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NTT System

NTT System

Najlepiej tworzone technologie
NTT System S.A. jest jednym z największych polskich producentów komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod
marką własną, jak i markami zleconymi oraz producentem akcesoriów i drobnej elektroniki. Firma należy do grona czołowych
dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.
Funkcjonując na rynku IT od ponad 29 lat, NTT System jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich przedsiębiorstw
w tej branży. Firma, która powstała w Singapurze, w połowie lat 80-tych, przeszła charakterystyczną dla większości
firm tego sektora drogę od małej spółki do nowoczesnego przedsiębiorstwa. W kwietniu 2007 r. Spółka zadebiutowała
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obecnie, oprócz głównej siedziby wraz z centrum montażowo-serwisowym i zapleczem logistyczno-magazynowym,
w miejscowości Zakręt, NTT System S.A. posiada Dział Rozwoju Technologii serwerowych i desktopowych w Krakowie,
gdzie poza pracami rozwojowymi prowadzone są również działania handlowe.
Głównymi atutami Spółki są unikalna wiedza i doświadczenie, nabywane dzięki współpracy z największymi światowymi
koncernami. Są one przekazywane klientom i partnerom biznesowym w postaci zintegrowanych rozwiązań dostosowanych
do ich potrzeb. NTT System współpracuje z renomowanymi dostawcami podzespołów, będącymi gwarantem najwyższej
jakości. Partnerzy firmy to m.in. Lenovo, HP, Fujitsu, Intel, Microsoft, SONY, AMD, Gigabyte, Asus, MSI, Samsung Electronics,
HGST, LG, Siemens, Gembird, Team Group, Iiyama a także wiele innych uznanych firm.

Spółka łącząc doświadczenia własne i swoich partnerów tworzy produkt końcowy, oddawany do rąk klientów
instytucjonalnych, indywidualnych oraz biznesowych, do których należą m.in.: Comarch, Sygnity oraz większość liczących
się sieci handlowych takich jak: Media Markt, RTV EURO AGD, Media Expert, Komputronik, NEONET, SATURN, x-kom,
Carrefour.
NTT System rozwija działalność biznesową również za granicą, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej jak również
poza Unią w Dubaju, Singapurze oraz w Państwach Azji Środkowej.
Istotnym wyróżnikiem oferty Spółki jest jakość oferowanego sprzętu, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Jako jedna
z pierwszych firm branży IT w Polsce dostosowaliśmy swój system zarządzania jakością, do wymagań międzynarodowych
standardów ISO uzyskując w 1997 roku swój pierwszy certyfikat ISO 9001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
W następnych latach Spółka wdrożyła i uzyskała certyfikaty zgodności z kolejnymi standardami: 2004 rok PN-EN ISO 14001,
2012 rok PN-EN ISO/IEC 27001.
Skuteczność naszych działań ukierunkowanych na zadowolenie klientów i partnerów biznesowych, zapewnienie
bezpieczeństwa informacji oraz szanowanie środowiska i zasobów naturalnych potwierdzają pozytywne oceny audytów
przeprowadzanych corocznie od 21 lat przez niezależnych, zewnętrznych audytorów.
Obecny Certyfikat Nr JSI-1/2/2015 potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN
ISO 14001:2005 i PN-ISO/IEC 27001:2014, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Certyfikat
Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO
14001:2005, są ważne do 23 lipca 2018 roku.
Wybrane modele komputerów serii Business posiadają prestiżowy certyfikat Electronic Product Environmental
Assessment Tool (EPEAT), będący wyznacznikiem pozytywnej oceny środowiskowej produktów elektronicznych.
Uzyskanie przez produkty Spółki NTT System tego cennego tytułu oznacza, że polski producent spełnił najwyższe wymogi
odpowiedzialności ekologicznej. Poczynając od 21 sierpnia 2009 roku, wybrane modele komputerów NTT System z serii
Business, mogą poszczycić się posiadaniem certyfikatu EPEAT, który wielokrotnie jest jednym z wymagań postępowań
przetargowych.
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NTT ALL-in-One

