
neuvěřitelné 
se stává skutkem!

Kompletní serverové řešení za pouhých 

9 900Kč !
I malá firma potřebuje spolehlivé řešení, které pomůže 
jejímu byznysu. Bezpečné ukládání dat, jednotný přístup 
k internetu, centrální tisk vašich dokumentů, spolehlivá 
platforma pro chod firemních aplikací a hlavně 
bezpečná práce s podnikovými daty. 

Díky této nabídce již můžete navždy opustit svět 
kompromisů! Za necelých deset tisíc korun máte 
ve svých rukou řešení, které nevyžaduje žádné další 
náklady (přístupové licence k operačnímu systému, 
poplatek za záruku v místě instalace apod.) 
a které může růst společně s vámi!

•   Vysoce spolehlivý server
•   Robustní serverový operační systém
•   Tříletá záruka v místě instalace

* podle zdrojů společnosti IDC mají servery HP ProLiant nejvyšší podíl na světovém trhu od počátku výzkumu tohoto segmentu trhu

HP ProLiant ML115 G5
Server patří do rodiny nejprodávanějších a nejúspěšnějších 
x86 serverů na světě*. Je vybaven technologiemi, které jsou 
určeny pro co nejspolehlivější chod – ochrana operačních 
pamětí, možnost chráněných dat díky zrcadleným pevným 
diskům s možností rozšíření až na 3TB diskové kapacity 
a možností spolehlivé vzdálené správy, která zvyšuje celkovou 
robustnost a spolehlivost řešení (a která je v této kategorii 
serverů zcela unikátní).

Procesor: AMD Opteron™ Model 1352 (2.1 GHz, 75W, 2MB)
Paměť: 1 GB Unbuffered PC2-6400 ECC DIMM
Řadič: 4portový SATA řadič s integrovanou RAID funkcí (RAID 0, 1, 5) 
HDD: 1 x HP 250GB SATA 7.2K NHP 3.5“
CD-ROM, 
DD, další: SATA DVD-RW
Konektivita: 1Gbit (NC105i PCI Express Gigabit 
 Ethernet Server Adapter)
Záruka: 3 roky v místě instalace

Cena: 20 479Kč  7 909Kč
Obj. kód: 470064-894

Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation
Cena: 1Kč
Obj. kód: 589222-221
Cena platí při současném odběru s uvedeným serverem. 
Cena operačního systému při jeho samostatném nákupu je 4 590 Kč.

Celková cena serveru 
a operačního systému: 
7 910Kč 
Zároveň vám nabízíme možnost 
zakoupit si druhý pevný disk 250GB 
za výrazně sníženou cenu 1 990Kč.
(objednací kód disku: 458939-B21). 

Instalací druhého pevného disku získáte 
výrazně zvýšenou ochranu vašich dat!
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Kde nakoupit?
Vyberte si svého prodejce na www.hp.cz/elokator
Nebo volejte zákaznickou linku HP: 261 108 108

Tato nabídka  uvádí pouze vybrané produkty společnosti HP. Na další typy a konfigurace produktů se informujte u svých prodejců. Uvedené dopo-
ručené ceny jsou platné do 31.1. 2010 nebo do vyprodání zásob. Společnost HP si vyhrazuje právo změny uvedených údajů v tomto dokumentu bez 
předchozího upozornění a odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí v popisu výrobků. Uvedené ceny jsou doporučené pro koncové uživatele a jsou 
uvedeny bez DPH.

Serverový operační systém za vynikající cenu
Spolehlivé technologie obsažené ve Windows Server 2008 R2 Foundation poskytují bezpečné prostředí pro chod obchodních aplikací. 

Tato cenově dostupná platforma je určena jako základ IT služeb v malých společnostech, včetně sdílení souborů a tiskáren, vzdáleného 

přístupu a zabezpečení. Jednoduchá a důvěrně známá platforma Windows umožňuje systém jednoduše nasadit a připojit uživatele.

Windows Server 2008 R2 Foundation představuje pro malé společnosti ideální volbu, pokud uvažují o nákupu prvního serveru. Jako 

centrum skutečné lokální sítě umožňuje uživatelům bezpečně a spolehlivě sdílet data bez nutnosti využívat email nebo Internet.  

Zároveň Windows Server 2008 R2 Foundation poskytuje jednoduchou možnost přechodu na vyšší verze Windows Serveru a nabízí tak 

organizacím podporu v jejich rozvoji.

Scénáře nasazení Windows Server 2008 R2 Foundation:

Více informací o obsažených fukcích a rozdílech mezi verzemi Windows Serveru naleznete na webu:

http://www.microsoft.com/cze/windowsserver2008/r2-editions-overview.mspx

První server

Náhrada PC
užívaných 
jako server

Náhrada
nevyhovujícího

serveru

WEB server

• Zjednodušení sdílení souborů, tiskáren a spolupráce
• Nasazení prvních Client-server aplikací (např. účetnictví)
• Zvýšení bezpečnosti dat

• Spolehlivost plynoucí z provozu serverového operačního
 systému na serverovém hardwaru
• Podpora až 15 uživatelů
• Lepší ochrana dat a zabezpečení

• Nejnovější operační systém z rodiny Windows Server
• Jednoduché nasazení a správa
• Zvýšení produktivity zaměstnanců díky přístupu k datům  
 odkudkoliv

• Ověřená stabilní platforma Internet Information Services 7.5
• Současná podpora běhu aplikací v PHP a ASP.NET
• Možnost provozování intranetu pro přehledné sdílení dat

2010 Preferred Partner
GOLD

2010 Preferred Partner
GOLD

2010 Preferred Partner
GOLD
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