Propunem un pachet educaţional care conţine:
20 calculatoare Dell Optiplex 3050 All-In-One creat pentru o interacţiune facilă și
plăcută între elevi / studenţi și profesori;
1 laptop Dell Latitude 5480 croit pe nevoile de ﬁabilitate și portabilitate ale unui profesor;
Microsoft Windows 10 64bit Professional cu suita Ofﬁce 2016 Standard dedicate mediului educațional, plus un antivirus capabil să facă față ameninţărilor curente;
Imprimantă Multifuncțională Laser Monocrom Xerox WorkCentre 3225 cu randament ridicat la o utilizare intensivăș
Pachet Interactiv EDU Basic Light Sony 87”/221 cm cu ajutorul căruia procesul educaţional devine interactiv și plăcut;
Access point Cisco Aironet 1830 pentru crearea și gestionarea unei reţele wireless cu o
securitate și ﬁabilitate de nivel maxim; împreună cu power injectorul elimină limitarea
amplasării AP-ului lângă o sursă de alimentare.

Dell Optiplex 3050 All-in-one
Vizibilitatea excelentă din orice unghi: detalii excepţionale cu ecranul cu
unghi larg WLED de 19,5 inchi;
Creat pentru colaborare: boxe integrate, microfon şi camera web HD concepute
special pentru uşurarea comunicării prin skype cu lectorii / elevii;
Putere mare într-un corp compact: ﬁind echipat cu ultima generaţie de
procesoare intel şi memorii ram de până la 32gb (upgradabil) orice aplicaţie
va rula fără probleme;

Portabilitate: cu placă de reţea wireless și bluetooth Optiplex poate ﬁ instalat
oriunde în raza reţelei şi cu o sursă de curent lângă;
Comoditatea devine standard: cu multiple porturi pentru ieşiri video puteţi
conecta calculatorul Optiplex la mai multe display-uri simultan (tv,
videoproiector, alt monitor);
Redeﬁneşte-ţi spaţiul de lucru:
cu ajutorul articulaţiilor orizontale şi
verticale puteţi să vă customizaţi
propriul spaţiu de lucru pentru
nevoile dumneavoastră.

Creat pentru performanţe maxime oricât de exigente ar ﬁ
nevoile utilizatorilor.
Windows 10 Pro preinstalat.
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Laptop Dell
Latitude 5480
Conectaţi-vă simplu: activaţi caracteristica Windows Hello prin intermediul
camerei pentru a facilita recunoaşterea facială în vederea simpliﬁcării şi
securizării accesului;
Autentiﬁcare de încredere: laptopul Latitude 5480 oferă mai multe opţiuni
de securitate pentru a răspunde diverselor dvs. cerinţe de securitate;
Protecţie împotriva atacurilor: Dell™ ControlVault™ oferă o alternativă mai
sigură pentru stocarea şi procesarea parolelor şi a codurilor de securitate;
Gestionare uşoară: prin intermediul extensiilor vPro Dell unice, puteţi
gestiona de la distanţă o ﬂota de dispozitive, putând chiar efectua operaţiuni
de diagnosticare indiferent dacă acestea sunt pornite sau oprite.

Sigur: doar Dell oferă capacităţi de criptare şi autentiﬁcare de vârf în domeniu,
protecţie de vârf împotriva programelor rău intenţionate dintr-o singură sursă
imediat după despachetare;
Flexibil: cel mai simplu de gestionat laptop din lume, creat să permită
conﬁgurarea automată şi ﬂexibilă a interfeţei BIOS şi a sistemelor prin
instrumentele gratuite din suită Dell Client Command;
Fiabil: are un şasiu robust, construit să reziste, care a fost supus unor teste
extinse de conformitate cu standardele militare MIL-STD 810G, pentru a garanta
că sistemul poate face faţă condiţiilor din lumea reală.
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Multifuncţional laser monocrom Xerox
WorkCentre 3225, Duplex, Wireless, A4
Performanţă axată pe rezultate
Echipamentul multifuncţional WorkCentre 3225 are un design compact, dar
este extrem de performant. Este conceput să deservească un singur utilizator
sau o echipa mică. WorkCentre 3225 oferă imprimarea rapidă, automată,
faţă-verso pentru texte şi elemente graﬁce clare, de o calitate perfectă, dar şi
funcţii ﬁabile de copiere, scanare şi fax, reunite într-o soluţie all-în-one foarte
convenabilă.
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Cisco Aironet 1830 Series with Mobility
Express
Reţea securizată fără ﬁr
Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Express este un Wi-Fi pentru super
viteze, perfect pentru reţele medii. Conceput special pentru nevoile actuale în
materie de viteză şi securitate, oferă aceleaşi funcţii ca produsele enterprise, dar
la un preţ accesibil.
Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points pentru a elimina nevoia de
conectare a acces-pointul Aironet 1830 la o sursă de curent convenţională.
Conectarea se va face simplu printr-un cablu de reţea.
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Pachet Interactiv EDU Basic Light
SONY 87" | 221 cm
Construite special pentru a răspunde posibilităţilor economice ale şcolilor din
România, pachetele EDU Basic beneﬁciază de suportul Sony, software în limba
română, garanţie pachet 3 ani şi toate accesoriile incluse.
Videoproiectorul Sony VPL-DX220 reprezintă soluţia compactă ideală pentru
sălile de mici dimensiuni şi cu multă lumina ambientală. Cu o rezoluţie maximă
suportată full HD 1080/60p, luminozitate 2700 de lumeni şi un contrast real
impresionant de 3000:1, echipamentul va putea proiecta imagini de cea mai înalta
calitate.
Pe lângă funcţionalitatea portului HDMI videoproiectorul dispune de funcţia
rapidă de răcire în numai 10 secunde, atât de utilă când trebuie să vă îndreptăţi
către următoarea sală de curs. Mai mult, videoproiectorul beneﬁciază şi de
funcţie de autocalibrare, respectiv ajustare a proiecţiei ecranului, fapt ce va
garanta nu doar o experienţă interactivă profesională, dar şi imagini corect şi
rapid încadrate.
Tablă interactivă Light 87" | 221 cm este special adaptată curriculei şi mediului
educaţional din România, iar software-ul în limba română va contribui la crearea
mediului ideal predării şi învăţării moderne.

