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Управление на ИТ 
устройства, среда и 
процеси като услуга -� 
ͱΒΆΒ�Α΄Λ΄ΏΒ

Непрестанно растящия брой крайни 
устройства, включително персонални 
(лични), участващи в работния процес е 
едно от предизвикателствата при 
изграждане и поддържане на сигурна, 
надеждна и управляема ИТ среда.

Услугата DaaS улеснява управлението на 
многообразието от операционни системи, 
настолни, преносими и POS устройства, 
така, че компанията и отделния 
потребител да работят и разгърнат 
пълния си потенциал в съответните 
бизнес дейности и направления.



Managing and securing multi-OS 
environments can be challenging

Правилното устройство за всяко работно 
място 
Оптимизирайте своята ИТ инфраструктура и ресурси чрез услугата DaaS - цялостно 
решение за хардуерно оборудване, поддръжка, задълбочени аналитики, 
проактивно управление и допълнителни услуги в рамките на пълния жизнен цикъл 
на всяко устройство

Изберете устройства и аксесоари, които са толкова уникални, колкото бизнеса 
и потребителите ви. Възползвайте се от широката гама преносими и настолни 
компютри, мобилни и POS устройства, за да си осигурите гъвкавост, 
унифициране и централизация на ИТ инфраструктурата.
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Управление чрез задълбочен 
анализ и превенция

Ние ще се погрижим за управлението и сигурността на устройствата 
с различни операционни системи
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Проактивното управление TechPulse 
информира за евентуални затруднения и 
препоръчва навременни мерки за 
осигуряване на безпроблемна работа на 
устройства, приложения и потребители, 
което подпомага и оптимизира вашите ИТ 
разходи и ресурси.

Чрез DaaS ИТ екипа може да се фокусира 
върху основната си работа и проекти

Поверете на доставчика си текущите 
ангажименти по поддръжка и управление на 
крайните устройства.

Открийте нови възможности за реализация и 
напредък на стратегически ИТ инициативи.
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Изберете най-доброто решение за целия жизнен цикъл на устройствата – от анализ и дизайн, 
конфигуриране, внедряване, оптимизация и поддръжка, до извеждането от употреба.

Вземете всичко, от което се нуждаете - от хардуер и аксесоари, до услуга и подкрепа през целия 
период на договора. Посрещнете нуждите си с гъвкави финансови условия.

Преоткрийте начина, по който се използват технологиите, подобрете управлението и се 
възползвайте от възможността за промяна на проекта, спрямо развитието на вашия бизнес.

ͤͱͤͯͬͫ�ͬ�ͨͬͫͤͭͱ�
͵ΞΈ΄ΖΉ�ΌΈΉ΄ΏΑ΄Ζ΄�ͬͶ�ΕΔΉΈ΄�Ε�
ΓΒΐΒΝΖ΄�Α΄�Α΄ΜΌΖΉ�ΗΕΏΗ·Ό��
΄Α΄ΏΌ��ΈΌ΄Α�Ό�ΓΏ΄ΑΌΔ΄ΑΉ

ͮͲͱͬͧͷʹͬʹͤͱͩ�
ͮΒΑΘΌ·ΗΔΌΔ΄ΑΉ�ΓΔΌ�Α΄Ε�ΌΏΌ�
ΒΖΈ΄ΏΉΛΉΑΒ�Ε�+3�'\QDPLF�
&RQƬJXUDWLRQ�6HUYLFH

ͦͱͩͨʹͦͤͱͩ
ͲΕΖ΄ΆΉΖΉ�Α΄�Α΄Ε�ΚΉΏΌΣ�ΓΔΒΚΉΕ�s�

ΒΖ�ΓΒΔΞΛΎ΄��ΈΒ
ΈΒΕΖ΄ΆΎ΄�Ό�ΌΑΕΖ΄Ώ΄ΚΌΣ

ͲͳͶͬͰͬͫͤͺͬ�
ͦΞΓΒΏΆ΄ΖΉ�ΕΉ�ΒΖ�Α΄ΜΌΣ����������
ΓΒΐΒΝΉΑ�ΚΉΑΖΞΔ��ΕΞΈΉΕΖΆΌΉ�ΓΒ�

ΖΉΏΉΘΒΑ΄�ΓΔΌ�ΓΔΒ΅ΏΉΐ��Δ΄ΏΌΛΑΌ�ΑΌΆ΄�Α΄�
Β΅ΕΏΗΊΆ΄ΑΉ��6/$����������

ͳͲͨͨʹ;ͪͮͤ
ͳΒΆΌΜΉΖΉ�ΓΔΒΈΗΎΖΌΆΑΒΕΖΖ΄�Ό�

ΉΘΉΎΖΌΆΑΒΕΖΖ΄�Α΄�ͬͶ�ΒΖΈΉΏ΄�ͦΌ�s�
ΚΣΏΒΕΖΑΒΖΒ�Β΅ΕΏΗΊΆ΄ΑΉ�Ή�Α΄Μ�

΄Α·΄ΊΌΐΉΑΖ

 ͫ΄ΐΉΑΉΖΉ�ΒΕΖ΄ΔΉΏΌΖΉ�ΗΕΖΔΒΕΖΆ΄�Ε�ΑΒΆΌ,
�� ΆΌΕΒΎΒΖΉΙΑΒΏΒ·ΌΛΑΌ��΄�ΑΌΉ�ΝΉ�ΕΉ�

ΓΒ·ΔΌΊΌΐ�΄�ΕΌ·ΗΔΑΒΖΒ�Όΐ�Ό�ΒΖ·ΒΆΒΔΑΒ� 
ΔΉΚΌΎΏΌΔ΄ΑΉ



Съвременни�ͬͶ�ΔΉΜΉΑΌΣ��Ͱ΄ΎΕΌΐ΄ΏΑΌ�ΔΉΗΏΖ΄ΖΌ�

0	%0�Ό�'DD6

ͫ΄�ΆΞΓΔΒΕΌ�Ό�΄ΓΌΖΆ΄ΑΌΣ�� 
        ��������������
        FDPSDLJQ#PEP�EJ�FRP




