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NÄR ARBETET KRÄVER  
DET BÄSTA .

L a t i t u d e  1 3  7 0 0 0 - s e r i e n  –  v ä r l d e n s  m i n s t a  b ä r b a r a  a f f ä r s d a t o r  p å  1 3  t u m 

–  m e d  e n  f a n t a s t i s k  I n f i n i t y E d g e - s k ä r m .

Beställ från Dell eller från våra partners. Valet är ditt.  
På sidan 52 finns mer information om hur du kan köpa våra produkter.

PROSUPPORT PLUS 
Hjälper dig att hålla verksamheten igång med snabb 
problemlösning och support.
Dell.se/ProSupportPlus

DELL FINANCIAL SERVICES 
Ger organisationer friheten att driftsätta  
rätt lösning redan idag.
Dell.com/dfs_se

http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766


 

3

Dell Precision 15 5000-serien
Den tunnaste, lättaste och minsta mobila workstation-
datorn på 15 tum med stora kraftresurser.

Datormaskinvara och komponenter

Prisbelönta

Innovatörer drar alltid uppmärksamheten till sig. Därför är vi mycket 
glada över de här utmärkelserna från CES Innovation Awards 2016.

Nya Dell Latitude 13 7000-serien 
Världens minsta bärbara 13-tumsdator för företag 
med en imponerande InfinityEdge-skärm.

          Dell Latitude 12 7000-serien 2-i-1 
      En mångsidig 2-i-1-enhet på 12 tum som har 
kraften hos en bärbar dator, flexibiliteten hos en 
surfplatta och högklassiga material.

H Ö G T EK N O LO G I S K A . 

H Ö G A K TA D E .

Surfplattor, 
läsplattor och 
mobila enheter

Datormaskinvara 
och 
komponenter

Dell UltraSharp 60 cm (24”) Wireless 
Connect-skärm – U2417HWi 
Arbeta smidigare med trådlös 
anslutning.

Kringutrustning 
för datorer

D E L L 

P R O S U P P O R T
Låt våra lokala teknikexperter  
ta hand om eventuella problem 
med datorer, surfplattor och 
programvara, så att du kan 
fokusera på verksamheten.

Besök Dell.se/ProSupport

Prisbelönta 2

Det smarta valet  4

Surfplattor 6

Bärbara datorer 8

2-i-1 16

Mobila workstation-datorer 20

Stationära datorer 24

Fasta workstation-datorer 28

Servrar 30

Lagring 36

Nätverk 38

Tjänster 42

Prosupport Plus 44

Företagslösningar 46

Tillbehör 48

Skärmar 50

Hur köper jag 52

Kom igång på nolltid. 
Vi har alltid våra Smart 
Selection-datorer i lager 
så att dina medarbetare 
inte ska förlora ett 
ögonblick.

http://www.dell.com/learn/se/en/sebsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/campaigns/smart-select-commercial?c=se&l=sv&s=bsd&ref=gzilla?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766


5

Smart Selection är våra bästa och populäraste 
konfigurationer med attraktiva priser och högklassig 
support från Dell. De är Dells mest prisvärda produkter i 
sin kategori och sträcker sig från ingångsnivå till de mest 
avancerade systemen.

De är märkta med en grön logotyp och skickas från Dell inom  
24 timmar eller mindre* så att du inte behöver förlora värdefull tid.

Smart Selection-systemen bygger på djupgående kundanalyser, vilket 
gör att de snabbt och effektivt kan tillgodose användarnas behov. 

Lägg till förstklassiga konfigurations- och logistiktjänster för att 
förenkla driftsättningen och hanteringen av IT-miljön.

Vostro 15  
3000-serien (3559)  
Bärbar företagsdator  
på 40 cm (15 tum) med 
ett numeriskt tangentbord 
och en stor skärm för  
ökad produktivitet.

*Konfigurationer märkta med den gröna logotypen skickas inom en arbetsdag (förutom under röda dagar och helger). Detta gäller beställningar som 
betalas i förväg eller har godkänd kredit. Antalet enheter är begränsat. Leveransdatumet garanteras inte. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, 
kostnader, skadestånd, avgifter eller utgifter som uppstår till följd av försenade leveranser. Programvara och tillbehör kan skickas separat och levereras 
senare, eller göra att beställningen försenas. För konfigurationer som inte är märkta med den här logotypen gäller normala leveransvillkor. Kontakta den 
kontoansvariga om du vill ha mer information.

Vostro 3650  
Mini Tower –  
stationär dator 
Mini Tower-dator som 
utformats för att spara 
utrymme utan att 
kompromissa med 
prestandan och som kan 
växa med din verksamhet.

Vostro 3250 SFF – 
stationär dator 
En tillförlitlig, kompakt 
stationär dator med en 
smidig design som passar 
perfekt på skrivbordet och 
i din verksamhet.

D E T  SM A R TA  VA L E T.

DELL SERVICES

Lägg till Dell ProSupport dygnet 
runt till din 1-åriga begränsade 
maskinvaruservice. 

Dell.se/ProSupportPlus

TILLBEHÖR

D E L L 

P R O S U P P O R T
Låt våra lokala teknikexperter  
ta hand om eventuella problem 
med datorer, surfplattor och 
programvara, så att du kan 
fokusera på verksamheten.

Besök Dell.se/ProSupport

Bärbar extern hårddisk  
från Dell – 1 TB  
Gör det enkelt att lagra, dela och 
överföra filer. Programvara för 
automatisk säkerhetskopiering  
är förinstallerad.

Dell WM126 – optisk mus
Slipp kabeltrassel och arbeta 
bekvämt med längre batteritid.

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/en/sebsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
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Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

VA R S ÅG O D,  H Ä R  FÅ R  D U  

M ER  FL E X I B I L I T E T !

Venue 11 Pro 7000-serien 
Ett riktigt kraftpaket med processorn 
Intel® Atom™, skärm på 27 cm (10,8 tum) 
och en komplett uppsättning tillbehör 
som exempelvis ett anslutningsbart 
tangentbord.

Vi presenterar vår arbetsmyra – bärbarheten hos en surfplatta, 
kraften hos en Ultrabook™ och känslan hos en stationär dator. Med 
en fantastisk 10,8-tums HD-skärm, normalstort tangentbord som 
tillval och en dockningsstation för skrivbordet kan du ta med dig 
arbetet vart som helst. Det är den optimala allt-i-ett-surfplattan.

Tillbehör ingår inte.

När olyckan är framme ...
Med Dells Complete Care-tjänst kommer du snabbt upp 

på banan igen. Vi reparerar din bärbara dator, surfplatta 

eller stationära dator om den blir skadad av strömsprång, 

utspilld vätska eller fall. Mer information finns på

Dell.se/accidentaldamage
Datorer som är färdiga att 
skickas inom 24 timmar. 
Kom igång på nolltid. Vi 
har våra Smart Selection-
datorer i lager, så att dina 
medarbetare inte förlorar 
ett ögonblick.

Targus Meridian-väska – 11 tum. 
Passar till alla Dell Venue 11 Pro-
surfplattor och mindre modeller.

Dell Dock för surfplattor

Docka och anslut till skärm, 
tangentbord/mus och nätverk.

Surfplatta 
ingår inte.

T ILLBEHÖR

Rekommenderade och testade för 
Venue-surfplattor.

D E L L 

P R O S U P P O R T
Låt våra lokala teknikexperter  
ta hand om eventuella problem 
med datorer, surfplattor och 
programvara, så att du kan 
fokusera på verksamheten.

Besök Dell.se/ProSupport

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
http://www.dell.com/learn/se/sv/555/services/support-services-accidental-damage?c=se&l=sv&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/campaigns/smart-select-commercial?c=se&l=sv&s=bsd&ref=gzilla?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/en/sebsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
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1 Baserat på en testrapport från Principled 
Technologies som publicerats i november 
2014 på uppdrag av Dell. De faktiska resultaten 
kan variera. Hela rapporten finns på  
http://facts.pt/14dh1gl. Villkoren och 
tillgängligheten för Dell ProSupport Plus 
varierar i olika regioner.  
Se Dell.com/servicecontracts/global.

Bärbar extern hårddisk  
från Dell – 1 TB  
Gör det enkelt att lagra, dela och 
överföra filer. Programvara för 
automatisk säkerhetskopiering  
är förinstallerad.

Dell WM126 – optisk mus
Slipp kabeltrassel och arbeta 
bekvämt med längre batteritid.

Rekommenderade och testade 
för bärbara datorer.

D E L L 

P R O S U P P O R T 

P L U S
Lägg till ProSupport Plus med 
SupportAssist och ägna upp 
till 84 procent mindre tid åt att 
lösa vanligt förekommande 
maskinvaruproblem över telefon 
jämfört med konkurrenterna.1

 
Besök Dell.se/ProSupportPlus

A R B E TA  EFFEK T I V T. 

A R B E TA  M ED  S T I L .

