
Dell jako dostawca technologii do ponad 400 tysięcy szkół oraz lider 
na rynku edukacji, oferuje kompleksowe rozwiązania 

zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

System operacyjny Windows 10 dla edukacji
z wbudowanym systemem antywirusowym

Windows 10 dla edukacji to naturalne środowisko wszystkich platform nauczania zdalnego. Mechanizmy 
tego systemu zapewniają bezpieczne środowisko do pracy i zdobywania wiedzy. Możliwość centralnego 
zarządzania i zdalnej pomocy zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego wdrożenia technologii – także 
w przypadku użytkowników nieposiadających jeszcze kompetencji cyfrowych.

Zabezpieczenia antywirusowe wbudowane w Windows 10 dla edukacji chronią nauczycieli i uczniów, 
a mechanizmy zawarte w przeglądarce Microsoft Edge ostrzegają przed niebezpiecznymi stronami. System 
Windows 10 dla edukacji pozwala łatwo zarządzać kontami użytkowników, co pomaga właściwie chronić 
dane osobowe i spełniać wymogi RODO. Dzięki mechanizmom centralnego zarządzania możliwe jest 
kontrolowanie sposobu wykorzystania komputera do celów edukacyjnych.

Rekomendowane przez DELL oprogramowanie wspierające nie tylko procesy uczenia się, ale i admini-
strację instytucji edukacyjnych i samorządowych.

Laptop, czy stacja robocza to tylko część rozwiązań technologicznych, które mogą służyć edukacji. 
Odpowiedni dobór akcesoriów pozwala na optymalizację procesów edukacyjnych. 

Monitor integruje i organizuje przestrzeń roboczą, dzięki wbudowanej stacji dokującej zapewniającej 
stabilne połączenie z siecią ethernet, możliwość przesyłania dźwięku i obrazu, ale także źródło zasilania 
dzięki technologii USB-C®.

Dell C5519Q
Wymarzone urządzenie do prowadzenia zajęć! 
Duży, 55-calowy ekran wyświetla bardzo jasny 
i szczegółowy obraz doskonale widoczny pod 
wszystkimi kątami. Dodatkowo zestaw różnych 
portów pozwala łatwo podłączyć dowolne 
urządzenie wejściowe i przełączać się między 
źródłami obrazu. 

Dell C5518QT / 
C7520 QT
Na tym ekranie nie tylko wyświetlisz szczegółowy 
i doskonale oddający kolory obraz o rozdzielczości 
4K, ale będziesz mógł kontrolować go w najbardziej 
naturalny sposób za pomocą dotyku! Twoje 
materiały do wykładu przykują uwagę słuchaczy, 
a Ty będziesz mógł skupić się na wyjaśnianiu 
omawianych zagadnień, łatwo i szybko wskazując, 
zakreślając czy wyróżniając dane po prostu 
dotykając ekranu. 

Stacja dokująca WD19S
Notebook jest idealny do zabrania na zajęcia, a w domu 
do wykładów zdalnych czy przygotowywania prac domowych. 
Jednak do podpięcie dużego monitora i dodatkowych urządzeń peryferyjnych 
przyda się stacja dokująca. Dlatego warto wykorzystać urządzenie WD19S, 
które umożliwi podłączenie monitora, klawiatury i mysz, drukarki oraz szybkiej 
sieci przewodowej jednym kablem, błyskawicznie i bez problemów.  

OptiPlex 3090 Ultra
Tam, gdzie wydawać by się mogło, że nie ma już 
miejsca na komputer, zawsze można zastosować 
OptiPlex 3090 Ultra. Tak mały, że mieści się 
w podstawce monitora pozwalając uniknąć 
plątaniny przewodów, tak wydajny, że bez 
problemu poradzi sobie z wieloma działającym 
na raz aplikacjami podczas zdalnych wykładów 
i lekcji. Tak łatwy w obsłudze, że Ty możesz 
skupić się tylko na nauce. 

Akcesoria, bezprzewodowa klawiatura i mysz 
+ słuchawki Dell
Ten smukły, bezprzewodowy zestaw zmieści się na każdym biurku, zajmując zaskakująco mało miejsca 
i uwalniając użytkownika od plączących się kabli. Programowalne klawisze na klawiaturze przydadzą się 
podczas zajęć, umożliwiając szybkie wywołanie potrzebnych aplikacji, a wysoka rozdzielczość sensora 
myszy zapewni precyzję kliknięć. 

