
En helt ny typ av
modern arbetsyta
En ny generation användare kräver
en ny teknikgeneration.

Lenovo ThinkPad® Z-Series med företagsberedda
AMD Ryzen™ PRO 6000 Series-processorer är
optimerad för dagens arbetskraft och är en helt ny
syn på förstklassiga mobilupplevelser för företag.

Lenovo rekommenderar
Windows 11 Pro för företag

Lenovo rekommenderar Windows 11 Pro för företag



Hur bygger dagens IT-chefer framtidens
arbetsyta i en tid då man arbetar varhelst
man befi nner sig?

IT-team försöker stödja en ny generation av kreativa,
oberoende användare med förbättrade enheter, hanterade
tjänster och hållbara metoder. Detta är vad de har lärt sig.

Nästa år kommer distansarbetare att utgöra 53 % av
arbetsstyrkan i USA, 52 % i Storbritannien och 32 %
globalt.1

Anpassar sig till en
ny arbetskraft och
ger upphov till en ny
arbetsplats

Erbjud moderna enheter som fungerar för
användaren och för IT-teamet.
Moderna, progressiva enheter ökar
produktiviteten och samarbetet, minskar
antalet supportförfrågningar och får fl er
medarbetare att vilja stanna kvar.

32 % av alla som jobbar har lämnat ett jobb
på grund av teknik.2

Använd hållbara material och metoder.
Den nya arbetskraften förväntar sig hållbara
material i de enheter de använder och hållbara
metoder hos de företag där de arbetar.

70 % av millenniegenerationen säger att
hållbarhet påverkar hur länge de blir kvar
på ett företag.3

Gör säkerheten inneboende och kontinuerlig.
Se till att enheterna och tjänsterna som
tillhandahålls är förberedda för 
företagsanvändning
med inbyggd, uppdaterad säkerhet
som har konstruerats för team som kan
jobba varhelst de befi nner sig. IT-team kan
försvara sig mot säkerhetshot när de dyker
upp, minska antalet supportförfrågningar
och skydda sig mot sårbarheterna som
uppkommer vid hybridarbete.

67 % av alla cyberangrepp riktar sig mot
distansarbetare.4

Gör IT-tjänsterna smartare och e  ektivare.
Optimera hanteringen av användare och
maskinparken med integrationer som
förenklar supporten och hanterade tjänster
som undanröjer arbetsbelastningar. IT-team
kan driftsätta snabbare och skynda på
uppdateringscyklerna, hjälpa hybridarbetare
med olika support- och säkerhetsbehov
och få tid över till att fokusera på nya
tillväxtinitiativ.

52%

32%
av den globala
arbetskraften

av den
brittiska
arbetskraften53 %

av dem som jobbar i USA
kommer att vara distansarbetare.
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Möt eleganta, nya ThinkPad® Z-Series,
designad för hur och där arbetet sker.

Lenovo ThinkPad® Z13
Nya Lenovo ThinkPad Z13 defi nierar mobilitet och
progressiv design. Detta 13-tums kraftpaket för
folk som vill kunna arbeta var som helst är tunt och
ultralätt med sina 1,25 kg. Det har den eftertraktade
kombinationen av en AMD Ryzen™ R7 PRO 6860Z
U-Series-processor med integrerad Radeon™
600M-grafi k, en otrolig dubbel FHD RGB + IR-kamera
(inklusive en ny webbkameraslutare, ett tangentbord
som sträcker sig från kant till kant för att passa
fi ngrarnas naturliga krökning), Haptic ForcePad™ och
anpassningsbara TrackPoint-knappar. Dessutom ger
den fräscha ultrasmala ramdesignen maximal skärmyta.
Finns i färgerna Arctic Grey Aluminium, Black och
veganskt PET-läder i Bronze.
 
Lenovo ThinkPad® Z16
Nya Lenovo ThinkPad Z16 är byggd för prestanda
på språng. Denna bärbara 16-tumsdator drivs av
AMD Ryzen™ R9 PRO 6950 H-Series-processorn
och valfri, separat AMD Radeon™ RX6500M-grafi k
med SmartShift. Den överträ  ar kraven från dagens 
arbetare som vill kunna jobba överallt med det största 
skärm-till-enhetsförhållandet av alla ThinkPad, en
förstklassig kamera med ny webbkameraslutare, 
LTE-anslutning och den första 120 mm breda Haptic 
ForcePad™ på en ThinkPad. Z16 är något utöver
det vanliga: enkel skönhet med exceptionell kraft.
Tillgänglig i Arctic Grey Aluminium.