Kraftfull och effektiv
Arbeta hela dagen snabbt och enkelt med 
den senaste processorn Intel® Core™. Den 
här lågspänningsprocessorn ger dig kraft 
och effektiv prestanda.

Optimal bild med antireflexbehandling 
En antireflexbehandlad skärm på 39,6 cm (15,6 
tum) med Full HD som tillval ger medarbetarna 
skärpan de behöver för att arbeta effektivt i 
vilken miljö som helst.

Gott om utrymme 
Spara och öppna presentationer, dokument 
och mediefiler utan att behöva oroa dig för 
lagringsutrymmet, med en hårddisk på upp till 1 TB.

Välj en bärbar dator som har allt som behövs i arbetet: Vostro 
15 3000-serien. Den här bärbara datorn är byggd för att 

imponera med den senaste processorn Intel® Core™ för bästa 
möjliga hastighet och produktivitet.

Vostro 15 3000-serien
En bärbar dator på 39,6 cm (15,6 
tum) med kraftfulla processorer, 
numerisk knappsats och 
raffinerad design.

Oöverträffad prestanda och produktivitet!  
Windows 10 har alla de välbekanta funktionerna hos 
världens mest populära operativsystem – plus några 
riktigt spännande förbättringar.

TILLBEHÖR

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

Skärmbilderna är simulerade och kan komma 
att ändras. Windows Store-appar säljs separat. 
Apparnas tillgänglighet och användarupplevelse 
kan skilja sig åt på olika marknader.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://facts.pt/14dh1gl
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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A. XPS 13. Världens minsta bärbara dator på 13 
tum med världens första nästan helt ramlösa 
InfinityEdge-skärm – fantastisk både på insidan 
och utsidan. Med upp till 6:e generationens 
processor Intel® Core™ i7 och Windows 10. 
Finns med Windows 10 Pro.

B. XPS 12 2-i-1. Växla sömlöst mellan bärbar 
dator och surfplatta med en innovativ design 
som ger en perfekt 2-i-1-upplevelse. Med 
processorn Intel® Core™ M och Windows 10. 
Finns med Windows 10 Pro.

C. XPS 15. Världens minsta bärbara 15-tumsdator 
med en praktiskt taget ramlös InfinityEdge-skärm 
– allt i vår mest kraftfulla bärbara XPS-dator. Med 
upp till 6:e generationens processor Intel® Core™ i7 
och Windows 10. Finns med Windows 10 Pro. 

D. Dell Active-penna. Genom att använda en 
ergonomisk aktiv penna får du hög precision 
och en naturlig skrivupplevelse med XPS 12. 

E. Dell-adapter – USB Type-C till HDMI/
VGA/Ethernet/USB 3.0. Anslut XPS till flera 
olika enheter – projektorer, TV-apparater, 
bildskärmar och Ethernet – via en enda adapter.

Skärmbilderna är simulerade och kan komma 
att ändras. Windows Store-appar säljs separat. 
Apparnas tillgänglighet och användarupplevelse 
kan skilja sig åt på olika marknader.

V I K T LÖS .  R A M LÖS .  

G R Ä N S LÖS .

Ge medarbetarna ett mobilt kraftpaket med hälften så många driftavbrott, 
fyra gånger snabbare prestanda och tre gånger längre batteritid.

A

B

C

CES 2016 – kategorin  
Datormaskinvara

Dell har experter som är specialiserade på små 

och medelstora företags behov. De kan hjälpa  

dig att hitta rätt lösning för ditt företag.

E X P E R T H J Ä L P

31,7 cm 
(12,5 tum)

39,6 cm 
(15,6 tum)

33,8 cm 
(13,3 tum)

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Finansiering med 1.99% – specialerbjudande 
för alla stationära datorer, bärbara datorer och 
workstation-datorer. 

Besök Dell.com/dfs_se

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Den här serien med bärbara datorer och 2-i-1-enheter har prestandan 
som behövs för att få jobbet gjort, både på och utanför kontoret. Välj från 

ett brett utbud av tillförlitliga och mångsidiga datorer, inklusive 2-i-1-
enheter baserade på Intel®. En bärbar dator när du vill , en surfplatta när 

det behövs.

33,8 cm 
(13,3 tum)

Pekskärm finns i  
vissa konfigurationer.

Vissa appar säljs separat, beroende på marknad. 
Strömbrytarknapp finns på utvalda enheter och 
kan saknas på enheten som visas.

F U L L  AV  P OT EN T I A L . 

P R ECI S  S O M  D U.

A. Nya Inspiron 13 7000-serien 2-i-1.  
2-i-1-enhet på 15 tum med avancerade 
funktioner och elegant design. Har fyra 
flexibla lägen, en infraröd kamera för 
ansiktsigenkänning och en Full HD-skärm.

B. Inspiron 15 5000-serien. 2-i-1. 2-i-1-enhet 
på 15 tum med massor av funktioner, elegant 
utformning och en rymlig skärm.

C. Inspiron 15 3000-serien (Intel®). Var 
produktiv hela dagen med den här smidiga 
bärbara datorn med 15-tumsskärm och lång 
batteritid. Finns med Windows 10 Pro.

D. Latitude 12 7000-serien 2-i-1. En mångsidig 
2-i-1-enhet på 12 tum som har kraften hos en 
bärbar dator, flexibiliteten hos en surfplatta och 
högklassiga material. Finns med Windows 10 Pro

E. Dell Bluetooth-mus – WM615. Vrid den här 
portabla musen i sitt tunnaste läge så passar 
den enkelt i fickan. 

F. Dell Power Companion (12 000 mAh) – 
PW7015M. Ladda din Inspiron och din telefon 
när du är ute med Dell Power Companion.

B

C

D

E

F

A

DELL PROSUPPORT PLUS. Låt våra lokala 
teknikexperter ta hand om eventuella problem 
med datorer, surfplattor och programvara, så att 
fokus alltid ligger på verksamheten

Besök Dell.se/ProSupportPlus

Vill du ha tillgång till all information, var du än är? 
Med Windows på enheten är användarinställningar 
och innehåll åtkomliga på alla dina enheter.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Redo för en rejäl prestandahöjning? Byt till en dator som gör 
det mesta av mobiliteten. Dell Latitude-serien har alla de viktiga 
funktioner som ett växande mindre företag behöver för att höja 

både effektiviteten och kapaciteten.

N Ä R  A R B E T E T  K R ÄV ER  

D E T  B Ä S TA

Produkterna som visas finns 
med pekskärm som tillval.

*Jämfört med system som är fyra år äldre eller mer

A. Nya Latitude 13 7000-serien. Världens 
minsta bärbara 13-tumsdator för företag med 
en imponerande InfinityEdge-skärm.

B. Latitude 3000-serien. Säkra, lätthanterliga 
och tillförlitliga bärbara affärsdatorer med 
kraftfull prestanda som stärker produktiviteten.

C. Latitude 5000-serien. Världens säkraste 
bärbara datorer för företag, med en ny och 
imponerande design. 

D. Latitude 7000-serien. Världens säkraste 
bärbara datorer för företag, med oöverträffad 
prestanda och högklassiga funktioner. 

E. Dell Premier-portfölj. Ett smidigt och 
tillförlitligt mobilt kontor i en elegant och 
resvänlig design. 

F. Dell Power Companion (12 000 mAh).  
Ladda flera olika enheter samtidigt och  
förläng batteritiden.

B

C

D

E

F

A

Hög slitstyrka och tillförlitlighet
Alla bärbara Latitude-datorer testas enligt militär standard för att se till att de klarar vardagens krav. 
Dessutom är de tillgängliga med den kompletta supporttjänsten Dell ProSupport Plus. 

Förstklassig prestanda
Dells bärbara Latitude-datorer har konstruerats med bästa möjliga prestanda i åtanke och tillhandahåller 
både höga hastigheter och överlägsna batteritider. Latitude har allt företaget behöver. 

Oöverträffad säkerhet
Endast Dell erbjuder heltäckande kryptering, avancerad autentisering och kraftfullt skydd mot skadlig 
programvara från en och samma källa. Processorserien Intel® Core™ vPro™ är utformad för att stärka 
säkerheten över hela företaget.

Bekymmersfri hantering
Dell har världens mest lätthanterliga bärbara datorer med Dells unika funktioner för processorerna Intel® 
Core™ vPro™ och Dell Client Command Suite. Dessutom kan alla tillbehör anslutas snabbt och enkelt 
med Latitude-seriens flexibla dockningsalternativ.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Erbjuder en komplett portfölj med flexibla 
betalningslösningar som gör det enklare att 
köpa in teknik. Vi hjälper dig att välja det som är 
rätt för ditt företag och skapa ett skräddarsytt 
erbjudande.