20 x SistemOptiPlex 3050
All-in One
(N005O3050AIO2) +
OfﬁceStd 2016 SNGL OLP
NL Acdmc

1 x Pachet Interactiv EDU
Basic Light SONY 87’’ | 221
CM

1 x Imprimantă
Multifuncțională Laser
1 x Notebook Latitude 5480
Monocrom XeroX
(N011L548014EMEA) OfﬁceStd
WorkCenter Laser alb-negru
2016 SNGL OLP NL Axdmc
3225DNI Duplex Wireless
Fax 3225v_dniy

1 x Cisco Aironet 1830 Series
with Mobility Express

1 x Power Injector (802.3at)
for Aironet Access Points

Preț 79.500 lei + TVA*

*Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.

Avantaje

Pachet Upgrade pentru Educaţie
Pachetul nostru este special prin faptul ca este complet, performant, oferă securitate, conectivitate și este ușor conﬁgurabil.

Complet
Soluţie completă hardware și software pentru un
proces educaţional educativ.
Performanţă
Pachetul conține produse testate intensiv ale unor
mărci cunoscute pentru ﬁabilitate și performanţă
(Dell, Xerox, Sony și Cisco).

Securitate
Echipamentele Cisco și antivirusul oferă securitate
împotriva virușilor sau al accesărilor neautorizate.

Conectivitate
Pachetul este gândit astfel încât toate echipamentele
să se poată conecta fără ﬁr (wireless),

Conﬁgurabil
Echipamentele permit o conﬁgurare ușoară în funcţie
de nevoile sălii.

Despre noi
Everlight este o companie românească, fondată în anul 2001, specializată în
furnizarea și implementarea de soluţii software, hardware și integrate.
Experienţa acumulată de-a lungul anilor se traduce în nenumărate proiecte de
succes dezvoltate pentru companii private din România și din afara ţării, precum
și pentru instituţii publice naţionale sau locale. Cu un portofoliu extins de clienţi și
cu o largă diversitate a soluţiilor implementate până în prezent, Everlight se
distinge prin calitatea serviciilor și a produselor oferite, prin competenţa și
caliﬁcările membrilor echipei sale și prin cultura organizaţională orientată spre
rezultat. Capacitatea de a înţelege în detaliu nevoile clienţilor, ﬂexibilitatea și
creativitatea stau la baza succesului și a renumelui nostru construit în toţi acești
ani.
Experienţa acumultată în derularea proiectelor complexe, profesionalismul
echipei Everlight și reţeaua extinsă de parteneri reprezintă garanţia că serviciile și
produsele noastre sunt livrate cu respectarea strictă a tuturor speciﬁcaţiilor de
calitate, timp și buget. Ca prestator de servicii, ca resursă externă contractată în
proiecte de tip outsource și ca partener în diverse proiecte cu ﬁnanţare publică
sau privată, Everlight ţintește excelenţa. Pentru noi, nu există clienţi mari și clienţi
mici, proiecte importante și proiecte neimportatne. Pentru noi există doar
rezultate și clienţi mulţumiţi

Pentru mai multe informaţii despre
Everlight Solutions accesaţi

www.everlight.ro

Pentru comandă sau detalii despre
produsele noastre contactaţi-ne
trimiţând email la

comercial@everlight.ro
sau la nr. de telefon

0755.133.948.

