
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ThinkPad série X1 
A inovadora família de dispositivos móveis Lenovo ThinkPad X1 representa
a próxima geração da computação empresarial, combinando designs
elegantes e inspirados no consumidor com inigualável segurança
e gerenciamento de TI.

É melhor se acostumar
a verificar sua mochila
o tempo todo
Os dispositivos ThinkPad X1, com peso
inicial de menos de 1,5kg, são os nosso
 menores e mais finos equipamentos.
Talvez você comece a verificar toda
hora se o equipamento continua lá.

Portabilidade sem sacrifício
Além de ocuparem um espaço menor em
relação às gerações anteriores, os dispositivos
X1 são mais fáceis de segurar e transportar,
permitindo que você leve seu trabalho para
qualquer lugar. Mas qual a melhor parte?
Conseguimos oferecer ainda mais capacidade
de processamento, mais memória e mais
armazenamento para impulsionar seus
negócios. Além disso, conseguimos manter
a tela incrível. Isso sim é inovação.

Deixe a proteção conosco
Com quatro camadas de chassi reforçado
com fibra de carbono e uma estrutura
de proteção em liga de magnésio para
maior resistência, projetamos a família
de produtos X1 para lidar com o que vier
pelo caminho. De bebidas derramadas
a quedas e batidas, nossos dispositivos
são testados em relação a 12 requisitos
militares, além de passarem por mais
de 200 testes de durabilidade. Seja em
um dia no escritório ou em trabalho
remoto, o X1 cobre todas as bases.

Pronto e operante,
mesmo que você não esteja
Mesmo quando o sinal de Wi-Fi está
fora de alcance, o recurso opcional
Snapdragon™ X7 LTE-A da Qualcomm
garante que você sempre tenha
conectividade e acesso a todos os seus
dados e aplicativos na nuvem.

Clique aqui para mais informações sobre o ThinkPad série X1

Por que a Lenovo para mobilidade?

ThinkPad série T

Soluções de nuvem Serviços LenovoSoftware Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série X1
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De 0 a 80 em 60 
Os dispositivos XI fornecem até 15,5 horas
de duração da bateria e se você estiver
com pouca carga, o recurso de recarregamento
rápido fornece capacidade de 80% em apenas
uma hora. Ou seja, basta uma pausa para
o almoço ou um intervalo para o café para
que sua bateria seja facilmente recarregada
para funcionar até mais de 12 horas.

Prepare-se para
ser impactado
Os dispositivos XI contam com
Intel® Thunderbolt™ 3, a tecnologia
que leva o ultraveloz Thunderbolt
para USB-C a velocidades de até 40 Gbps.
Suporte a PCs empresariais finos e leves
e estações de trabalho móveis.
O Thunderbolt™ 3 move enormes
quantidades de arquivos, imagens
e vídeos a velocidades 8x mais rápidas
que o USB 3.0. Com a solução simplificada
de acoplamento Thunderbolt da Lenovo,
trabalhe facilmente com a criação pesada
de conteúdos ou tarefas intensas.
Além disso, sua experiência é aprimorada
com recarregamento mais rápido,
transferência de dados peer-to-peer
e conexão com dois monitores 4K externos. 

Menos realmente é mais
O XI Carbon está disponível com
o Microsoft Windows 10 Pro Signature
Edition, sem trialware nem apps
indesejados. Sem distrações - fácil
provisionamento para profissionais de TI.

Cobertura SEMPRE
e pra valer

 
O XI Carbon é oferecido com uma
garantia mundial padrão. Isso significa
que você pode contar com suporte
em 160 países. Trabalhamos em todo
o mundo para que sua empresa possa
fazer o mesmo.

Segurança pesada
O reconhecimento biométrico
de impressões digitais da Lenovo
simplifica o gerenciamento de acessos.
Proteja a identidade e a segurança
dos dados com o Intel® Authenticate
para opções mais robustas de
execução de políticas.

 

Por que a Lenovo para mobilidade?