Dina användare behöver aldrig nöja sig med något
mindre för att vara produktiva. ThinkPad Z-Series 
hjälper dagens innovatörer och kreatörer var de än
arbetar – och ser bra ut.

ThinkPad® Z-Series:  
Konstruerad för den moderna arbetskraften

ThinkPad Z16

ThinkPad Z13 is 
available in recycled 
PET vegan leather 
and is packaged 
in compostable 
containers.
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Lenovo ThinkPad Z-Series drivs av den senaste
AMD Ryzen™ 6000 PRO Series-processorn och
Windows 11 Pro för att de dig nya möjligheter
att arbeta var och hur du vill. 

AMD Ryzen™ PRO-processorn är konstruerad för
produktivitet på språng med Zen 3+-arkitektur, en
avancerad 6 nm-teknik och inbyggd Radeon™ 600M-grafik.

En förstklassig upplevelse: Snabb och kraftfull 

Uppslukande samarbete
Erbjud konferenser i ljudstudiokvalitet med virtuella
bakgrunder, förbättrad bildkvalitet, borttagning
av bakgrundsbrus, ansiktsigenkänning och
objektdetektering. 

Allt möjliggörs av detta:
• En FHD-kamera med datorseende
• En 16:10 FHD+ lågeffekts- och QHD+ OLED-skärm
• Signalbehandling i realtid från USB-kamerafl ödet
• Wi-Fi 6E-anslutning (LTE fi nns även med Z16)

Batteri som räcker hela dagen
Den effektsnåla prestandan hos AMD Ryzen™ PRO-
processorn innebär att du kan fortsätta vara produktiv
nedkopplad överallt. Utnyttja hybridinnovation på språng
med kraft som räcker och blir över.

Windows 11-fl exibilitet
Windows 11 Pro stöder ditt och ditt teams sätt att arbeta
nu och bereder vägen för morgondagen med omfattande
säkerhet, produktivitetsverktyg för företag och fl exibla
hanteringsalternativ.



Veganskt PET-läderfodral
Tillgängligt i läder i färgen Bronze med ett skydd som
tillval för Z-Series som har tillverkats av 95 % återvunnen
polyuretan.

Bambu- och sockerrörsförpackningar
Z-Series är förpackad för detaljhandeln i ett
återvinningsbart bambu- och sockerrörsmaterial som
är helt komposterbart i hemmet och även kan återvinnas
som papper. 

Enkel koldioxidkompensation
Lenovos CO₂ O  set Service är den första tjänsten i sitt
slag i teknikbranschen. Lenovo samarbetar med ledande
certifi erade leverantörer av CO2-kompenserande tjänster,
vilket gör det enklare att kompensera för koldioxidutsläpp.
Det är enkelt att köpa klimatkompensation - det går att
lägga till alla Z-Series-köp eller nya/befi ntliga avtal.

Lenovo Z-Series-sortimentet är de mest hållbara
ThinkPads som någonsin har konstruerats med
genomgående återvinningsbara material och
i förpackningen omkring dem.

För Lenovo är förpackningar inte bara ett sätt att få färdiga
bärbara ThinkPad-datorer från vår tillverkningsanläggning
till våra kunder. Det är en möjlighet för våra förpacknings-
tekniker och formgivare att göra hållbar skillnad genom
innovation.

Anpassad till miljö- och hållbarhetspolicyer

Aluminiumhölje
ThinkPad Z-Series har ett hölje som består av 75 %
återvunnet aluminium och fi nns i färgerna Arctic Grey
och Bronze (endast Z16). Ström levereras via ett till 90 %
återvunnet batteripaket. Z16 har dessutom en till 90 %
återvunnen adapter på 65 W.

Sedan 2008 har vi
eliminerat mer än

ton förpackningar
uttryckt i vikt.
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Alla Lenovo-enheter med AMD Ryzen™
PRO-processorer är säkrade med en Zero
Trust-metod som börjar med ThinkShield
Platform-säkerhet, vilket ger inbyggt och
motståndskraftigt skydd.
AMD Ryzen™ PRO-processorer är världens första
x86-processorer som integrerar Microsoft Pluton-
säkerhetsprocessorn – en chip-till-molnet-säkerhetsteknik
som Microsoft har konstruerat och uppdaterar.

Pluton härdar Windows 11-datorer med kontinuerligt
skydd. AMD Ryzen™ PRO-processorsäkerhet stärker
detta skydd med en djupgående försvarsarkitektur som
innehåller defensiva, banbrytande funktioner för skydda
system och data bättre.

