
Oszczędność wynosząca do

25%
kosztów zarządzania cyklem 
eksploatacyjnym komputera 
dzięki rozwiązaniu PC as a 

Service �rmy Dell

BADANIE AGENCJI IDC: SZYBKIE PRZYJĘCIE 
ROZWIĄZANIA PC AS A SERVICE DO ROKU 
2020
IDC, agencja zajmująca się badaniem rynku IT, przeprowadziła globalne badania wśród ponad 3500 liderów 
branży IT z całego świata i na jego podstawie stwierdziła, że �rmy na wszystkich szczeblach rozważają 
wykorzystanie modelu PC as a Service w celu ograniczenia kosztów, skrócenia cykli modernizacji i 
pozyskania lepszego sprzętu dla swoich pracowników.

Czym jest rozwiązanie PC as a Service?
Rozwiązanie PC as a Service (PCaaS) �rmy Dell łączy sprzęt, 
oprogramowanie, usługi związane z cyklem życia produktu i 
�nansowanie w jedno wszechstronne rozwiązanie, oferowane w 
jednorazowej, przewidywalnej cenie za stanowisko na miesiąc, 
obliczanej przez dział usług �nansowych �rmy Dell.

Tendencja rynkowa dotycząca PC as a 
Service
Liderzy branży IT na całym świecie zauważają korzyści 
płynące z rozwiązania PC as a Service dla ich �rm, 
polegające na szybkości, oszczędności i produktywności. 
Badania przewidują, że ta tendencja rynkowa może 
przynieść szybkie skutki.

Przewiduje się, że

21%
komercyjnego rynku 

komputerów przejdzie na model 
PC as a Service do roku 2020

Ograniczanie kosztów działu IT

Większość organizacji, które już korzystają z 
rozwiązania PC as a Service, donosi o oszczędności-
ach wynikających z niższych kosztów sprzętu, 
oprogramowania i usług.  Rozwiązanie umożliwia 
dokładne zaplanowanie budżetu i oszczędności na 
każdym etapie cyklu eksploatacyjnego komputera.

Skrócony cykl modernizacji urządzeń
Obecni użytkownicy donoszą o krótszych cyklach 
modernizacji w porównaniu do standardowych cykli 
modernizacji komputerów bez usługi PCaaS, które z kolei 
zwiększają wydajność i ograniczają nakłady działu IT 
potrzebne na radzenie sobie z potrzebami informatycznymi.

Ta grupa użytkowników uważa, że 
rozwiązanie PCaaS skróci ich cykl 

modernizacji sprzętu średnio o

8,2 miesiąca

37% 
użytkowników stwierdza, że 

dzięki skorzystaniu z 
rozwiązania PC as a Service 

kupuje lepszy sprzęt

Zakup lepszego sprzętu

Większość organizacji donosi, że dzięki wykorzystaniu 
rozwiązania PCaaS kupują lepszy sprzęt dla swoich 
pracowników.  Rozwiązanie PC as a Service oferuje 
elastyczne opcje zarządzania i pomocy technicznej, a 
także poprawę bezpieczeństwa dzięki najnowszym 
technologiom.

Rozwiązanie jest proste — Dell PC as a Service.

Pojedyncza przewidywalna cena za stanowisko na miesiąc

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
handlowym lub odwiedź stronę pod adresem: Dell.com/PCaaS.

Łatwo zamówić rozwiązania PC as a Service.
Przygotowaliśmy przykład oferty pokazujący, jak łatwo można skon�gurować rozwiązanie Dell PC as a 
Service, aby pomogło w optymalizacji każdego etapu cyklu eksploatacyjnego komputera.
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**Leasing i �nansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi 
działalność handlową pod nazwą Dell Financial Services (DFS), z siedzibą w Innovation House, Cherrywood Science & Technol-
ogy Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać 
zmianom bez uprzedniego powiadomienia i uzależnione są od dostępności produktów, ich kwali�kowalności dla klienta, decyzji 
kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci mogą zostać zakwali�-
kowani do niniejszych warunków. Dell EMC i logo DELL EMC są znakami towarowymi Dell Inc.”

1Badanie agencji IDC MCS, luty 2017 r.

2Oszczędność wynosząca do 25%: stwierdzono na podstawie wyników pracy narzędzia Forrester(R) Dell Client Solutions Cost 
Estimator wprowadzonego przez �rmę Dell i Intel, kwiecień 2016 r. Szacowane oszczędności są obliczane na podstawie 3 lat 
użytkowania, przy czym uwzględniane są koszty sprzętu, oprogramowania, usług i innych dodatkowych zasobów. Egzemplarz 
raportu z badania można uzyskać od przedstawiciela �rmy Dell.
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