
SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW STACJONARNYCH 
W SEKTORZE MAŁYCH FIRM

Pora porozmawiać z małymi firmami o tym, jak nowe komputery mogą pomóc obniżyć koszty, 
utrzymać przewagę nad konkurencją i podnieść poziom obsługi klienta.

Komputery maja kluczowe 
znaczenie dla firm

92% respondentów jest 
przekonanych, że komputer jest 
bardzo lub niezwykle ważny  
w ich pracy¹.

TWOJE MOŻLIWOŚCI HANDLOWE

Zasoby komputerowe są 
coraz starsze

W 2016 roku 36% wszystkich 
komputerów używanych w małych 
i średnich firmach miało ponad  
4 lata².

ROSNĄCE KOSZTY UŻYWANIA STARSZYCH KOMPUTERÓW

Pracownicy chcą nowych 
komputerów

59% respondentów chciałoby 
dostawać nowy komputer 
służbowy co 2 lub 3 lata³.

Bądź zaufanym doradcą klientów z małych firm i wyjaśnij korzyści w kontekście całkowitego kosztu 
utrzymania (TCO), jakie zapewnia używanie nowych komputerów (w porównaniu do eksploatacji co najmniej 
czteroletnich urządzeń):

1,5-krotnie wyższe koszty 

naprawy lub 426 USD/ROK  
całkowitych kosztów konserwacji 
na urządzenie⁴

2,1-krotnie większy spadek 
produktywności lub średnio  

1260 USD/ROK⁵



KORZYŚCI Z UŻYWANIA NOWYCH KOMPUTERÓW PRZEZ MAŁE FIRMY
Pomóż właścicielom małych firm zrozumieć korzyści płynące z modernizacji komputerów i przejścia na 
nowoczesne komputery stacjonarne z najnowszymi procesorami Intel® Core™ i systemem Windows* 10 Pro. 
Przyczyń się do poprawy jakości obsługi klientów i interakcji z nimi w tych firmach i pomóż utrzymać zaufanie 
klientów dzięki nowym komputerom stworzonym z myślą o krótkim czasie reakcji, produktywności  
i bezpieczeństwie.

Poprawa obsługi klienta
Jeśli mała firma chce zapewniać najwyższą jakość obsługi klienta i utrzymać 
przewagę nad konkurencją, musi skutecznie dbać o potrzeby swoich klientów. 
Niesamowicie krótki czas reakcji pozwala pracownikom małych firm bez 
opóźnień wykonywać pracę na rzecz klientów.

» Szybkie przetwarzanie wielu zadań pozwala spełniać potrzeby współczesnych firm 
– tempo wielozadaniowości jest nawet o 65% większe w porównaniu z pięcioletnim 
komputerem⁶

» Pamięć Intel® Optane™ gwarantuje bardzo krótki czas reakcji i dużą wydajność – 
komputery szybciej się uruchamiają⁷ i reagują dwa razy szybciej8, 9, 10 podczas 
wykonywania typowych zadań

Lepsza interakcja z klientami
Lepsza interakcja z klientami wymaga od małych firm tworzenia i dostarczania 
atrakcyjnych, zróżnicowanych treści. Pomóż swoim klientom w pełni 
wykorzystać interakcje z klientami dzięki produktywności i wydajności 
nowych komputerów stacjonarnych z procesorami Intel.

» Wydajne tworzenie atrakcyjnych treści oraz do 50% wyższa  produktywność  
w porównaniu z pięcioletnim komputerem¹¹

» Intel Unite® dla małych firm umożliwia szybkie i łatwe bezprzewodowe 
udostępnianie ekranu i rozszerzoną współpracę w salach konferencyjnych

Chroń zaufanie klientów
Utrzymanie zaufania klientów wymaga stałych działań w zakresie 
eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa (także cyfrowych), z którymi muszą 
się liczyć współczesne małe firmy. Pomóż małym firmom chronić dane 
klientów i swoją reputację dzięki funkcjom zabezpieczeń najnowszych 
komputerów stacjonarnych z procesorami Intel.

» Biometryczne logowanie za pomocą skanu twarzy lub odcisku palca ułatwia  
i przyspiesza uwierzytelnianie

» Windows* 10 Pro i najnowsze narzędzia firmy Microsoft pomagają chronić 
tożsamość i dane oraz zarządzać zagrożeniami

Nowoczesne urządzenia zapewniają niezrównane 
wrażenia użytkowe. Nowoczesne urządzenia są 

wyposażone w procesory firmy Intel.



Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel. 
Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek 
zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu  
w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności  
i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić 
się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy 
lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

1 Źródło: BEU PC Perception and Usage Survey, Intel Global Insights & Analytics – lipiec 2016 r. 
2 Źródło: Intel Global Insights & Analytics, (2. kwartał 2017 r.). 
3 Źródło: badania rynkowe firmy Intel, maj 2017 r. 
4 Źródło: Pivoting SMBs to Buy PCs – Techaisle, 2015 r. 
5 Źródło: Pivoting SMBs to Buy PCs – Techaisle, 2015 r. 
6 W oparciu o wynik SEG572 uzyskany w zastosowaniach biurowych i podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie z użyciem programów Word (zapisywanie w formacie 

PDF), Excel (ponowne obliczenia), PowerPoint (sortowanie slajdów) i NXPowerLite Desktop (zmniejszanie rozmiarów dokumentów pakietu Office, coś w rodzaju kompresji) 
oraz podczas odtwarzania filmu w tle (symulacja oglądania filmu szkoleniowego lub nagranego seminarium internetowego). 

7 SEG0479 (czas rozruchu komputera) – czas, jaki upłynął od włączenia zasilania (wyłączonego komputera) do załadowania systemu operacyjnego. 
8 SYSmark* 2014 SE (Responsiveness Subscore) to narzędzie testowe należące do konsorcjum BAPCo*, mierzące wydajność platform Windows*. SYSmark* sprawdza cztery 

scenariusze użytkowania: wydajność w zastosowaniach biurowych, tworzenie multimediów, analiza danych/analiza finansowa i czas reakcji. Narzędzie SYSmark* zawiera 
rzeczywiste aplikacje od niezależnych dostawców oprogramowania, takich jak Microsoft* i Adobe*. 

9 Przetestowano z użyciem następującej konfiguracji: procesor Intel® Core™ i5-7500, moc TDP 65 W, 4 rdzenie / 4 wątki, przyspieszenie do 3,8 GHz, pamięć: 2 × 4 GB pamięci 
RAM DDR4-2400, pamięć masowa: dysk twardy Western Digital* WD1003FZEX 1 TB / 7200 obr./min, grafika Intel® HD Graphics 630, system operacyjny: Windows* 10. 
Wyniki porównano z uzyskanymi w takiej samej konfiguracji, ale z zastosowaniem modułu pamięci Intel® Optane™ 16 GB. 

10 Przetestowano na próbkach inżynieryjnych pamięci Intel® Optane™ 16 GB. Wyniki mogą się różnić w końcowym produkcie, ale mamy mocne podstawy, aby sądzić, że nie 
będzie znaczących różnic w wydajności. 

11 Zgodnie z ogólnymi wynikami testu SYSmark* 2014, który jest testem porównawczym konsorcjum BAPCo* mierzącym wydajność platform Windows*. Test SYSmark 
bada trzy scenariusze użytkowania, w tym wydajność pakietu biurowego, tworzenie multimediów oraz analizę danych/analizę finansową, korzystając z rzeczywistego 
oprogramowania niezależnych dostawców, takich jak firmy Microsoft* i Adobe*. 
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