ThinkPad série T

Soluções de nuvem Serviços LenovoSoftware Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série X1

Clique aqui para mais informações
sobre o ThinkPad série X1
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ThinkPad X1 Carbon

Mochila de transporte
para Lenovo 17" 

Dock Thunderbolt para ThinkPad

Hub portátil USB-C Lenovo

Tablet ThinkPad X1

Clique aqui para mais informações sobre o ThinkPad série XI
 

 

ThinkPad XI Yoga
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ThinkPad série T
O ThinkPad série T possui design superior, com o desempenho e a durabilidade
que os profissionais exigem. Celebrados por seus teclados de precisão e desempenho
sólido, esses notebooks se destacam da concorrência. Os dispositivos ThinkPad série T
são ideais para empresas que precisam de notebooks verdadeiramente empresariais,
com bateria que dure o dia inteiro.

Fino e leve com
segurança incrível
O peso inicial do ThinkPad T é de
aproximadamente 1,5kg e o comprimento
é de 18,8 mm. Sua tampa de fibra
de carbono, seu teclado resistente
a derramamentos e sua tela resistente
a quebra proporcionam a durabilidade
necessária para o trabalho móvel.

Processamento poderoso

Equipado com os processadores Intel® Core™
mais recentes e com a opção de placas
de vídeo com 2GB de vRam. Com isso,
os usuários podem alternar entre seus apps
favoritos sem esforço - aumentando sua 
produtividade e criatividade.

Armazenamento SSD
PCIe super veloz
Ao contrário de um disco rígido
mecânico comum, uma unidade
de estado sólido (Solid State Drive, SSD)
não tem partes móveis e conta com
desempenho mais rápido - inclusive
na inicialização (quase 3 vezes mais
rápida), abertura de arquivos (até 30%
mais veloz) e transferência de dados
(cerca de 200MB/s, comparada
a 50-120MB/s). Além de ser mais
silenciosa, também é mais confiável,
robusta e segura.

Bom para o usuário,
bom para os negócios 

Fáceis de configurar e instalar, os produtos
da série T também são rápidos na hora
da manutenção, atualização e segurança.
Seja para um usuário comum ou para um
técnico de TI, esse notebook empresarial
foi feito para tornar a vida (e o trabalho)
mais fácil para todos.

SSD

Clique aqui para mais informações sobre o ThinkPad série T

Por que a Lenovo para mobilidade?

Soluções de nuvem Serviços LenovoSoftware Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1 
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Menos é o novo mais  

Os produtos da série T estão disponíveis
com o Microsoft Windows 10 Pro
Signature Edition. Agora você pode
se despedir dos indesejados trialwares,
apps ou distrações e dizer “olá” para
um notebook mais rápido, desde
a inicialização até o desligamento -
e tudo que ocorrer nesse espaço.

Esqueceu sua senha?
Sem problemas.
Com o leitor de impressões digitais
Match-on-Chip da Lenovo, você não
precisa se preocupar em lembrar de
sua senha. Basta um toque no leitor
de impressões digitais para fazer
o login de forma rápida e segura.

Clique aqui para mais informações sobre o ThinkPad série T 

Por que a Lenovo para mobilidade?

Soluções de nuvem Serviços LenovoSoftware Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1
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ThinkPad T480s

.

ThinkPad T580

ThinkPad T480

Mouse com fio biométrico
e impressão digital Lenovo 

Filtros de privacidade Lenovo
a partir de 3m

Headset estéreo Lenovo

Clique aqui para mais informações sobre o ThinkPad série T 17 18
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Powered by Intel®.
Intel Inside®. 
Powerful Productivity Outside.

Lenovo série V
Combinando recursos de segurança e produtividade com um design simples,
tecnologia poderosa e vida útil longa da bateria, os notebooks da série V
são perfeitos para empresários e para aqueles que estão sempre viajando a negócios.

Desempenho poderoso
Aproveite o novo desempenho de PCs
com os processadores Intel® Core™
mais recentes. Incrivelmente rápidos
e cheios de recursos com segurança
integrada, eles estão prontos para
levar sua produtividade, criatividade
e entretenimento para o próximo nível.

 

Leves, porém robustos
Com menos de 1” de espessura e pesando
menos de 2,1kg, os dispositivos série V foram
feitos para você trabalhar em qualquer lugar.
Além disso, não há espaço vazio entre
as teclas do teclado, o que reduz drasticamente
o acúmulo de poeira e sujeira e impede
a degradação do desempenho ao longo
do tempo.