Besök Dell.com/dfs_se

Oöverträffad prestanda och produktivitet! Windows 10 har 
alla de välbekanta funktionerna hos världens mest populära 
operativsystem – plus några riktigt spännande förbättringar.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Valet av teknik är enormt viktigt för ett företag och kan vara det som 
gör skillnaden mellan en tynande och en blomstrande verksamhet. 
Genom att välja Dell som leverantör får du tillgång till ett komplett 

utbud av skräddarsydda tjänster och system som ökar kontorets 
produktivitet. Med lösningar för allt ifrån servrar till surfplattor samt 
support som sparar tid och ser till att arbetet inte avstannar kan du 

ta ditt företags produktivitet och lönsamhet till nästa nivå.

Latitude 12 7000-serien 2-i-1 
En mångsidig 2-i-1-enhet på 
12 tum som har kraften hos en 
bärbar dator, flexibiliteten hos en 
surfplatta och högklassiga material.

Dell Networking X1008 
Förenkla nätverkshanteringen 
på kontoret med 1 GbE- och 
10 GbE-switchar som har 
kraftfulla funktioner och intuitiv 
GUI-baserad hantering.

PowerVault NX400 
Nätverksansluten lagring (NAS) av 
senaste generationen i ett prisvärt 
och tillförlitligt rackmonterat system.

PowerEdge T110 II
Har prestandan och funktionerna 
som krävs för att köra program 
som används av små företag, 
samt säkerheten och skalbarheten 
som behövs för affärstillväxt.

OptiPlex 3020 Micro  
En ultrakompakt, strömsnål 
stationär dator med flexibla 
driftsättningsalternativ och en rad 
olika monteringsalternativ.

D R I V  V ER K S A M H E T EN  M ED  

T EK N I K  S O M  G ER  M ER .

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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N Ä R  J O B B E T  K R ÄV ER  

N ERV ER  AV  S TÅ L .

De bärbara datorerna och surfplattorna i Dell Latitude Rugged- 
och Rugged Extreme-serien ger bästa möjliga säkerhet, 

hanterbarhet och tillförlitlighet – precis som du är van vid – 
plus hållbarheten och skyddet som behövs för att klara de mest 

krävande arbetsmiljöerna.

Oavsett var arbetet ska utföras så är de bärbara datorerna i Dell Latitude Rugged- och Rugged Extreme-serien 
skyddade mot de tuffaste förhållandena såsom värme, fukt, salt, vatten och sand. Förutom detta kraftfulla skydd 
ingår de senaste processorerna, säker trådlös anslutning samt säkerheten, hanterbarheten och tillförlitligheten 
du förväntar dig från Latitude. Tackla de tuffaste uppgifterna redan idag.

Surfplattan  
Latitude 12 Rugged

Produkt på bilden:  
Surfplattan Latitude 12 Rugged.

30,5 cm  
(12 tum)

35,5 cm  
(14 tum)

35,5 cm  
(14 tum)

Latitude 12 Rugged Extreme 
Bärbar dator på 12 tum med hög 
tillförlitlighet, prestanda och säkerhet. 
Utrustad med processorn  
Intel® Core™ i3.

Latitude 14 Rugged  
Bärbar dator på 14 tum som byggts 
för att tåla stötar, fall och vibrationer. 
Klarar extrema temperaturer.
Med processor Intel® Core™ i5.

Surfplattan Latitude 12 Rugged 
12-tums surfplatta som uppfyller 
stränga militära krav. Tillverkad i 
stöttåliga material.
Med processor Intel® Core™ M.

TILLBEHÖR

Dell Power Companion  
(18 000 mAh) och kompakt 
nätadapter – 65 W. 
Ta med dig extra energi så 
att du kan jobba lite längre. 
Strömförsörjning för bärbara 
datorer, smarta telefoner, 
surfplattor och andra enheter med 
USB-anslutning.

Rekommenderade och testade för 
bärbara Latitude Rugged-datorer.

Batteriladdare till de bärbara 
datorerna Latitude Rugged och 
Rugged Extreme 
Dagen är lång men den nya 
tåliga batteriladdaren håller 
extrabatterierna fulladdade och 
redo att användas så att du kan 
hålla igång hela dagen.

D E L L 

P R O S U P P O R T
Låt våra lokala teknikexperter  
ta hand om eventuella problem 
med datorer, surfplattor och 
programvara, så att du kan 
fokusera på verksamheten.

Gå till Dell.se/ProSupport

ANVÄND DELL 

FINANCIAL 

SERVICES FÖR ATT:
•  sprida ut kostnaderna

•  få ut mer av budgeten 

•  spara kapital och kreditutrymme 
för viktiga affärsbehov.

Besök Dell.com/dfs_se

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

Oöverträffad prestanda och 
produktivitet! Windows 10 har alla de 
välbekanta funktionerna hos världens 
mest populära operativsystem – plus 
några riktigt spännande förbättringar.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/en/sebsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Dell UltraSharp 32 Ultra HD 

4K-skärm med PremierColor – 

UP3216Q.  
Med perfekt PremierColor och 
Ultra HD 4K-skärpa för projekt 
som kräver hög detaljeringsgrad 
och exakt färgåtergivning.

80 cm
(31,5”)

Dell Thunderbolt-
dockningsstation. 
Anslut snabbt din mobila 
workstation till en enda enhet med 
dataåtkomst och strömförsörjning 
för bästa möjliga skärmprestanda.

Läs mer om hur kraften i Dell Precision hjälper Sam 

Robinson att förverkliga sina idéer. 
Sam Robinson är en hyllad livsstilsfotograf som 

arbetar i London. Han behöver kraftfull teknik 

med hög prestanda som snabbt kan behandla de 

tusentals bilder han tar under ett enda fotojobb.   
Den framtidssäkra Dell Precision-serien: ny design – 

gränslös innovation.

Produkt på bilden:  
Dell Precision  
15 5000-serien (5510)

“ Det jag gillar med Dell Precision 

är inte bara prestandan och 

tillförlitligheten, utan vad som finns 

på utsidan. Att ha en skärm som 

verkligen kan återge färgerna i ett 

fotografi – det är otroligt viktigt.”   
— Sam Robinson, fotograf och regissör, London

De bästa idéerna kräver ett lika bra verktyg. Därför har vi gått igenom 
och gjort om Dell Precision från grunden. Nu får du en kompakt 

bärbar dator med professionellt grafikkort, stort lagringsutrymme och 
prestanda i workstation-klass. 6:e generationens processorer Intel® 

Core™ och Intel® Xeon® ger dig kraften du behöver, och tack vare ISV-
certifieringen fungerar prestandakrävande program optimalt.

39,6 cm 
(15,6 tum) 39,6 cm 

(15,6 tum)

39,6 cm  
(15,6 tum)

Dell Precision 15 3000-serien
En prisvärd och anpassningsbar 
mobil workstation på 15 tum med 
en tunn och lätt design.

Finns med Win 10 Pro. Finns med Win 10 Pro. Finns med Win 10 Pro.

Dell Precision 15 7000-serien
Dells kraftfullaste mobila 
workstation på 15 tum med 
processorer från Intel® och en 
PremierColor 4K-skärm.

Dell Precision 15 5000-serien 
Den tunnaste, lättaste och minsta 
mobila workstation-datorn på 15 
tum med stora kraftresurser.

T ILLBEHÖR

Rekommenderade och testade för 
bärbara Dell Precision-datorer.

D E  T U FFA S T E  U P P G I F T ER N A 

K R ÄV ER  D EL L  P R ECI S I O N .

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

”Det kostar 24% mindre att leasa 
två datorgenerationer över en 
sexårsperiod jämfört med att köpa 
en dator och köra den i sex år.” – IDC 
om total ägandekostnad, januari 2015.

Besök Dell.com/dfs_se

D E L L 

P R O S U P P O R T
Låt våra lokala teknikexperter  
ta hand om eventuella problem 
med datorer, surfplattor och 
programvara, så att du kan 
fokusera på verksamheten.

Besök Dell.se/ProSupport

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/en/sebsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Nr1
B L A N D 

W O R K S TAT I O N -
D AT O R E R  I  U S A  .

P E K F U N K T I O N

S T Ö R R E  H Å R D D I S K  Ä N 
M A C B O O K  P R O

2x

L Ä N G R E  
B AT T E R I T I D  Ä N 
M A C B O O K  P R O

77%

I en direkt jämförelse vinner Dell Precision 15 5000-serien över Apple® 
MacBook Pro i alla viktiga kategorier. Det här är orsaken till att fler företag 

och kreatörer väljer att arbeta med Dell Precision Workstation-datorer med 
processorerna Intel® Xeon® istället för andra bärbara datorer.

H Ö G R E  P R E S TA N DA .  

L ÄG R E  P R I S .

*Alla andra jämfört med publicerade specifikationer för 
MacBook Pro hämtade från apple.com i mars 2016

Dell Precision 15 5000-serien har världens första InfinityEdge-skärm. Och processorn Intel® Xeon® som optimerar den kreativa processen.

L ÄT TA R E  M E D  E N  
S T Ö R R E  S K Ä R M

12%
H Ö G R E  

U P P L Ö S N I N G  Ä N 
M A C B O O K  P R O

59%

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://apple.com
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Vostro 3252 SFF  
– stationär dator
Skalbar. Kraftfull. Tillförlitlig.  
Den perfekta stationära datorn 
för små företag.