Kamera internetowa Dell 
UltraSharp
Niezbędne wyposażenie każdego komputera! Dzięki rozdzielczości 4K i 
doskonałej jakości obrazowi HDR, ta kamera sprawi, że Twoi uczniowie lub 
nauczyciele zobaczą Cię wyraźnie, nawet w gorszych warunkach 
oświetleniowych. Nawet jeśli podczas zajęć będziesz sięgać po notatki albo 
przybory, inteligentny fokus kamery zawsze utrzyma Cię w centrum kadru. 

Wiedza to podstawa efektywnego wykorzystania technologii w procesach edukacyjnych. 
Dlatego w ramach naszego systemu oferujemy szkolenia i kompleksowe doradztwo zakupowe. 

Dowiedz się więcej na www.rozwiązaniadlaedukacji.pl lub skontaktuj się z naszym ekspertem: 
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Trwałość1 Wsparcie 3 Bezpieczeństwo

Najlepszy przyjaciel nauczyciela, a także doskonała alternatywa dla laptopów z serii Latitude dzięki 
idealnemu stosunkowi możliwości do ceny. Notebook, który dzięki dużemu ekranowi oraz pojemnej baterii 
może zapewnić komfortowe warunki pracy zarówno na zajęciach w klasie, lekcjach zdalnych i podczas 
prac w pokoju nauczycielskim. 

Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie dla edukacji (pakiet O�ce 365 i aplikacja Teams) zapewni 
narzędzia do pracy, a panoramiczna kamera i redukcja hałasu świetnie sprawdzą się w nauczaniu zdalnym. 

Laptop dla ucznia: Vostro 3500

Laptop dla nauczyciela: Latitude 3520

2w1    Laptop dla ucznia i nauczyciela: Latitude 3320

Bardzo mały i mobilny, a mimo to oferujący ogromne możliwości notebook, 
który idealnie sprawdzi się w zdalnym nauczaniu. 

Został wyposażony w nowatorską kamerę internetową i system Intelligent Audio, który poprawia jakość 
dźwięku, redukując szumy otoczenia i wzmacniając mowę. Czy to w szkole, czy w domu, czy na uczelni, 
przyda się długi czas pracy na baterii, a zabezpieczenia wbudowane w system Windows 10 dla edukacji 
pozwolą zachować spokojną głowę. 

rozwiazaniadlaedukacji.pl
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Rozwiązania skon�gurowane 
z myślą o rynku edukacyjnym

Oprogramowanie wspierające
procesy edukacyjne

Akcesoria

Szkolenia i doradztwo

ProSupport to szczególny typ gwarancji, dotyczący zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Jest ona cało-
dobowa i dostępna we wszystkie dni w tygodniu. Komunikacja z serwisem przebiega w prosty sposób 
i zawsze jest możliwość sprawdzenia stanu zgłoszenia.

Gwarancja ProSupport

Wsparcie techniczne

Dzięki swojej trwałej konstrukcji, dłuższej pracy na baterii, która wytrzyma dzień nauki w szkole oraz 
szerokim możliwościom to idealny komputer dla uczniów. 

Niesłychana prostota systemu Chrome OS sprawia, że dbanie o tego laptopa nie będzie zbytnim 
obciążeniem nawet dla kogoś notorycznie zabieganego, jak to zwykle ma miejsce w szkole. 

Ogromnym ułatwieniem jest specjalny wózek do przechowywania i ładowania nawet 36 komputerów na raz. 

Laptop dla ucznia: Latitude 3100 i 3100 2w1

Laptop dla ucznia: Latitude 3190

Konrad Wierzchowski

konrad.wierzchowski@dell.com +48 601 377 974

Ten notebook nie boi się panujących w szkole trudnych warunków, bo jego konstrukcja przeszła militarne 
testy wytrzymałości. W zaskakująco niewielkiej i lekkiej obudowie mieści się ekran o przekątnej aż 15,6”, 
który dzięki matowemu pokryciu i wysokiej jasności idealnie nadaje się do pracy w klasach. 

Procesory Intel Core zapewniają potężną moc dla zainstalowanych aplikacji edukacyjnych, 
a o bezpieczeństwo dba system Windows 10 dla edukacji, z wbudowaną ochroną antywirusową.

Notebook zaprojektowany z myślą o uczniach. 
Możliwość ustawienia w trybie laptopa, tabletu, namiotu lub ekranu daje pełną elastyczność używania, 
a dotykowy ekran obsługiwany palcem i rysikiem pozwala na oglądanie, pisanie, robienie notatek i rysowanie. 

Nie trzeba się martwić nieuniknionymi wypadkami: ten komputer jest zbudowany tak, żeby znieść upadek 
czy zalanie. 


