แผ่ นช่ วยจํ าข้ อดีต่ างๆ – ออกแบบมาไว้ ใช้ อ้ างอิงสํ าหรั บการขาย ไม่ ใช่ ไว้ ใช้ นํ าเสนอ
พฤษภาคม 2020

พีซีทีสร้ างมาเพือธุ รกิจ: แพลตฟอร์ ม  

เพิมการผลิตงานและปรั บปรุ งประสบการณ์ พนั กงานของคุ ณด้ วยพีซีทีสร้ างมาเพือใช้ ทํ างานหนั กสํ าหรั บธุ รกิจ
ของคุ ณ ขณะเดียวกั นก็ ลดต้ นทุ นการซ่ อมแซม เวลาระบบหยุ ดทํ างาน และการบริหารจั ดการไอทีของคุ ณ ป้องกั น
ข้ อมู ลอั นมีค่ าของคุ ณได้ ดีกว่ าด้ วยฟเจอร์ รักษาความปลอดภั ยทีมีมาพร้ อม และได้ รั บ ทีมากขึน แพลตฟอร์ ม
 สร้ างขึนมาเพือคุ ณ ไม่ ว่ าธุ รกิจของคุ ณจะมีขนาดใดก็ ตาม
การทํ างาน
•

เพิมการผลิตงานของพนั กงานด้ วยระบบที
ตอบสนองโดยใช้ เทคโนโลยีและ
โปรเซสเซอร์   ™ ล่ าสุ ด

•

ก้ าวทั นกั บความต้ องการจากการทํ างาน
แบบมั ลติทาสกิงและแอปพลิเคชั น
การผลิตงานที ใช้ พลั งงานมาก

•

ช่ วยให้ พนั กงานทํ างานอย่ างเต็ ม
ความสามารถด้ วยการถ่ ายโอนข้ อมู ลแบบ
รวดเร็ วทั นใด และมีระบบเชือมต่ ออุ ปกรณ์
ต่ อพ่ วงทีช่ วยผลิตงานได้ มากขึนแบบง่ ายๆ

ฟเจอร์ รั กษาความปลอดภั ยทีมี ให้ มาใน
ตั วกั บ    
•

•

•

เทคโนโลยี  อาจต้ องใช้ การเปดใช้ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ หรือบริการ
ไม่ มีผลิตภั ณฑ์ หรือส่ วนประกอบใดทีจะปลอดภั ยอย่ างสมบู รณ์ แบบ
ค่ าใช้ จ่ ายและผลลั พธ์ ของคุ ณอาจแตกต่ างกั นไป

ภั ยคุ กคามและการโจมตี ในทุ กวั นนีมีความลึก
ลํ าก้ าวเกินซอฟต์ แวร์ ไปเล็ งทีฮาร์ ดแวร์ แล้ ว
ทํ าให้ การรั กษาความปลอดภั ยแบบเน้ นที
ฮาร์ ดแวร์ จึงเป็นเรืองสํ าคั ญ
ด้ วยแพลตฟอร์ ม  ธุ รกิจต่ างๆ
สามารถป้องกั นตั วเองได้ ดีกว่ าจากภาวะ
หยุ ดชะงั กอั นส่ งผลให้ เกิดเวลาระบบหยุ ด
ทํ างานด้ วยฟเจอร์ รั กษาความปลอดภั ย
        ที ให้ มาพร้ อมในตั ว
โซลู ชั นแบบอเนกประสงค์ จะทํ างานร่ วมกั บ
โซลู ชั นรั กษาความปลอดภั ยทีมี ใน จจุ บั น
เพือช่ วยจํ ากั ดวงผลกระทบด้ านลบ
ของเหตุ การณ์ ด้ านความปลอดภั ย
ข้ อมู ลอั นเป็นความลั บของ  – สํ าหรั บใช้ กล่ าวเป็นคํ าพู ดเท่ านั น

การประหยั ดต้ นทุ นและ ทีดีเยียม
•

ลดต้ นทุ นการสนั บสนุ นและลดโอกาส
ประสบกั บภาวะหยุ ดชะงั กด้ วยระบบเพือ
การพานิชย์ ทีดีเยียม

•

ประหยั ดเงินและเวลาด้ วยการบริหาร
จั ดการและการจั ดใช้ จากระยะไกลใน
สถานการณ์ อั นหลากหลาย

•

แพลตฟอร์ ม  มี ให้ ในระบบพีซี
จาก ชั นนํ า สั ญลั กษณ์ นีเป็นการบ่ ง
บอกให้ คุ ณรู ้ ว่ าแล็ ปท็ อป เดสก์ ท็ อป หรือ
เวิร์ กสเตชั นมีความพร้ อมใช้ ทํ างาน