Vostro 3650 Mini Tower – 
stationär dator
Mini Tower-dator som 
utformats för att spara utrymme 
utan att kompromissa med 
prestandan och som kan växa 
med din verksamhet.

De stationära Vostro-datorerna 
(Intel®) har fått en helt ny utformning, 

med förbättringar som hjälper 
dig att få jobbet gjort. De har de 

senaste processorerna från Intel®, 
hårddisk på upp till 2 TB och flera 

extra kortplatser för framtida 
uppgraderingar. Dessutom finns ett 

dedikerat grafikkort på 2 GB som 
tillval. Det här är tillförlitlig teknik som 

gör dig produktiv och effektiv.

KO M PA K T  O CH  F U L L 

AV  F U N K T I O N ER .

*Skärmbilderna är simulerade och kan komma 
att ändras. Windows Store-appar säljs separat. 
Apparnas tillgänglighet och användarupplevelse 
kan skilja sig åt på olika marknader.

Rekommenderade och testade för 
stationära Vostro-datorer.

Dell S2240T LED-skärm på 54,5 
cm (21,5 tum) för Win 8 med 
multipekfunktioner  
En Full HD-skärm med 
multipekfunktion som ger 
oöverträffad skärpa och 
användarvänlighet i en stilren design. 
Perfekt för studier och arbete.

Dell bärbar Bluetooth- 
högtalare – AD211.  
Dells bärbara Bluetooth-högtalare 

är en lätt trådlös högtalare som har 

den senaste trådlösa tekniken och 

ett uppladdningsbart batteri med 

lång batteritid.

DET KÄNNS 

BRA ATT VARA 

SKYDDAD.
Med Dells olycksskadeskydd 
är det enkelt att få enheten 
reparerad om den tappas, blir 
utsatt för vätska eller strömsprång.

Besök  
Dell.se/accidentaldamage

TILLBEHÖR

25,6 cm (10,1 tum)

Skärm, tangentbord och mus säljs separat.

Vostro 3250 SFF – stationär dator  
En tillförlitlig, kompakt stationär dator med en 
smidig design som passar perfekt på skrivbordet 
och i din verksamhet.

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/555/services/support-services-accidental-damage?c=se&l=sv&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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A. OptiPlex 7040 SFF. Liten, utrymmessnål 
stationär dator med högklassig prestanda 
och två olika placeringsalternativ. Med 6:e 
generationens processor Intel® Core™ i3.

B. OptiPlex 7040 Micro. Ultrakompakt stationär 
företagsdator med förstklassig prestanda. Med 
en rad olika monteringsalternativ. Med 6:e 
generationens processor Intel® Core™ i3. Finns 
med Windows 10 Pro.

C. OptiPlex 5040 Mini Tower. Kompakt 
stationär dator med fler lagrings- och 
minnesalternativ för prestandakrävande 
uppgifter. Med 6:e generationens processor 
Intel® Core™ i3. Finns med Windows 10 Pro.

D. OptiPlex 7440 All-In-One. Fantastiskt 
elegant, förstklassig allt-i-ett-modell med 
branschledande funktioner och stationär 
prestanda utan kompromisser. Finns med 
Windows 10 Pro.

A

B

C

D

Du kompromissar inte. Det gör inte vi heller. De stationära 
datorerna i OptiPlex-serien är världens säkraste, mest 

lätthanterliga och tillförlitliga. De passar perfekt för företag och 
ger maximal produktivitet på minimalt utrymme.

Dell OptiPlex har 6:e generationens processorer Intel® Core™, avancerat dataskydd och unika 
hanteringsfunktioner. Med OptiPlex är företaget alltid säkert och produktivt.

61 cm  
(24 tum)

M ER  P R O D U K T I V I T E T  P ER 

K VA D R ATCEN T I M E T ER .

61 cm (24 tum)

Välj till skärmen Dell 24 – P2416D.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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TILLBEHÖR

Rekommenderade och testade för 
Dell Precision Workstation-datorer.

“Teknik gör det möjligt att bygga och testa våra fordon 
på digital väg. Vi kan använda oss av en simulering 

skapad i en workstation istället för att konstruera en 
fysisk komponent. Med teknikens hjälp kan vi skapa en 

produkt precis som en biltillverkare.” 
 

– Stacy Zoern, VD och en av grundarna  

till företaget Kenguru

Dell Precision Tower 
3000-serien (3420)
Prisvärd workstation i ett litet 
format – minst i klassen. 
Finns med Windows 10 Pro.

Dell Precision Tower 
5000-serien (5810)
Tornworkstation i en 
kompakt design med flera 
utbyggnadsalternativ. Med 
processorn Intel®. 
Kostnadsfri uppgradering till 
Windows 10 Pro.

Dell Precision Tower 
7000-serien (7810)
En workstation i tornformat 
med dubbla socklar som är 
perfekt för grafik och program 
som kräver hög prestanda. 
Kostnadsfri uppgradering till 
Windows 10 Pro.

Dell 27 Ultra HD 4K-skärm – 
P2715Q.  
4K-skärm med otrolig Ultra  
HD-skärpa till ett överkomligt pris.

Finansiering med 1.99% ränta 
– specialerbjudande för 
samtliga servrar, lagrings- och 
nätverkslösningar.

Besök Dell.com/dfs_se

D E L L  F I N A N C I A L 

S E R V I C E S

68,6 cm (27 tum)

3Dconnexion SpaceNavigator 
3D-mus.  
Används för att positionera 
modellen eller visningsområdet 
med hjälp av en standardmus.

Oavsett om det gäller ett nystartat företag som tillverkar fordon för 
rullstolsburna eller en av världens största biltillverkare är det nödvändigt 

med hög tillförlitlighet och prestanda som klarar de mest krävande av 
program. Dell Precision Workstation kombinerat med Dells UHD-skärmar 
ger perfekta förutsättningar för grafiskt krävande uppgifter. Oavsett vad 

som ska designas är Dell Precision Workstation ett idealiskt, effektivt 
och anpassningsbart verktyg som tack vare ISV-certifiering för program 

som SOLIDWORKS® kan förverkliga vilken vision som helst.

EN  FA N TA S T I S K  I D É  K R ÄV ER 

EN  FA N TA S T I C  A R B E T S S AT I O N .

Produkttillgängligheten kan 
variera i olika länder.

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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PowerEdge T130  
En perfekt förstaserver för 
små företag med den rätta 
kombinationen av prisvärdhet, 
tillförlitlighet och säkerhet. Med 
processorn Intel Pentium.

PowerEdge T330 
Ger robust skalbarhet, prestanda 
och tillförlitlighet till kontoret. 
Med processorn Intel® Pentium.

PowerEdge R230 
Upplev en rackoptimerad 
1U-server med funktioner i 
storföretagsklass och processorn 
Intel® Pentium.

PowerEdge R330 
Server med kraftfull prestanda 
och stor skalbarhet tack vare 
processorn Intel® Xeon®, 8 GB 
minne och 500 GB hårddisk.

PowerEdge T630 
Hantera ett brett spektrum av 
krävande arbetsbelastningar med 
en enorm intern lagringskapacitet 
och processorn Intel® Xeon®.

PowerEdge R530 
Anpassa systemet för nya 
arbetsbelastningar med en 
utbyggbar plattform som är 
förberedd för virtualisering och 
klustring med hög tillgänglighet.

PowerEdge R430
Ger maximal prestanda till 
datacenter där utrymmet är 
begränsat, med processorn Intel® 
Xeon® och DDR4-minne.

PowerEdge T430 
Öka prestandan i kontorsmiljöer 
med en server med 2 socklar, 
utbyggbar design och tyst drift. 
Med processorn Intel Xeon.

Dell PowerEdge-servrar minskar driftsättningstiden 
med 99%.2

1.  Källa: Principled Technologies, Inc. – ”Prestandatest av kompakta 
datacenterlösningar: En jämförelse av bladlösningar från Dell och HP” (på 
engelska), en rapport från augusti 2012 som beställts av Dell.

2.  PowerEdge-servrar kan identifieras och konfigureras automatiskt med hjälp 
av enkla filer över ett nätverk, vilket eliminerar risken för fel och minskar 
driftsättningstiden med 99%.

Windows Server 2012 R2 utnyttjar 
molnplattformen för att ge 
användarna tillgång till sina data 
och program var som helst, när 
som helst och på valfri enhet.

S ERV R A R  F Ö R  AT T 
KO M M A  I G Å N G .

S ERV R A R  F Ö R  AT T 
H Å L L A  I G Å N G .

Erbjuder en komplett portfölj med 
flexibla betalningslösningar som 
gör det enklare att köpa in teknik. 
Vi hjälper dig att välja det som är 
rätt för ditt företag och skapa ett 
skräddarsytt erbjudande.

