
Hitta enheter som har
konstruerats för modernt
hybridarbete
Den eleganta, snabba och e�ektsnåla
ThinkPad Z-Series ser till att användarna
kan arbeta varhelst de befinner sig, bekvämt
och säkert genom att

E�ektivisering
av IT-processer

• öka produktiviteten
• skydda sig mot säkerhetshot
• minska supportförfrågningarna
• förbättra användarupplevelsen
• behålla fler i personalen.

Med integrationer som förenklar
support och hanterade tjänster som
undanröjer arbetsbelastningar kan IT-team

möjliggöra snabbare driftsättning
och uppdateringscykler
tillgodose hybridarbetares olika
support- och säkerhetsbehov
frigöra tid åt att fokusera på nya
tillväxtinitiativ
planera, anska�a och sköta en hel
infrastruktur enkelt med förutsägbara
kostnader och ett enda ansvarsställe.

3
Ökande säkerhetshot
Se till att enheterna och tjänsterna
du tillhandahåller är förberedda för
företagsanvändning med inbyggd,
uppdaterad säkerhet som har konstruerats
för team som kan jobba överallt.

ThinkPad Z-Series med AMD Ryzen™
PRO-processorer säkras med en
Zero Trust-metod som omfattar ThinkShield
Platform-säkerhet och en inbyggd
Microsoft Pluton-säkerhetsprocessor.

67 %
av cyberangreppen
mot företag
riktar sig mot
distansarbetare.3

300 %
stor ökning av antalet
anmälda cyberbrott
sedan pandemin startade.4

FBI har märkt
av en

Hjälp personalen att skapa och samarbeta överallt –
och avlasta IT-teamen – med Lenovo ThinkPad Z-Series.

Mer information finns på www.lenovo.com/ThinkPad.

Källor
1 Nextthink, ”The Experience 2020 Report”, april 2021
2 Adobe Workfront, ”The 2021 State of Work”, mars 2021
3 Forrester, ”Beyond Boundaries: Cybersecurity in the New World of Work”, september 2021
4 IMC Group, ”COVID-19 News: FBI Reports 3005 Increase in Reported Cybercrimes”, maj 2020
5 ”Managed IT Statistics Today’s Businesses Need to See”, marconet.com, juli 2018

© Lenovo 2022. Med ensamrätt. v1.00 januari 2022.

av alla IT-tjänster har
övergått från den
traditionella laga-det-som-
har-gått-sönder-modellen
till en modell med avtal
om hanterad service.5

59 %

av alla som jobbar har lämnat
ett jobb på grund av tekniska
problem.2

32 %

Ökande supportförfrågningar
Många IT-chefer ägnar mycket tid åt att hjälpa
hybridarbetsstyrkan med dess växande behov.

Driftsättning av prediktiva verktyg och automatiserad
övervakning av enheter via Lenovo Managed Services
förbättrar användarupplevelsen och minskar 
belastningen

70 %
av IT-chefer säger att
supportförfrågningarna
har ökat i och med
ökningen av
distansarbetet.1

Lenovo ThinkPad® Z-Series
för företagsförberedda
AMD Ryzen™ PRO 6000
Series-processorer
konstruerades för
de senaste
utmaningarna
som IT-team
står inför.

Lenovo rekommenderar Windows 11 Pro
för företag

utmaningarna med
distansarbete som
IT-team står inför

De fyra främsta

Lenovo rekommenderar Windows 11 Pro för företag

Lenovo ThinkPad® Z16

Kraven från en ny generation användare kräver en ny generation
av enheter och tjänster för att förbättra de medarbetarnas upplevelse.
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