
Moderna enheter
De nya medarbetarna har växt upp med
teknik och väntar sig att deras enheter
ska vara snygga och kraftfulla.

Hållbart förhållningssätt

26 % av millenniegenerationen och
28 % av generation Z säger att
hållbarhetsfrågor är viktigast för dem.4

Revolutionera teknikupplevelsen för den nya generationens
medarbetare med Lenovo ThinkPad Z-Series.

Mer information finns på www.lenovo.com/ThinkPad.
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ThinkPad Z-Series är elegant och modern
utan att göra avkall på produktivitet
i företagsklass. Öka produktiviteten ytterligare
med Lenovo Premier Support som tillval, en
linje som är öppen dygnet runt och bemannad
av våra bästa tekniker.

av arbetarna har slutat på
ett jobb eftersom de blev
frustrerade på tekniken som
användes.2

32 %

som dina
slutanvändare
förändras på

Fyra sätt

3

Flexibelt arbete

Hur arbete utförs har förändrats. IT-pro s stödjer en ny generation
av kreativa, inspirerade individer som omvandlar arbetet så att det
passar deras vardagsliv och värderingar.

Arbete ska vara anpassat till livet. Nya medarbetare
kräver flexibla arbetsalternativ, bland annat möjlighet
att arbeta var som helst.

Med ThinkPad Z-Series är det enkelt att stödja
flexibelt arbete med ett batteri som räcker hela
dagen, goda samarbetsfunktioner och inbyggd
säkerhet.

Visionärt samarbete
Flexibelt arbete och kraft att vara kreativ var
som helst är meningslöst utan möjlighet att
dela med sig. Distansmöten hör framtiden till,
och personalen måste vara redo.

Lenovo ThinkPad Z-Series erbjuder goda
samarbetsfunktioner wmed konferenser
i ljudstudiokvalitet, det största
skärm-till-enhetsförhållandet av alla ThinkPad
och kraftfulla AMD Ryzen™ PRO 6000
Series-processorer för att se till att möten
går att genomföra smidigt och produktivt.

Med ThinkPad Z-Series är det enkelt att stödja
flexibelt arbete med ett batteri som räcker hela
dagen, goda samarbetsfunktioner och inbyggd
säkerhet.

53 %
52 %

32 %
av den globala
arbetskraften

av den brittiska
arbetskraften

av dem som jobbar i USA
att vara distansarbetare.

Nästa år kommer

Minskningen av personliga möten på globala
företag på grund av distansarbete:3

2019 2021 2024

63% 33% 25%

ThinkPad Z-Series har konstruerats enligt vad de vill ha:

Millenniegenerationen

Generation Z

av millennie- 
generationen
säger att hållbarhet
påverkar hur länge de 
blir kvar på ett företag.5

70%

Lenovo ThinkPad® Z-Series,
med företagsförberedda
AMD Ryzen™ PRO 6000
Series-processorer, har
konstruerats för din nya
generation av användare.

Lenovo rekommenderar
Windows 11 Pro för företag

Lenovo rekommenderar Windows 11 Pro för företag

Z-Series är byggd med återvinningsbara material och förpackade
i komposterbara behållare, vilket minskar miljöpåverkan. Med tillvalet
CO2 O set Services kan du hantera frågor som rör samhällsansvar och
bidra till en mer hållbar framtid med en enda knapptryckninz.

Lenovo ThinkPad® Z16
—  built for on-the-go performance.