Besök Dell.com/dfs_se

DELL FINANCIAL 
SERVICES

KAMPANJ – HERO 
SMART VALUES

Få tilläggsrabatter på upp till 
100 € per enhet vid köp av 
utvalda Hero Smart Value-
konfigurationer. Mer information 
finns på Dells webbplats.

Besök Dell.com/dfs_se

H U R  K A N  E N 
S E R V E R  H J Ä L PA 
V E R K S A M H E T E N ?

Effektivitet Servrar är utformade 
för att ge mer lagringskapacitet 
och fler hanteringsmöjligheter 
från ett och samma system.

Prestanda Stöder upp till 48% 
fler nätverksanvändare med SQL 
Server, Exchange Server och 
SharePoint än HP:s bladbaserade 
lagrings- och serverlösning1. 

Hanterbarhet Med intern 
säkerhetsprogramvara är det 
möjligt att tillämpa uppdateringar, 
korrigeringsfiler och utföra 
virusgenomsökningar centralt från 
ett och samma ställe.

Datasäkerhet En server kan 
automatiskt säkerhetskopiera  
hela nätverket, från datorer 
till externa lagringsenheter, till 
och med surfplattor. På så sätt 
försvinner inte viktiga data om  
en enhet går sönder, tappas bort 
eller blir stulen.

En server på ingångsnivå kan minska 
riskerna och spara tid och pengar för 
företaget. Dessutom förenklas driften 

genom att flera olika enheter konsolideras 
i en och samma plattform. Dela data och 
program samt uppdatera programvara på 
ett enklare sätt. Öka säkerheten, minska 

nedtiden och skapa ett effektivare kontor.

Oavsett om du behöver lägga till en 
eller flera extraservrar till den befintliga 

konfigurationen finns det många fördelar 
med att utöka antalet servrar. Det ger 

ökad kapacitet, lagring, support, prestanda 
och skalbarhet – saker som gynnar både 

produktiviteten och ekonomin.

PRODEPLOY
Med installations- och 
konfigurationstjänsterna i 
ProDeploy går det snabbt och 
enkelt att ta ett datacenter i drift. 
Uppgradera till ProDeploy Plus 
för utökad miljöanalys, hjälp efter 
installation och utbildningspoäng 
för de anställda.

Besök Dell.com/se/prodeploy

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/services/prodeploy-enterprise-suite
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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ENKLARE 

SERVERHANTERING.

Oavsett om det gäller 
regelefterlevnad, administration 
eller anpassning kan Dells 
hanteringslösningar för Windows 
Server tillgodose verksamhetens 
behov på bästa sätt.

Läs informationsdokumentet 
här: software.dell.com/
solutions/windows-server-
management

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Finansiering med 1.99% ränta 
– specialerbjudande för 
samtliga servrar, lagrings- och 
nätverkslösningar.

Besök Dell.com/dfs_se

PowerEdge T630  
Hantera ett brett spektrum av krävande 
arbetsbelastningar med en enorm 
intern lagringskapacitet och processorn 
Intel® Xeon®.

De senaste Dell PowerEdge-servrarna av 13:e generationen 
har utformats för att förbättra IT-produktiviteten, sänka 

energikostnaderna och möjliggöra snabb dataåtkomst. Låt en 
expert från Dell hjälpa dig att välja den rätta servern och de rätta 

lösningarna för just dina projekt och arbetsbelastningar. En kunnig 
Dell-tekniker kan hjälpa dig att installera alltsammans.

Robust prestanda
Turboladda dina affärsprogram och få massor av processorkraft med den senaste 
generationens processorer Intel® Xeon®. 
 
Oslagbara hanteringsfunktioner
Fjärrhantera systemet via en smarttelefon eller direkt vid servern. Dessutom kan du spara 
ännu mer tid och värdefulla resurser med hjälp av automatiserade funktioner för driftsättning, 
uppdatering och support av alla dina Dell-servrar. 

Lagring som optimeras efter arbetsbelastningen
Välj bland ett stort antal lokala lagringsalternativ, inklusive flash- och mjukvarubaserade 
lösningar som ger snabb dataåtkomst och förbättrad programprestanda. 

Intel Inside®. Kraftfulla datacenter på utsidan.

PowerEdge R630  
Maximera datacentrets effektivitet med 
en virtualiserings- eller databasmotor med 
mycket hög densitet, och processorn 
Intel® Xeon®.

Nya PowerEdge R730  
Anpassa systemet till i stort sett vilken 
arbetsbelastning som helst med en skalbar 
server med processorn Intel® Xeon®. 

H ELT  N YA  

P OW ER ED G E-S ERV R A R .

PRODEPLOY
Med installations- och 
konfigurationstjänsterna i 
ProDeploy går det snabbt och 
enkelt att ta ett datacenter i drift. 
Uppgradera till ProDeploy Plus 
för utökad miljöanalys, hjälp efter 
installation och utbildningspoäng 
för de anställda.

Besök Dell.com/se/prodeploy

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://software.dell.com/solutions/windows-server-management
http://software.dell.com/solutions/windows-server-management
http://software.dell.com/solutions/windows-server-management
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/services/prodeploy-enterprise-suite
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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A

B

C

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Finansiering med 1.99% ränta 
– specialerbjudande för 
samtliga servrar, lagrings- och 
nätverkslösningar.

Besök Dell.com/dfs_se

K A M PA N J  – 

K O S T N A D S F R I T T 

C H A S S I

Utnyttja våra 
lösningserbjudanden och få 
chassit utan extra kostnad. 
Kontakta säljavdelningen 
om du vill veta mer om våra 
rabatterbjudanden på FX-, VRTX- 
eller M1000e-chassit

Skräddarsy, driftsätt och hantera infrastrukturen snabbt och enkelt med 
de flexibla byggstenarna i Dell PowerEdge FX-arkitekturen,  

som utformats för både moderna och äldre arbetsbelastningar.

Flexibel skalbarhet
Med moduler för databearbetning, 
lagring och I/O i ett kompakt 
2U-format kan du anpassa och 
bygga en mjukvarudefinierad 
konvergerad infrastruktur.

Hantering på ditt sätt
Övervaka hela FX-infrastrukturen 
från en enda konsol med 
hantering av typen ”1-till-1-rack” 
eller chassibaserad hantering 
”1-till-många”.

Behovsstyrd prestanda
Driftsätt idag och bygg ut 
efter behov senare med 
anpassningsbara IT-moduler 
bestående av I/O-enheter,  
servrar och lagringsenheter.

A. PowerEdge FC630  
Perfekt för virtualiserade miljöer 
eller beslutsstödsprogram, 
databaser och privata moln.

B. PowerEdge FC830-server 
Ett kraftfullt 1U-serverblock med 
full bredd och fyra socklar som 
klarar utskalning av både beräkning 
och minne, med ett utbyggbart 
undersystem för lagring.

C. PowerEdge FD332-server 
Flexibel FX-lagring med hög densitet. 
Nu kan du snabbt skala ut DAS-
lagringsenheter (Direct Attached 
Storage) i FX-baserade infrastrukturer 
med 1U-lagringsmodulen FD332 
med halv bredd.

Bladservrarna i Dell PowerEdge 
M-serien kan minska 
energikostnaderna med upp till 
20% jämfört med konkurrerande 
produkter med identisk 
konfiguration.

?V I S S T E  D U  AT T  . . .

A N PA S S N I N G S B A R  KO N V ER G ER A D  

I N FR A S T R U K T U R .

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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A

C

B

C

A

DELL FINANCIAL 

SERVICES

DRA NYTTA AV  

VÅRA LÖSNINGSE-

RBJUDANDEN.

Utöka flashlagringen – fyll din 
Dell Storage SCv2020 med 
SSD-enheter och spara

upp till 20%
Fyll samtliga fack i MD3 och 
spara 10% på hårddiskar
Kontakta säljavdelningen  
om du vill ha mer information 
om de här erbjudandena

När du driftsätter ett lagringssystem från Dell slipper  
du den äldre teknikens begränsningar.

Hög prestanda och prisvärdhet
Optimera SAN- och NAS-miljöerna 
med en virtualiserad, skalbar pool 
av diskar som automatiskt och 
på ett intelligent sätt anpassar 
sig efter dina program och 
arbetsbelastningar.

Oöverträffad effektivitet
Driftsätt en enda plattform för 
block- och fildata med inbyggd 
effektivitet, tillförlitlighet och 
intelligens och få ut mesta möjliga 
av IT-budgeten.

Förenklad skalbarhet
Flexibel arkitektur som enkelt 
kan anpassas till en växande 
verksamhet och ny teknik utan 
artificiella begränsningar eller 
överdriven komplexitet.

FS-serien  
EqualLogic FS7600 och FS7610† med processorn 
Intel® Xeon® kan ge upp till sju gånger större 
skalbarhet ur kapacitetssynpunkt.

B SC-serien  
Disksystemen i Dell Storage SC-serien ger en 
sammanhållen plattform med oöverträffad 
prestanda, anpassningsbarhet och effektivitet,  
med processorn Intel® Xeon®.

