
ODMIEŃ SWOJĄ FIRMĘ
z pROcESORaMI IntEl® cORE™ vpRO™ SzóStEJ gEnERacJI

Najnowocześniejsze zabezpieczenia, niezwykła wydajność  
i rozwiązania bezprzewodowe pozwalają zmienić  
środowisko pracy.



Nadszedł czas na zmianę.
Moment na modernizację nigdy nie był lepszy, warto więc zoptymalizować 
działanie przedsiębiorstwa, korzystając z procesorów Intel® Core™ vPro™ 
szóstej generacji – najlepszej platformy Intela przeznaczonej dla firm.

Technologia ta zapewnia znaczne udoskonalenia w zakresie 
bezpieczeństwa, wydajności i łatwości zarządzania. W porównaniu 
z 5-letnim komputerem, nowe procesory pozwalają osiągnąć nawet 
2,5-krotnie większą wydajność1, 3-krotnie dłuższy czas pracy na baterii2  
i 30-krotnie szybsze przetwarzanie grafiki3. Wznowienie pracy komputera 
z trybu uśpienia trwa zaledwie pół sekundy4, użytkownik może więc 
błyskawicznie rozpocząć pracę.

Warto dodać, że zastosowanie mocy obliczeniowej procesorów Intel Core 
vPro™ szóstej generacji z systemem operacyjnym Windows* 10 Enterprise 
umożliwia uzyskanie wydajności i bezpieczeństwa klasy biznesowej.  
To po prostu lepszy sposób pracy.

Konstrukcja bez kompromisów – odpowiednie urządzenie 
dla każdego użytkownika. 
Klienci mają do wyboru ponad 100 najsmuklejszych i najlżejszych 
kompaktowych konstrukcji w historii. Procesory Intel Core vPro szóstej 
generacji są dostępne w szerokiej gamie nowych, stylowych urządzeń,  
co umożliwia dobranie odpowiedniego sprzętu do każdego zadania. 
Oferta obejmuje różnorodne urządzenia, w tym 2w1 i Ultrabooki, 
niezwykle smukłe notebooki, komputery All-in-One czy mini PC – 
wszystkie wyposażone w procesory wykonane w 14-nanometrowym 
procesie produkcyjnym. Procesory Intel Core vPro szóstej generacji 
wzbogacono o wspomagane sprzętowo zabezpieczenia, zdalne funkcje 
zarządzania i innowacje bezprzewodowe, które pomagają przeprowadzić 
transformację miejsca pracy. Przykładowo, urządzenie 2w1 z najnowszym 
procesorem Intel Core vPro to bardzo wydajny laptop i tablet w jednym 
urządzeniu. Wystarczy odpiąć ekran, aby zmienić urządzenie w tablet do 
prezentacji, a później połączyć go ponownie z klawiaturą, gdy użytkownik 
musi edytować tekst. Klienci mogą wybierać spośród innowacyjnych 
konstrukcji desktopów, takich jak umożliwiająca rozbudowę obudowa 
typu „tower”, stylowe komputery All-in-One czy zaawansowane, 
niewielkie mini PC – kompaktowy sprzęt dostosowany do potrzeb 
przedsiębiorstw

Zmiana sposobu pracy
Rozwiązania ułatwiające współpracę oraz bezprzewodowe technologie 
Intela optymalizują pracę w nowoczesnych środowiskach.

•  Więcej inteligentnych rozwiązań w salach konferencyjnych  
– technologia Intel® Unite™ pomaga stworzyć nowoczesne, bezpieczne 
przestrzenie podłączone z siecią, których struktura pozwala 
zmodernizować współpracę.  

•  Koniec z kablami w sali konferencyjnej – dzięki technologii Intel® Pro 
Wireless Display.

•  Połączenie z siecią i gotowość do pracy – od chwili, w której użytkownik 
dotrze do swojego biurka; Intel® Wireless Gigabit Docking zapewnia 
urządzeniom peryferyjnym wydajność połączenia na poziomie 
rozwiązań przewodowych, a przy tym bezprzewodowe możliwości 
dokowania bez żadnych ograniczeń.

nOWa tEcHnOlOgIa zaSpOKOI pOtRzEBY MOBIlnYcH 
pRacOWnIKÓW I SpEŁnI FIRMOWE WYMOgI BEzpIEczEŃStWa.
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Intel® Authenticate: zabezpieczenia wspomagane 
sprzętowo. Rewolucyjna ochrona tożsamości.
Przyczyną ponad 50% naruszeń ochrony danych są niewłaściwie 
wykorzystane lub skradzione dane uwierzytelniające 
użytkowników5. Mimo tego, większość przedsiębiorstw  
w dalszym ciągu zabezpiecza dostęp do zasobów o znaczeniu 
krytycznym za pomocą opartego na oprogramowaniu 
uwierzytelniania jednoskładnikowego, bazującego np. na nazwie 
użytkownika i haśle, co zwiększa ryzyko kradzieży tożsamości.

Intel® Authenticate to nowe rozwiązanie, które przenosi 
tradycyjne funkcje uwierzytelniania wieloskładnikowego  
z poziomu oprogramowania na poziom sprzętu, dzięki czemu 
kluczowe dane tożsamości i reguły nie są już narażone ani 
podatne na ataki ukierunkowane na oprogramowanie.

