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Workspace as a Service
Twoje środowisko pracy biurowej od T-Mobile



Workspace as a Service 

Wobec rewolucyjnych zmian związanych z miejscem świadczenia pracy odpowiednio skonfigurowany i utrzymywany 
komputer staje się narzędziem niezbędnym do zapewnienia efektywności pracowników. T-Mobile dostarcza 
możliwość wyboru odpowiedniego sprzętu, bez konieczności tracenia czasu na długotrwały proces zakupowy. 
W ramach usługi abonamentowej otrzymasz nie tylko skonfigurowany sprzęt biurowy, ale również niezbędne 
oprogramowanie, aplikacje oraz pełne wsparcie techniczne.

KUPOWANIE SAMEGO SPRZĘTU TO NONSENS!

Skonfigurowany, profesjonalny komputer do pracy biurowej firmy DELL.

Najnowszy system operacyjny Windows Pro z możliwością dodania dowolnych aplikacji biurowych.

W przypadku problemów ze sprzętem i oprogramowaniem, T- Mobile zapewnia pełne wsparcie 
techniczne, zdalnie lub w lokalizacji Klienta, najpóźniej kolejnego dnia roboczego. W razie 
konieczności dostarczamy sprzęt zastępczy. Obsługa techniczna i realizacja zgłoszeń dostępna 
jest przez infolinię 880 100 300 w dni robocze, w godzinach 8.00–18.00. 

Zgłoszenia techniczne w zakresie poprawności działania sprzętu, oprogramowania i aplikacji 
przyjmowanie są w trybie 24/7 drogą mailową.

Bezpieczeństwo danych to nasz priorytet, dlatego po zakończonym kontrakcie, przed zwrotem 
sprzętu, T-Mobile zapewnia usuwanie zbędnych danych.

Zakres usługi
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Procesor Intel® Core™ i3-1115G4

Pamięć RAM 8 GB, 1×8 GB, DDR4 3200 MHz

Dysk Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Class 35 o pojemności 256 GB

Przekątna ekranu 15,6” FHD (1920x1080)

Oprogramowanie
Windows 10 Pro  

(obejmuje licencję Windows 11 Pro)

Godziny realizacji wsparcia technicznego Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń przez infolinię  
880 100 300, w dni robocze w godz. 8.00-18.00.

Okres abonamentu w miesiącach

Miesięczna kwota abonamentu (netto)

24

169 zł

36

129 zł

48

109 zł

Procesor Intel® Core™ i5-1235U

Pamięć RAM 16 GB, 2x8 GB, DDR4 bez funkcji ECC

Dysk Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Class 35 o pojemności 512 GB

Przekątna ekranu 15,6” FHD (1920x1080)

Oprogramowanie
Windows 10 Pro  

(obejmuje licencję Windows 11 Pro)

Godziny realizacji wsparcia technicznego Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń przez infolinię  
880 100 300, w dni robocze w godz. 8.00-18.00.

Okres abonamentu w miesiącach

Miesięczna kwota abonamentu (netto)

24

239 zł

36

169 zł

48

149 zł

Procesor Intel Core i5-1245U (Intel vPro)

Pamięć RAM 16 GB, 2x8 GB, DDR4 3200 MHz bez funkcji ECC

Dysk Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Class 35 o pojemności 256 GB

Przekątna ekranu ekran dotykowy 14” FHD (1920x1080)

Oprogramowanie
Windows 10 Pro  

(obejmuje licencję Windows 11 Pro)

Godziny realizacji wsparcia technicznego Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń przez infolinię  
880 100 300, w dni robocze w godz. 8.00-18.00.

Okres abonamentu w miesiącach

Miesięczna kwota abonamentu (netto)

24

289 zł

36

209 zł

48

169 zł

DELL LATITUDE 3520
Najmniejszy na świecie 
notebook z ekranem 15,6” 

DELL LATITUDE 5530
Notebook wyposażony w inteligentne 
funkcje i większą moc 

DELL LATITUDE 7430 
14-calowy notebook klasy 
premium



Korzyści dla Klienta

 Opłaty abonamentowe są do 40% niższe niż wydatek na jednorazowy zakup sprzętu oraz jego utrzymanie.

 Oszczędność czasu w zakresie instalacji oprogramowania, aplikacji oraz bieżącej obsługi technicznej pracowników.

 Bezpieczeństwo informacji.

 Czyszczenie danych w przypadku zwrotu komputerów.

 Pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 Możliwość skonfigurowania sprzętu i oprogramowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

 Profesjonalne wsparcie w doborze i dostarczeniu biurowego środowiska pracy w zakresie sprzętu i oprogramowania IT.

 Dostarczenie gotowego środowiska pracy bezpośrednio do pracownika.

  Zawsze aktualny podgląd do stanu urządzeń, które posiadają pracownicy, wydajności komputerów oraz listy zgłoszeń 
technicznych.

 Zachowanie ciągłości pracy dla kluczowych procesów w firmie, szczególnie w kontekście pracy zdalnej lub hybrydowej. 

 Usługa w abonamencie, nieobciążająca zdolności kredytowej Twojej Firmy.

 Możliwość wykupienia sprzętu po zakończonej umowie za 1 zł.

Usługa realizowana przez jednego z największych, renomowanych dostawców w zakresie ICT  
w Polsce i Europie.

Obsługa własnej infrastruktury IT (ponad 5 tys. stanowisk) oraz kilka tysięcy Klientów - dedykowani, 
doświadczeni inżynierowie ds. wsparcia technicznego.

Wieloletnia współpraca z kluczowymi dostawcami rozwiązań IT (m.in. Dell, Cisco, Microsoft, SAP, HP). 

Możliwość rozszerzenia usługi o dodatkowe produkty T-Mobile w zakresie biurowego środowiska 
pracy Klienta, takie jak: Cloud Security, Microsoft 365, wsparcie IT dla infrastruktury Klienta lub 
dostarczenie innych aplikacji biurowych.

Dlaczego T-Mobile?



T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Więcej informacji o usługach: 
www.t-mobile.pl/biznes

Kompleksowe usługi 
dla dużych i średnich firm

Cloud  
&  

Data Center

Cybersecurity

Connectivity

IoT
SmartCity

BigData
IT Services

Numer materiału: 1721838.