NX-serien 
Dell Storage NX3330 och NX3230 med 
processorn Intel® Xeon® ger enklare hantering 
med Windows Storage Server 2012 R2.

Överbrygga gapet mellan 
budget och målsättning.  
Vi har en finansieringslösning 
som passar!

Besök Dell.com/dfs_se

EN  N Y  P R I S B I L D  

I N O M  L AG R I N G .

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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Energisnåla, kostnadseffektiva 1 GbE- och 10 GbE-switchar som 
utformats för modernisering och utbyggnad av nätverksinfrastruktur. 

Switcharna i N-serien har mängder av kraftfulla och avancerade 
L2-/L3-funktioner och ger enhetlig och enkel hantering med hög 

tillgänglighet både på nätverks- och enhetsnivå.

-  N1500-serien: funktioner i storföretagsklass för små och medelstora företag.

-  N3000-serien: energieffektiv densitet med 1 GbE för driftsättning  

i campusnätverk eller småskaliga datacenter.

-  N4000-serien: öka bandbredden i campuskärnan med en energieffektiv och 

flexibel 10 GbE-switchlösning som ger enkel skalning och hög densitet.

SÄKERHET OCH 

PRESTANDA. GÅR 

HAND I  HAND.

Dell TZ-seriens UTM-
brandväggar (Unified Threat 
Management) skyddar 
organisationer med effektivt 
intrångsskydd, skydd mot 
skadlig programvara, 
innehålls-/URL-filtrering och 
programkontroll med Dells 
SonicWALL UTM-brandväggar  
i TZ-serien för företagsbruk.

Kontakta den kontoansvariga 
om du vill ha mer information.

DELL  

EDUCATION 

SERVICES
Dra nytta av våra utbildningar 
och lär dig att använda Dells 
Open Networking-teknik för att 
öka prestandan och undvika 
onödiga driftavbrott. Kurser 
finns för Dells datacenter- och 
campusnätverksprodukter.

Kontakta den kontoansvariga 
om du vill ha mer information.

Dell Networking N3000 
De lätthanterade GbE-switcharna i Dell Networking 
N3000-serien ger hög tillgänglighet för lager 3-åtkomst 
eller aggregering.

Dell Networking N1500  
Switcharna i N1500-serien är en energieffektiv 
Gigabit Ethernet-lösning (GbE) för nätverksåtkomst 
med integrerade upplänkar på 10 GbE.

Dell Networking N4000 
N4000-serien möjliggör flexibel användning av  
10/40 GbE med wirespeed i ett befintligt campusnätverk 
med kraftfulla, icke-blockerande switchar.

F Ö R N YA  

N ÄT V ER K E T.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Finansiering med 1.99% ränta 
– specialerbjudande för 
samtliga servrar, lagrings- och 
nätverkslösningar.

Besök Dell.com/dfs_se

Klicka här för att visa 
alla erbjudanden.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://comparison.dellproductbrochure.com/se/
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P R O D EP LOY  

EN T ER P R I S E  S U I T E

Vi utför allt ifrån enkla maskinvaruinstallationer till de mest komplexa integreringarna av maskinvara och 

programvara. Med oss kan du driftsätta tekniken som företaget behöver – utan osäkerhet och risker. 

ProDeploy Enterprise Suite fungerar som ett komplement till ditt företags affärsmodell – oavsett om ni 

har erfaren IT-personal eller ingen IT-personal alls. Vi är väl insatta i de krav som du och din personal står 

inför, och hjälper er att tillgodose verksamhetens teknikbehov på ett effektivt sätt.

 

Om företagets driftsättningsbehov kan lösas bättre av någon av Dells certifierade partners kan de hjälpa 

till med vårt fulla stöd. Genom att anförtro driftsättningarna åt Dells experter och partners kan du fokusera 

på det viktigaste – själva verksamheten. Vilka kan vara bättre lämpade att installera Dells senaste servrar, 

lagrings- och nätverkssystem än Dells tekniker och partners, som gör det varje dag?

F å  u t  s å  m y c k e t  s o m  m ö j l i g t  f r å n  t e k n i k e n  r e d a n  f r å n  d a g  e t t .

¹  Källa: Baserat på ”Driftsätta nya Dell-lösningar med Dells driftsättningstjänster” (på engelska), en testrapport från Principled Technologies som 
beställts av Dell, augusti 2015. Hela rapporten finns här:  
principledtechnologies.com/Dell/Deployment_ Services_faster_deployment_0915.pdf

²  Källa: Informationsdokument från IDC som publicerats på uppdrag av Dell – ”Driftsättning av servrar, lagring och nätverk” (på engelska), 
augusti 2015

P r o D e p l o y  P l u s  –  u p p l e v  m a r k n a d e n s  m e s t  k o m p l e t t a 
d r i f t s ä t t n i n g s t j ä n s t
Från början till slut ger ProDeploy Plus expertkunskaperna och kapaciteten som behövs för att utföra 
krävande driftsättningar i dagens komplexa IT-miljöer.

Med ProDeploy Plus får du allt som ingår  
i ProDeploy och mycket mer:
•  En teknisk kontoansvarig för ProSupport  

Plus-system
• Verktygsbaserad miljökartläggning
•  Datamigreringsanalys och 

lagringsrekommendationer

•  Integrationstestning för nätverk baserade på 
flera leverantörer

•  Projektdokumentering med 
kunskapsöverföring

•  30 dagars konfigurationssupport efter 
driftsättning

• Utbildningspoäng för Dell Education Services

• Dell-certifierade driftsättningstekniker
•  Projekthantering med en och samma 

kontaktpunkt
• Förberedande kontroll av installationsplatsen
• Planering av implementeringen
• Driftsättningstjänster dygnet runt

•  Installation och konfiguration av 
operativsystem, firmware och hypervisor

•  Fullständig projektdokumentering med 
kunskapsöverföring

•  Överföring av konfigurationsdata till Dells 
tekniska support

• Erfarna produkttekniker
•  Rackmontering, kabeldragning och etikettering 

på plats

• Avlägsnande av förpackningsmaterial på plats
• Tillförlitlig maskinvaruinstallation

G r u n d l ä g g a n d e  d r i f t s ä t t n i n g  –  l å t  e r f a r n a  t e k n i k e r  
i n s t a l l e r a  m a s k i n v a r a n  p å  e t t  t i l l f ö r l i t l i g t  s ä t t
Dell kan installera maskinvaran snabbt och korrekt första gången, medan din personal får tid över till annat.

P r o D e p l o y  –  f å  s t ö r s t a  m ö j l i g a  n y t t a  a v  m a s k i n v a r a n  o c h 
p r o g r a m v a r a n  r e d a n  f r å n  s t a r t
Driftsätt ny teknik snabbt och se till att investeringen blir en framgång med hjälp av kunnig planering 
och implementering.

Genom att ta hjälp av kunniga driftsättningsexperter sparar företaget  
tid och pengar som istället kan användas till innovation. Organisationer 

som outsourcar driftsättningar:

ökar driftens effektivitet med

25%
minskar arbetsbördan för den  

interna IT-personalen med

91%
1 2

http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/services/en/Documents/Dell-ProDeploy-Plus-Data-Sheet.pdf
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1  SupportAssist erbjuds endast för mobila produkter med Windows 8, 8.1 och 10. Tjänsten erbjuds inte för enheter med Windows RT, Android, Google 
Chrome, IoT-enheter eller tunna Wyse-klienter.

2 Felidentifiering via förutsägande analys är begränsat till hårddiskar och batterier.
3 Möjligheten att behålla hårddisken gäller inte för produkter som saknar en löstagbar hårddisk, bland annat vissa Chromebook- och Venue-modeller.

Påståendet om den enda kompletta supporttjänsten baseras på en analys utförd av Dell i februari 2016. Vissa ProSupport Plus-funktioner är inte tillgängliga 
på alla produkter. Se Dell.se/ProSupportPlus

Konfigurationstjänster

Ta nya, fullt integrerade datorer i drift på ett 
effektivt sätt.

∞  En och samma kontaktpunkt hanterar samtliga 
driftsättningsmoment

∞  Imageinstallation, konfiguration och märkning 
av de nya systemen sker innan leverans

Dell Financial Services

Överbrygga gapet mellan budget och målsättning.  
Vi har en finansieringslösning som passar!

∞  Sprid ut kostnaderna med en hanterbar 
månadsavgift istället för en stor inledande betalning

∞  Spara kapital och kreditutrymme för viktiga 
affärsbehov

∞ Hindra utrustningen från att bli föråldrad

ProSupport

Proaktiv IT-support snabbt och enkelt.

∞  Tillgång till lokala ProSupport-tekniker  
dygnet runt, året runt

∞  Fel identifieras proaktivt och ärenden skapas 
automatiskt1

∞  En och samma kontaktpunkt för både  
maskin- och programvaruproblem

ProSupport Plus

Dells mest kompletta supporttjänst för datorer  
och surfplattor.