Intrinsic and continuous security

ThinkShield-plattformssäkerhet
ThinkShield tillhandahåller heltäckande, inbyggd och
enhetlig säkerhet i alla försörjningskedjor, under och över
operativsystemet, genom branschledande innovation och 
de bästa säkerhetslösningarna i sitt slag.

Lenovos sabotagebrytare. Varnar IT-
avdelningen om att bakluckan har öppnats

Smart Thunderbolt-/USB-skydd
Konfi gurerar portar för att blockera
lagringsenheter och obehörig dataöverföring

IR-kamera. Ger tillgång till
ansiktsigenkänning via Windows Hello

Fingeravtrycksläsare Möjliggör enkel
biometrisk autentisering – Lenovos
fi ngeravtrycksläsare med matchning
på chippet och nätverket är de säkraste
i branschen

Webbkameraskydd. Inbyggt fysiskt
webbkameraskydd skyddar mot visuell
hacking

SentinelOne® AI-drivet slutpunktsskydd. 
Förutsäger, förhindrar och stoppar zero-day
attacker, varnar nätverket för nya virus och
skadliga hot och återställer enheter till ett
rent tillstånd före intrång

Firmware Resiliency 2.0. Automatiserar
fi rmwareskydd, identifi ering och 
återställning

ThinkShield Engine. Ett anpassat chip
i Lenovo Think-enheter som utför
säkerhetsfunktioner helt isolerade från
programvaran

ThinkPad Z16



Microsoft Pluton
Pluton har konstruerats av Microsoft och är integrerat
i de senaste processorerna för att leverera inbyggd,
nästa generations säkerhet, inklusive Trusted Platform
Module 2.0. Pluton är tillverkat för dagens ständigt
föränderliga säkerhetslandskap och stöder Zero Trust
och hjälper till att säkerställa systemintegritet från det
ögonblick då enheten startar med ständigt skydd av
data, referenser och appar. Pluton är alltid uppdaterat
och skyddar mot aktuella och nya hot. 
 
Kontinuerligt uppdaterat skydd. Säkerhet i själva
kärnan, inbyggd i processorn och designad av Microsoft,
skyddar kodens integritet och ger det senaste skyddet
med uppdateringar som levereras via Microsoft 
 
Fysisk attackreducering (på samma chipp till
huvudprocessorn). Pluton skyddar mot fysiska angrepp.
Det skyddar autentiseringsuppgifter, identiteter,
personliga data och krypteringsnycklar även om
angriparen har installerat skadliga krypteringsnycklar
eller är i fullständig fysisk besittning av datorn 
 
Pålitligt, beprövat, byggt med partner. Microsoft inför
härdade, integrerade säkerhetsfunktioner i Windows
11-datorer i samarbete med ledande kiselpartner

AMD PRO-säkerhet
Dra nytta av banbrytande säkerhetsfunktioner med AMD
PRO-säkerhet: en uppsättning säkerhetsfunktioner i fl era
lager på hårdvaru-, operativsystems- och systemnivå
som är redo att hjälpa till att försvara mot dagens och
morgondagens ra  nerade angrepp.

AMD Secure-processor. Möjliggör säker
förtroenderotsstart och skapar ett säkert handslag från
kiseln till BIOS till operativsystemet

AMD Modern Security Architecture. Konstruerad för
att validera instruktioner på kiselnivå och exponera
angreppsvektorer innan de kan exekveras; låser ute
kända hot och kräver färre korrigeringar

AMD Shadow Stack. Robust säkerhetsstrategi för
att upptäcka och motverka kontrollfl ödesangrepp;
kontrollerar den normala programstacken gentemot en
hårdvarulagrad kopia och aktiverar Microsoft Hardware-
Enforced Stack Protection som ett led i en omfattande
uppsättning AMD-säkerhetsfunktioner som hjälper till
att säkra datorer

AMD Control-Flow Enforcement Technology. Ger
den processorinriktning som krävs för att möjliggöra
Microsofts shadow stack-teknik, som blockerar
returorienterad programmering

AMD Memory Guard. Förvränger krypteringsnycklar
som lagras i systemminnet så att hackare inte kan
använda dem för att dekryptera hårddisken
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Ett modernt, smartare
förhållningssätt till IT-tjänster

Många IT-chefer ägnar massor av tid åt att
stödja medarbetare som vill kunna jobba var
som helst.
Att driftsätta enheter som Lenovo ThinkPad® Z-Series
förbättrar anställda slutanvändares upplevelser, men
eftersom deras vardagliga behov förändras samarbetar
IT-ledare med pålitliga leverantörer om att hantera
funktionslaster och operativa arbetsbelastningar.