Seguros e confiáveis 
Quando se trata de segurança de TI
e violações de dados, todo cuidado
é pouco. É por isso que o Trusted
Plataform Module com certificação
do setor é integrado aos dispositivos
da série V, possibilitando criptografia
de arquivos, proteção por senha,
proteção de inicialização e muito mais.

Bastante espaço
de armazenamento 
Com até 1TB de espaço de armazenamento,
há bastante espaço para todos os seus
documentos, dados e outros arquivos digitais.

Clique aqui para mais informações
sobre o Lenovo série V

 

Por que a Lenovo para mobilidade?

Soluções de nuvem Serviços LenovoSoftware Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1 
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Clique aqui para mais informações
sobre o ThinkPad série V

Lenovo V330

Lenovo V730

Disco rígido portátil

Segunda bateria

Adaptador
de carregamento
por USB
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Clique aqui para explorar a linha completa
de soluções de software Lenovo.

 

Lenovo 
Unified 
Workspace
O Lenovo Unified Workspace permite que as organizaçõe
forneçam as aplicações e os e conteúdos certos, e de maneira
segura, a seus usuários - a qualquer hora, em qualquer local
e em qualquer dispositivo. Com isso, sua força de trabalho
tem a flexibilidade, as políticas e as ferramentas de que precisa
para ser mais criativa, produtiva e colaborativa.

Aplicações legadas do Windows
e aplicativos de nuvem privada ou
pública reunidos em um só espaço
de trabalho para o usuário.

Liberdade de escolha de SO
- funciona do mesmo modo em
Windows 7, Android, iOS, Mac OS
ou Windows 10.

Uma experiência consistente em
máquinas emitidas por empresas
ou em dispositivos móveis/BYOD.

Disponível no local com sua
infraestrutura já existente ou
como uma solução hospedada
e gerenciada pela Lenovo.

Por que a Lenovo para mobilidade?

Soluções de nuvem Serviços Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1

Software Lenovo
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Clique aqui para explorar a linha completa
de soluções de nuvem Lenovo

 

Soluções de
nuvem Lenovo
Implemente rapidamente as soluções e aplicativos
de TI e responda com mais velocidade às
oportunidades que surgirem com as soluções
de nuvem da Lenovo, Microsoft, RedHad SUSE
e VMWare. ‘

Alto nível de segurança
A segurança é a principal
prioridade, pois afeta não apenas
os dados armazenados na nuvem,
mas também coloca em risco os
dados de toda a empresa.

Expansão sob demanda
As soluções em nuvem devem ter
capacidade de expansão fácil para
atenderem às necessidades das
empresas conforme elas evoluem
e crescem.

Sempre disponível
As organizações precisam
de soluções em nuvem que
estejam sempre operacionais
e com tempo mínimo
de inatividade.

Fácil de gerenciar
A capacidade de gerenciamento
de um sistema - que inclui a
simplicidade e a velocidade com
as quais um sistema é reparado
e mantido - é essencial.

Por que a Lenovo para mobilidade?

Serviços Lenovo

ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1

Software Lenovo Soluções de nuvem
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Serviços Lenovo

Suporte Premier: Tenha um número de telefone 0800 dedicado
e um único ponto de contato para gerenciamento completo de casos
e suporte a software e hardware OEM. Aproveite uma comunicação
inteligente e consistente com um solucionador de problemas técnicos
qualificado para fornecer uma resolução rápida.

Extensões de garantia: Saiba quais são seus objetivos de eficiência de
custos, níveis de serviço aprimorados e satisfação do usuário final com as
extensões de garantia. As opções de garantia flexíveis da Lenovo foram
projetadas para atender às diferentes necessidades da sua empresa.

Clique aqui para mais informações
sobre os Serviços Lenovo

 

Suporte

Proteção contra danos acidentais: Com a proteção contra danos
acidentais, você economiza bastante em relação ao custo de reparos
ou de um novo sistema. Os usuários geralmente economizam entre
28% e 80%, dependendo do tipo de máquina e dos reparos necessários.