Allt som ingår i ProSupport med:

∞  Förutsägande och förebyggande av fel2

∞  Reparationer i samband med fall,  
vätskespill och strömsprång

∞ Möjlighet att behålla hårddisken vid fel3

Som företagare har du fullt upp med den dagliga driften och 
att planera för tillväxt. Med Dells omfattande support- och 

konfigurationstjänster får du IT-support när du behöver det,  
vilket ger tid över till andra prioriteringar.

D U  H A R  EN  V ER K S A M H E T  

AT T  S KÖTA .  L ÅT  OS S  TA  H A N D  

O M  T E K N I K E N .

http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
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S U P P O R T  S O M  G Ö R 

L I V E T  EN K L A R E .

Dell ProSupport Plus för datorer och surfplattor:  
support för företag som inte har tid för nedtid.

ProSupport Plus är den enda kompletta och proaktiva supporttjänsten som kombinerar prioriterad tillgång 
till kunnig support, förutsägande analyser med automatiserad SupportAssist-teknik1 och investeringsskydd. 
Tjänsten ser till att datorer och surfplattor fungerar optimalt så att du kan fokusera på verksamheten.

Förbättra produktiviteten, minska 
supporttiden och skydda investeringar med:

∞  Prioriterad tillgång till kunnig support

∞  Proaktiva, automatiserade funktioner för 
att identifiera fel, skapa ärenden och skicka 
meddelanden1

∞ Förutsägande och förebyggande av fel1

∞  Reparationer i samband med fall, vätskespill 
och strömsprång

∞  Möjlighet att behålla hårddisken efter 
utbyte för att skydda data.2

Med Dell ProSupport Plus och 
SupportAssist tog det mycket kortare tid 
att åtgärda en trasig hårddisk3 med:

∞  Upp till 91% snabbare problemlösning

∞  Upp till 72% färre steg för att lösa 
problemet.

ProSupport Plus ger heltäckande support som minimerar det interna supportarbetet.  
Gå till Dell.se/ProSupportPlus eller kontakta Dell idag.

Heltäckande support för datorer och surfplattor med proaktivt förebyggande av fel.

©2016 Dell Inc. Dell AB, Box 612, 169 26 Solna. Regler och villkor for forsaljning, tjanster och finansiering galler och finns tillgangliga pa Dell.se/PartnerDirect. 
Tredjepartsprodukter tacks av tredjepartstillverkarens garanti. I man av tillganglighet. Du hittar villkoren for Dells tjanster pa Dell.com/servicedescriptions/global.
Vissa restriktioner galler, och tillgangligheten for Dells tjanster varierar i olika regioner. Microsoft®, Windows®, Windows® Small Business Server, Windows® Server, 
Microsoft® Office 2013 och Windows® 7 samt Windows 8 ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhor Microsoft Corporation i USA och/ eller andra 
lander. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, 
Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside,vPro Inside, Xeon, Xeon Phi och Xeon Inside ar varumarken som tillhor Intel Corporation i USA och/eller andra lander. 
Dell, Dell-logotypen, Vostro, Latitude, XPS, XPS One, Inspiron, Dell Precision, OptiPlex, Venue, Venue Pro, PowerVault, PowerEdge, UltraSharp, Dell ProSupport, 
AppAssure och KACE ar varumarken som tillhor Dell Inc. Trade to Save-kampanjen ar inte oppen for grossister, aterforsaljare, detaljhandlare, berorda leverantorer 
eller nagon annan som kan forknippas med erbjudandet. Inbytesansprak far endast skickas in av slutkunden. Aterforsaljare far inte skicka in ansprak for kunders 
rakning. Leveransvillkor for Smart Selection. Produkterna levereras nasta arbetsdag (forutom roda dagar och helger). Den snabbaste leveransmetoden anvands 
och produkterna levereras vanligtvis inom 4 dagar, beroende pa kunden adress. Detta galler bestallningar som betalas i forvag eller har godkand kredit. Antalet 
enheter ar begransat. Dell ansvarar inte for eventuella forluster, kostnader, skadestand, avgifter eller utgifter som uppstar till foljd av forsenade varuleveranser. 
Programvara och tillbehor kan skickas separat och levereras senare, eller kan gora att bestallningen forsenas. Dell Ultra HD-skärmar Fantastisk skarpa med upp. 
*Leasing och finansiering för behöriga kunder i [Sverige] tillhandahålls av Dell Bank International d.a.c., som agerar på uppdrag av Dell Financial Services (DFS) 
vid Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland och som övervakas av Central Bank of Ireland. Erbjudandet kan 
ändras utan förvarning och är beroende av produkttillgänglighet, behörighet, beviljande av kredit samt bearbetningen av dokumentation som tillhandahålls och 
godkänns av DELL Financial Services. 

1  SupportAssist erbjuds endast för mobila produkter med Windows 8, 8.1 och 10. Tjänsten erbjuds inte för enheter med Windows RT, Android, Google Chrome, 
IoT-enheter eller tunna Wyse-klienter. Felidentifiering via förutsägande analys är begränsat till hårddiskar och batterier.

2  Möjligheten att behålla hårddisken gäller inte för produkter som saknar en löstagbar hårddisk, bland annat vissa Chromebook- och Venue-modeller.
3  Baserat på ”Dell SupportAssist ger proaktiv support vid hårddiskfel” (på engelska) från mars 2016 – en testrapport från Principled Technologies som beställts av 
Dell. Testerna utfördes i USA. De faktiska resultaten kan variera. Fullständig rapport: http://facts.pt/Cr3tEy

4 Service på plats erbjuds inte för Chromebook A35, surfplattorna Venue 7, 8 och 8 Pro samt tunna Wyse-klienter
5  Tillgängligt för kunder med 1 000 ProSupport Plus-system eller fler. Påståendet om den enda kompletta supporttjänsten baseras på en analys utförd av Dell  
i februari 2016. Vissa ProSupport Plus-funktioner är inte tillgängliga på alla produkter. Se Dell.se/ProSupportPlus

Det här ingår: 
 

Teknisk support via telefon, chatt eller online

Reparation och service av maskinvara

Ärendehantering och utsändning av reservdelar via 
självservice genom TechDirect

Direktåtkomst till ProSupport-tekniker dygnet runt

Experthjälp med programvara och maskinvara från  
en och samma källa

Övervakning och krishantering via kommandocentral

Programvarusupport i samarbete med tredje part

Helpdesk-integrering via API för ärendehantering

Automatiska funktioner för att identifiera fel, skicka 
meddelanden och skapa ärenden genom SupportAssist1

Förebyggande av fel genom problemidentifiering  
via SupportAssist1

Reparationer i samband med fall,  
vätskespill och strömsprång

Möjlighet att behålla hårddisken efter utbyte2

Personlig teknisk kontoansvarig5

Månadsrapporter om supporthistorik och avtal5

Grundläggande 
service 

Endast maskinvara

Kontorstid

Varierar



Dell ProSupport 
Maskinvara och programvara 

Dygnet runt

På plats4















Dell ProSupport Plus 
Komplett support

Dygnet runt

På plats4



Prioriterad åtkomst





















http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
http://www.dell.com/se/partner/p/?l=sv&c=se&cs=sechn1&s=chn&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://Dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/learn/se/en/04/campaigns/prosupport-plus?c=se&l=en&s=bsd&amp;DGC=IR&amp;CID=281809&amp;LID=5351766
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Förenkla anslutningar och optimera informationsflödet i 

företaget. Dell levererar precis det som behövs för att bygga 

ett idealiskt och säkert nätverk.

Få kunnig hjälp med att välja rätt lösning för företaget från  

Dells experter på små och medelstora företag.  

Och glöm inte ProSupport Plus.

Servrar och säkerhetskopiering
Välj Dell PowerEdge-servrar för att:

•  Möjliggöra smidig datadelning och säker åtkomstkontroll genom att centralisera företagets data 

och program

•  Minimera risker och förenkla dataskyddet med en Dell PowerVault-lösning för säkerhetskopiering 

och återställning

•  Förbättra systemens prestanda och stabilitet med Dell ProSupport Plus för företag – teknisk support 

dygnet runt, en personlig teknisk kontoansvarig och automatiserad övervakning via SupportAssist.

Datorer och virtualisering
Specialanpassa tillförlitliga bärbara och stationära datorer för företag och få:

•  Heltäckande molnklientlösningar

•  Bättre säkerhet, hastighet och hanteringsmöjligheter oavsett plattform

•  Dell Wyse-lösningar för datorvirtualisering

•  Enkel migrering av Windows till den nuvarande systemkonfigurationen

•  Oöverträffad slutanvändarsupport.

Molnlösningar och programvara
Skräddarsy molnlösningen med  

en heltäckande portfölj som inkluderar:

•  Plattformsöverskridande tjänster

•  Privata och hybridbaserade moln

•  Varierad hantering

•  Expertvägledning

•  Skalbar, integrerad företagsprogramvara

•  Office 365, molntjänster och support dygnet runt.

