Wsparcie dedykowane
dla programu „Cyfrowa Gmina”
Status: Trwa drugi nabór wniosków
„Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma
kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło
swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe
i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe,
czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki programowi "Cyfrowa Gmina" chcemy
odpowiedzieć na ten problem.”
Źródło: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Kompleksowe rozwiązania
Data Domain wraz z oprogramowaniem Avamar i Networker dostarcza najlepsze rozwiązanie
do zabezpieczania baz danych, środowisk wirtualnych, maszyn fizycznych oraz aplikacji typu enterprise.
Jesteśmy w stanie wykonać backup w ciągu kilkudziesięciu minut przy jednoczesnej redukcji obciążenia
środowiska produkcyjnego. System operacyjny Data Domain weryfikuje poprawność zapisywanych
danych oraz procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Zapewniamy najlepszą ochronę przed
cyfrowymi zagrożeniami typu ransomware oraz hacker.

Data Domain 3300
Prosta i wydajna ochrona danych - zyskujesz nowoczesną ochronę danych w chmurze
dzięki pamięci masowej Data Domain 3300 zaprojektowanej z myślą o obecnych
i przyszłych potrzebach informatycznych.

Serwer PowerEdge R450
Serwer ze skalowalnymi procesorami Intel ® Xeon ® trzeciej generacji zapewnia lepszą wydajność
i wyjątkową wartość w przypadku serwera do montażu w szafie serwerowej.

Serwer PowerEdge R440
Zaprojektowany z myślą o gęstości i skalowalnym przetwarzaniu. Serwer do montażu w szafie serwerowej. Zyskaj wyższą wydajność i gęstość z kompaktowym 2-procesorowym serwerem 1U do montażu
w szafie serwerowej na potrzeby środowisk HPC, technologii WWW i skalowalnej infrastruktury.
Do dwóch procesorów Intel® Xeon® Scalable drugiej generacji, do 22 rdzeni każdy.

Macierz PowerVault z serii ME4 - ME 4024
Prostota i szybkość. Przystępne cenowo, specjalnie skonfigurowane macierze PowerVault z serii ME4,
zoptymalizowane pod kątem prostej obsługi środowisk SAN i DAS oraz wyższej wydajności.

Serwer PowerEdge T550
Serwer PowerEdge T550 z procesorami skalowalnymi Intel®
Xeon® trzeciej generacji to elastyczny serwer z dwoma gniazdami procesorów w obudowie typu tower do obsługi obciążeń
roboczych. Serwer PowerEdge T550 obsługuje zaawansowane
technologie dla obciążeń klasy korporacyjnej m.in. sztuczną
inteligencję i wirtualizację, analizę danych i pamięć masową
zdefiniowaną programowo.

Laptop Latitude 3520
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.

Monitor Dell E2420H
Wyższa jakość codziennego wyświetlania. Smukły profil
i ulepszone rozmieszczenie kabli sprawiają, że monitor
zajmuje mniej miejsca. Rozdzielczość Full HD idealnie
nadaje się do codziennych zadań, a funkcja ComfortView
pozwala dłużej spoglądać w ekran. Redukuje do 60%
szkodliwej emisji niebieskiego światła. Funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje miejsce,
w którym przerwano pracę. Aplikacje wrócą na swoje miejsce nawet po odłączeniu. Porty VGA i DP.
Dzięki uchwytom montażowym i mocowaniom zgodnym ze standardem VESA możesz idealnie dopasować
go do swojego miejsca pracy. Funkcja łatwego rozmieszczania Easy Arrange oferowana przez program
Dell Display Manager (DDM) umożliwia szybkie kafelkowanie i wyświetlanie aplikacji jedną obok drugiej
na jednym lub wielu połączonych ekranach w celu zwiększenia wydajności pracy wielozadaniowej.

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.

Dell Optiplex 7490
Komputery typu All in One cechują się wyjątkowo
intuicyjną i prostą obsługą. Dostępne są w wyjątkowo
mocnych konfiguracjach z procesorami Intel Core i
kartą graficzną Intel. Funkcje dotykowe znacznie
poprawiają wydajność i komfort użytkowania.

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.

Po specyfikację techniczną zgłoś się
do przedstawiciela Dell Technologies.
dane kontaktowe na kolejnej stronie

Szkolenia dla nauczycieli
na bazie programu
AI for Youth firmy Intel

Szkolenia i doradztwo

Akademia AI
Szkolenia dla nauczycieli
na bazie programu
AI for Youth firmy Intel

AI for Youth to globalny program firmy Intel
zainicjowany w Polsce i skierowany do
nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany jest ze wsparciem
programu Dell EDU 360. Celem programu
AI for Youth, jest przekazywanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny
sztucznej inteligencji oraz zainspirowanie,
w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy społeczne. Program wystartował w 2019 roku w 3 krajach, w tym w
Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad
15 państwach na całym świecie.

Nauczyciel Roku 2021
Wsparcie sektora edukacji
należy do ważnych celów
marki Dell Technologies Poland

Dell współpracuje z sektorem edukacji już od
dłuższego czasu i będzie kontynuować szerzej
swoje działania w tym obszarze. Między innymi
z tego powodu Dell Technologies został
fundatorem głównym konkursu
Nauczyciel Roku 2021.
Finał tego wydarzenia odbył się 12 października
na Zamku Królewskim w Warszawie. Spośród
szerokiego grona wybitnych nauczycieli
wybrano tych najbardziej inspirujących
i zaangażowanych; Laureatem konkursu
został Dariusz Martynowicz a wyróżnieni
to Joanna Świerszcz i Joanna Waszkowska.
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