Garantia de serviço no local: Maximiza o tempo de atividade
e a produtividade do computador, proporcionando um serviço de
reparo conveniente e rápido no local. Fazendo com que sua equipe
de TI não precise instalar peças internas e, com isso, tenha mais tempo
para trabalhar com a missão crítica.

 

 

Garantia de reparo Expedited Depot: Clientes que compram
upgrades Expedited Depot são recebidos com a mais alta e importante
prioridade para reparos no depósito. No caso improvável de as peças
necessárias atrasarem, os clientes Expedited Depot recebem uma
sequência de prioridade para as peças com pedidos não atendidos.

Proteja sua unidade: Evite potenciais repercussões legais e monetárias
associadas a uma violação da segurança de dados. Este serviço oferece
custos antecipados previsíveis e elimina a necessidade de rastrear
unidades defeituosas em trânsito, disponibilizando tempo à equipe de TI
para que se concentre nas atividades comerciais de missão crítica.

Proteção

Por que a Lenovo para mobilidade?

 ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1

Software Lenovo Soluções de nuvem Serviços Lenovo
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Clique aqui para mais informações sobre os Serviços Lenovo 

Serviços de criptografia: A criptografia de disco rígido é essencial para
evitar acesso não autorizado a dados por meio de ataques sofisticados.

Marcação de ativos: Usar a equipe de TI para fixar tags de ativos
manualmente nos computadores da sua organização é um processo
demorado e caro. A marcação de ativos da Lenovo elimina esse fardo
e reduz custos ao ter a Lenovo aplicando as tags de ativos para você
durante a fabricação.

Serviços de automação de implantação: Muitos LÍDERES de infraestrutura
de TI estão criando eficiências operacionais ao simplificarem a implantação
de TI e reduzirem o tempo de provisionamento. A Lenovo atende a essa
visão estratégica ao possibilitar que as organizações aumentem
a capacidade através da troca de atividades técnicas especializadas
- como design de imagem e entrega - e da fabricação de hardware.

Serviços de primeira inicialização (First Boot): Antes que os novos PCs
possam ser usados, os técnicos precisam realizar tarefas finais de
configuração de inicialização rápida (Fast Boot). Essas tarefas, realizadas
internamente, podem ocupar de uma a duas horas de sua equipe de TI.
Com a Lenovo First Boot, você pode automatizar os processos para
qualquer tipo de imagem e mover as atividades para a fabricação da
Lenovo. Com isso, você economiza tempo e recursos e diminui custos
desde o primeiro clique.

Smart Image: Gerencie inúmeras imagens e drivers e trate os problemas
de instalação de drivers com o Smart Image da Lenovo, que oferece
compatibilidade em todas as plataformas de hardware baseadas na
Lenovo. Ele combina o hardware e o seu Image do Windows® 7/8
em uma única solução de imagem dinâmica que gerencia a manutenção
de drivers. Com isso, os custos de manutenção de imagem podem ser
 reduzidos significativamente.

Implementação

Por que a Lenovo para mobilidade?

 ThinkPad série VThinkPad série TThinkPad série X1

Software Lenovo Soluções de nuvem Serviços Lenovo
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Soluções Lenovo
para a mobilidade
da força de trabalho
Para permitir que a força de trabalho móvel seja produtiva a qualquer hora,
em qualquer lugar, da maneira que for preciso e sem comprometer a
segurança e a capacidade de gerenciamento dos seus dispositivos, é preciso
uma infraestrutura de TI unificada e robusta. A Lenovo oferece uma parceria
exclusiva para apoiar você nessa jornada, com soluções para infraestrutura
de TI que equipam e preparam sua força de trabalho móvel para o futuro.

 

Clique aqui para explorar a linha
completa de soluções Lenovo
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www.lenovo.com

Linha legal da marca

pelas quais a Lenovo faz a diferença

Intel e o logotipo Intel são marcas registradas da Intel Corporation
ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.
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Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.

razões  

Reconhecida
ao redor do mundo

Expertise em
diversas categorias

Confiança em
nossos produtos

Tecnologia
impulsionadora
de negócios

Rede de
suporte flexível