Procesory Intel Core vPro są wyposażone w zabezpieczenia Intel 
Authenticate do wspomaganego sprzętowo uwierzytelniania 
wieloskładnikowego, aby chronić tożsamość użytkowników. 
Rozwiązanie obejmuje też inne ważne funkcje zabezpieczające:

•  Technologia Intel® Platform Protection z funkcją BIOS Guard  
zapewnia wspomaganą sprzętowo ochronę przed atakami na 
system BIOS.

•  Technologia Intel® Platform Protection z funkcją OS Guard 
pomaga chronić system operacyjny przed szkodliwym 
oprogramowaniem.

• Technologia Intel® Data Protection umożliwia ochronę 
danych za pomocą zestawu instrukcji Intel® AES-NI (Advanced 
Encryption Standard — New Instructions), przyspieszając 
wspomagany sprzętowo proces szyfrowania wbudowany  
w procesor.

•  Dyski SSD Intel® Pro Series  chronią dane dzięki pełnemu 
szyfrowaniu nośników. Stworzono je z myślą o łatwym 
konfigurowaniu, zarządzaniu i odzyskiwaniu danych w oparciu 
o standard kontroli reguł Trusted Computing Group OPAL 
2.0. Funkcja Remote Secure Erase do zdalnego bezpiecznego 
kasowania pozwala bez trudu zmieniać przeznaczenie  
dysków SSD.

Technologia Intel® Active Management
Technologia Intel® AMT (Intel® Active Management Technology) 
pozwala łatwo i zdalnie wykrywać, naprawiać i chronić urządzenia 
wyposażone w procesory Intel Core vPro. Dzięki niej pracownicy 
działu IT lub dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do systemu 
poza zwykłą siecią oraz kontrolować klawiaturę/urządzenia wideo/
mysz i inne narzędzia na różnych platformach, co pomaga obniżyć 
koszty obsługi IT.

BEzpIEczEńStWO W KażDYM calu
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	Oprogramowanie	i	obciążenia	używane	w	testach	wydajnościowych	zostały	zoptymalizowane	pod	kątem	wydajności	jedynie	na	procesorach	Intel.	Wyniki	testów	wydajnościowych,	takich	jak	SYSmark*	 
i	MobileMark*,	są	określane	za	pomocą	konkretnych	systemów	komputerowych,	komponentów,	oprogramowania,	operacji	oraz	funkcji.	Zmiana	jednego	z	tych	elementów	może	spowodować	zmianę	
wyników	testów.	Należy	zapoznać	się	z	innymi	informacjami	i	testami	wydajnościowymi,	aby	możliwa	była	pełna	ocena	planowanych	zakupów,	w	tym	ocena	wydajności	różnych	produktów	w	połączeniu	 
z	innymi	produktami.	Bardziej	szczegółowe	informacje	na	ten	temat	można	znaleźć	na	stronie	intel.com/performance.	
 1  Wartości	uzyskane	w	teście	porównawczym	SYSmark*	2014	opracowanym	przez	konsorcjum	BAPCo*,	w	którym	mierzona	jest	wydajność	często	używanych	aplikacji	biurowych,	takich	jak	Microsoft	Excel	
i	Adobe	Acrobat.	Więcej	informacji	na	ten	temat	można	znaleźć	w	serwisie	www.bapco.com.

 2		Odtwarzanie	wideo	w	rozdzielczości	HD,	w	porównaniu	z	5-letnim	systemem.	Bardziej	szczegółowe	informacje	na	temat	wydajności	i	wyników	testów	porównawczych	można	znaleźć	na	stronie	www.intel.
com/benchmarks.

 3  Wyniki	uzyskane	w	teście	grafiki	3DMark*	Cloud	Gate	(teście	porównawczym	grafiki	3D	mierzącym	wydajność	biblioteki	DX-10	w	grach).	Więcej	informacji	na	ten	temat	można	znaleźć	w	serwisie	 
www.futuremark.com.

 4		Czas	szybszego	wznowienia	pracy	to	czas	wybudzenia	z	trybu	wstrzymania,	wyznaczony	dla	systemu	Windows®	10	OEM	z	trybem	Modern	Standby	na	urządzeniach	z	procesorami	Intel®	Core™	 
szóstej	generacji.

 5	Raport	„2015	Data	Breach	Investigations	Report”	(DBIR)	opracowany	przez	Verizon,	http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/.
Funkcje	i	korzyści	związane	z	technologiami	Intel	są	zależne	od	konfiguracji	systemu	i	mogą	wymagać	zastosowania	odpowiedniego	sprzętu	i	oprogramowania	lub	aktywacji	odpowiednich	usług.	Wydajność	
jest	zależna	od	konfiguracji	systemu.	Żaden	system	komputerowy	nie	jest	w	stanie	zapewnić	całkowitego	bezpieczeństwa.	Więcej	informacji	można	uzyskać	od	producenta	lub	sprzedawcy	systemu	oraz	 
w	serwisie	intel.com.
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towarowe	firmy	Intel	Corporation	w	Stanach	Zjednoczonych	i	innych	krajach.	
*Pozostałe	nazwy	i	marki	mogą	być	własnością	innych	podmiotów.
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Więcej powodów przemawiających za przejściem na procesory Intel Core vPro szóstej 
generacji można znaleźć na stronie www.intel.pl/vpro.