Krypteringsprogramvara
Använd krypteringsteknik för 

att skydda känsliga data samt 

efterleva regler och föreskrifter 

med Dell Data Protection 

Encryption-lösningar.

U T V ECK L A  V ER K S A M H E T EN  – 

PÅ  D I T T  S ÄT T.

Dell Financial Services
”Det kostar 24 % mindre att leasa två 

datorgenerationer över en sexårsperiod jämfört 

med att köpa en dator och köra den i sex år.”  

– IDC om total ägandekostnad, januari 2015.

Besök Dell.com/dfs_se

Nätverk och säkerhet
Bygg ett nätverk som utformats för små och medelstora företag med:

•  Styrningsfunktioner i storföretagsklass och enkelhet i konsumentklass

•  Dell SonicWALL för maximal kontroll över samtliga data och program  

i nätverket

•  Tillsammans ger Dell Networking och Dell SonicWALL snabbare 

anslutningshastigheter och säkerhet i storföretagsklass.

Tillgodose 

verksamhetsbehoven 

med Dells 

företagslösningar.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
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A. Logitech MX Anywhere 2-mus. Kan anslutas 
till upp till tre datorer samtidigt och växla mellan 
dem med en enkel knapptryckning.

B. Dell Active-penna. För kompatibla surfplattor 
eller bärbara 2-i-1-datorer från Dell.

C. Dell-adapter – USB Type-C till HDMI/VGA/
Ethernet/USB 3.0 – DA200. Anslut din bärbara 
dator till flera olika enheter – projektorer,  
TV-apparater, skärmar och Ethernet – via en 
enda adapter.

D. Dell-tangentbord för surfplatta – mobilt. 
Levereras med styrplatta och inbyggt 
laddningsbart batteri som utökar 
användningstiden för din Venue 11 Pro.

E. Dell Power Companion 12 000 mAh USB-C 
– PW7015MC. Ladda din bärbara dator och din 
telefon när du är ute.

F. Dell UltraSharp 23 multimedieskärm – 
UZ2315H. Med en Full HD-webbkamera och 
högtalare optimerade för Lync®.

G. Dell Dock för surfplatta. Ladda och anslut din 
surfplatta till upp till två Full HD-skärmar och 
andra tillbehör.

H. Dell Dock – WD15. Tillförlitlig 
anslutningsenhet för Latitude 12 – koppla in 
upp till två Full HD-skärmar och andra tillbehör.

I. Dell 2.0 högtalarsystem – AE215.  
Hög ljudkvalitet i ett format som passar utmärkt 
på nästan alla skrivbord.

J. Bärbar extern hårddisk från Dell – 1 TB. 
Säkerhetskopiera filer samt lagra och överför 
data på ett enkelt sätt.

C

D

E

B

Var rörlig. Med Dells kraftfulla mobila 
tillbehör kan du vara redo för allt. 

De här tillbehören är designade och 
testade för att göra det enkelt att 

ansluta, dela och bära ditt Dell-system 
– oavsett var kontoret finns.

58,4 cm (23 tum)

A

F

G

H

J

A R B E TA  ÖV ER A L LT. 

EN K L A R E .

I
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Dells skärmar är  
nr 1 i världen.**Nr1

A

B

D
F

E

C

G

A. Dell UltraSharp 27 
InfinityEdge-skärm med 
arm – U2717DA. Maximera 
Maximera vyn med den här 
arm-monterade InfinityEdge-
skärmen med supertunna 
kanter.

B. Dells trådlösa tangentbord 
och mus – KM636. Håll 
skrivbordet prydligt med 
högklassiga trådlösa enheter.

C. OptiPlex 3040 SFF. 
Platsbesparande stationär 
dator. Med 6:e generationens 
processor Intel® Core™

D. Dell UltraSharp 32 
Ultra HD 4K-skärm med 
PremierColor – UP3216Q.
Med perfekt PremierColor 
och Ultra HD 4K-skärpa för 
projekt där färgåtergivningen 
är avgörande.

E. Välvd ultrabred Dell 
UltraSharp 34-skärm − 
U3415W. Panoramabilden 
på den här 34-tumsskärmen 
med 21:9-format ger en 
imponerande upplevelse.

F. Dell UltraSharp 24-skärm 
– U2415. En extremt tunn ram 
som ger en nästan sömlös 
övergång mellan två skärmar.

G. Dell dubbelt 
bildskärmsstativ − MDS14. 
Förbättra produktiviteten med 
flera justeringsmöjligheter.
capabilities.

69 cm (27 tum)

Varje skärm och Dell-stativet MDS14 för dubbla skärmar säljs separat.

* Källa: ”Förbättra de anställdas 
produktivitet med dubbla 
skärmar” (på engelska), 
IDC InfoBrief publicerad på 
uppdrag av Dell, november 
2015.

◊�Dells skärmar är nummer ett 
i världen sedan två år tillbaka. 
Källa: ”NPD DisplaySearch 
Quarterly Desktop Monitor 
Shipment and Forecast 
Report” (2013 och 2014).

80 cm 
(31,5 tum)

61 cm  
(24 tum)

86 cm 
(34 tum)

Få ut mer av arbetsdagen med de senaste 
skärmarna och dockningsstationerna från 

Dell. Fundera även på att lägga till en 
extraskärm – undersökningar visar att detta 

kan höja produktiviteten ned upp till 18%.* Du 
kan även frigöra mer utrymme på skrivbordet 
med monitorarmar. Upptäck hur enkelt det är 
att koppla i och ur smarta tillbehör från Dell.

V I  H JÄ L P ER  D I G  AT T  Ö K A 

P R O D U K T I V I T E T EN .
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Som Dell-partner är det enkelt att beställa Dells produkter och 
lösningar, oavsett om du gör det direkt via den kontoansvarige på 
Dell, via Dells webbplats eller genom någon av våra distributörer.

Om du är en slutkund och vill beställa direkt från Dell  
är det bara att klicka eller ringa. Handla online dygnet runt alla 

veckodagar eller få telefonsupport under kontorstid. Du kan 
också tala med någon av våra kunniga partners som kan hjälpa 

dig att hitta rätt IT-lösningar för din verksamhet.

Online
Premier och Preferred Partners kan köpa produkter direkt från Dell via sina Premier-sidor.
 - Logga in på Dell.se/Premier
 - Använd sökrutan och ange vald Dell-referens
Om du inte har ett Premier-konto än kan du anmäla dig på Dell.se/PremierClub

Telefon
Ring din Dell-representant.

Telefon
Premier och Preferred Partners kan ringa den kontoansvarige på Dell.

Partner
Varför inte kontakta någon av våra partners? I vårt Dell Partner Direct-program finns ett stort 
nätverk av leverantörer som kan berätta mer om Dells heltäckande tekniklösningar. Hitta en 
partner i ditt område via Dell.se/Findapartner

Distributörer
Dells auktoriserade distributörer har många av Dells huvudproduktserier i lager till ett 
konkurrenskraftigt pris och med leverans nästa dag. Som nyregistrerad kanalpartner  
kan du köpa Dells produkter genom valfri distributör. Hitta närmaste Dell-distributör  
på Dell.se/Findapartner

Online
Köp produkter direkt från Dell via Premier-sidorna.
 - Logga in på Dell.se/Premier
 - Använd sökrutan och ange vald Dell-referens
Om du inte har ett Premier-konto än kan du anmäla dig på Dell.se/PremierClub  
Du kan även gå till Dell.se/smb

H U R  KÖ P ER  JAG?

http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=se&l=se?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://premier.dell.com/portal/messages.aspx?c=SE&l=sv&s=PAD&cs=RC1121678&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/sv_se/Marketing-and-Sales/Find-a-Partner/Pages/PartnerFinder.aspx?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/sv_se/Marketing-and-Sales/Find-a-Partner/Pages/PartnerFinder.aspx?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=se&l=se?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://premier.dell.com/portal/messages.aspx?c=SE&l=sv&s=PAD&cs=RC1121678&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766
http://www.dell.com/se/foretag/p/?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766


Prisvärda, färdigbyggda system som kan skickas inom bara 24 timmar.

G E  M EDA R B E TA R N A  EN  R E JÄ L 

T EK N I K U P P G R A D ER I N G .

Vostro 15 3000-serien (3559)
Bärbar företagsdator på 15 tum 
med ett numeriskt tangentbord 
och en stor skärm för ökad 
produktivitet.

• Processor Intel® Core™ i5-6200U
•  Win 7 Professional  

(licens för 64-bitars Win 10)
• 4 GB minne
• 500 GB hårddisk
• 40 cm (15,6 tum) HD-skärm

Beställ från Dell eller från våra partners. Valet är ditt.  
På sidan 52 finns mer information om hur du kan köpa våra produkter.

Skärmbilden är Simulerad.

http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/campaigns/smart-select-commercial?c=se&l=sv&s=bsd&ref=gzilla?cs=&DGC=IR&CID=281809&LID=5351766