Detta gör det möjligt att fortsätta fokusera på att
säkerställa att slutanvändarna får hjälp utan att det
påverkar produktiviteten eller den övergripande
medarbetarupplevelsen, och frigör tid för
digitaliseringsinsatser.

59 %
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

Lenovo TruScale™
Lenovo TruScale ger IT-chefer chans och flexibilitet att
betala i den takt de växer och säkerställa tillförlitlighet och
lugn och ro kring IT-överväganden som säkerhet, styrning
och latens i hybridmiljö. Från hårdvara och licensiering till
support och hantering: förenkla hanteringen med ett avtal
och en kontaktperson.



Smart Managed Solutions
Att ge tillgång till och hantera teknik kan
kräva värdefulla resurser. Lenovo Smart
Managed Solutions levererar allt du kan
behöva för långsiktigt stöd av nästa
generations personal, från driftsättning
till hållbar återställning av tillgångar:

• Etableringstjänster
• Implementeringstjänster
• Konfi gurationstjänster
• Resursåterställningstjänster
• Förstärkning av personal
• Samarbete som tjänst
• • Virtuella skrivbord

Smart Managed Security av ThinkShield
Cybersäkerheten toppar regelbundet listan
över vad som får företagsledningen att ligga
sömnlös – av goda anledningar. Den utökade
attackytan som en hybridarbetsstyrka utgör
har visat sig vara oemotståndlig för hackare,
och angrepp med skadlig programvara,
utpressningsprogram och nätfi ske ökar.
Lenovo Managed Services hanterar alla
aspekter av personalens säkerhetsbehov,
oavsett var de arbetar.

• Spårning och radering av slutpunkter
• Slutpunktssäkerhet
• Antivirus- och krypteringshantering
• Privilegie- och licenshantering
• Identitetshantering

Smarta maskinparkstjänster
Datorn är den moderna arbetsstyrkans hjärta.
Från den högpresterande maskinvaran till
programvarustacken som gör att användarna
kan göra sitt jobb varje dag: en mängd
faktorer måste hanteras för att upprätthålla
maximal e  ektivitet. Och Lenovo Managed
Services hjälper IT-teamet med en eller alla
av dem.

• Enhetshantering
• Tillgångshantering
• Policy och efterlevnad
• Programvara och licenshantering
• Korrigering och distribution av programvara
• Digital upplevelsehantering
• Förutsägande/proaktiv förvaltning
• Programförpackning
• Virtuella skrivbord

Lenovos hanterade tjänster
Lenovo Managed Services består av ett brett utbud av
servicealternativ och ger slutanvändarna en förstklassig
teknikupplevelse från början till slut och ditt IT-team lugn
och ro.

Smart Service Desk
Att hantera de dagliga IT-problemen för
hybridarbetsstyrkan kan lägga en stor börda
på IT-personalen. Lenovo Managed Services
Smart Service Desk svarar på samtalet med
expertsupportresurser som löser problem
snabbt och effektivt.

• Support dygnet runt
• Chattbotautomatisering
• Självhjälpslösningar
• Katalog för onlinetjänster



Lenovo DaaS: 
En uppfriskande
enkel metod för
enhetshantering
Upptäck den smartare enkelheten med Device
as a Service. Ta nästa steg mot att hjälpa
personalen och låt Lenovo ta hand om allt –
till en överkomlig, förutsägbar och flexibel
kostnad. 
 
Ta reda på vad du kan spara med vår DaaS-kalkylator här!
• Frigör kapital och förbättra medarbetarnas
   produktivitet.
• Få heltäckande tjänster och support som matchar era
   behov exakt.
• Njut av enkelheten med en förutsägbar månadsavgift.
• Övervaka och utvärdera enheters hälsa och användning
   med proaktiv, prediktiv analys.
• Lägg till eller ta bort enheter från planen enkelt.
   Pausa tjänsten när företagets behov förändras.

Vi hjälper ditt företag att utvecklas och frodas – oavsett
hur eller var dina anställda arbetar.
Kontakta din Lenovo-representant om du vill veta mer.
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63 %
av de tillfrågade i en nyligen
genomförd global undersökning
angav att de var intresserade av 
en DaaS-lösning.6
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