Komputery NTT® Business All-in-One
Komputery przeznaczone do pracy na stanowiskach biurowych lub w edukacji. Idealnie dopasowane do potrzeb
i możliwości małych i średnich firm. Komputery NTT® Business All-in-One dedykowane są dla użytkowników
oczekujących od produktu najlepszej relacji ceny do walorów użytkowych. Kompaktowa obudowa typu AIO ze
zintegrowanym monitorem o przekątnej 21,5” lub 23” zapewnia dużą ergonomię pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu
komputery zajmują mało przestrzeni, efektownie prezentują się w miejscu pracy, są estetyczne i mają ograniczone
okablowanie. Elastyczność konfiguracji komputerów NTT® Business All in One pozwala na łatwe dobranie wersji
optymalnej do potrzeb użytkownika.

NTT Business WA 964M
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww

ww

ww
ww
ww
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chipset Intel® H110;
podstawka procesora LGA 1151;
procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
2 złącza pamięci DDR4;
możliwość instalacji 1 dysku 3,5” SATA III;
napęd DVD;
wbudowana karta wi-fi;
jedno wyjście cyfrowe karty graficznej - DVI lub HDMI;
obudowa Typu AIO, 21,5” 1920x1080, matowa matryca, 250cd/
m2, kontrast 1000:1, czas reakcji 5ms, podświetlenie LED,
wbudowane głośniki, wbudowana kamera, czytnik kart pamięci;
statyw umożliwiający pochylenie ekranu w zakresie -2 do 65
stopni / Vesa w standardzie 100mmx 100mm, po zdemontowaniu
statywu;
zasilacz wbudowany 200W, klasa 80Plus Bronze;
certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, WHQL, zgodność z ES 6.1;
gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard; opcjonalnie
Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;

NTT Business

Komputery All-in-One z procesorami Intel® to ergonomiczne konstrukcje o niezwykłej
wydajności i zaawansowanych funkcjach zabezpieczeń. Takie rozwiązanie zapewnia pełną
wydajność komputera PC oraz pozwala prowadzić działalność w łatwy i wygodny sposób.

NTT Business WA 984M
ww chipset Intel® Z370;
ww podstawka procesora LGA 1151;
ww procesor Intel® Core™ i3 Quad Core™ /i5/i7 Hexa Core™ 8
Generacji – NOWOŚĆ!
ww 4 złącza pamięci DDR4 2133/2400/2666, max 64 GB;
ww możliwość instalacji 1 dysku 3,5” SATA III i 1 dysku 2,5” SATA III;
ww napęd DVD;
ww wbudowana karta wi-fi;
ww jedno wyjście cyfrowe karty graficznej – DVI;
ww możliwość zainstalowania dodatkowej karty graficznej na złączu
PCI-Ex 16;
ww obudowa Typu AIO, 23,8” 1920x1080, matryca osłonięta szybą,
300cd/m2, Kontrast 5000:1, czas reakcji 5ms, podświetlenie LED,
wbudowane głośniki, wbudowana kamera 2 MP z mechaniczną
przesłoną, czytnik kart pamięci, regulacja jasności obrazu i
głośności na bocznym panelu,
ww 6 x USB 3.1 na tylnym panelu, 1 x USB 3.1 Typ-C na tylnym
panelu
ww statyw umożliwiający pochylenie ekranu w zakresie -2 do 65
stopni / Vesa w standardzie 100mmx 100mm, po zdemontowaniu
statywu;
ww zasilacz wbudowany 200W, klasa 80Plus Bronze, opcjonalnie
400W;
ww certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001 ISO
14001, ISO 27001, WHQL, zgodność z ES 6.1;
ww gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard, opcjonalnie
Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;
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NTT Business

NTT Business

Komputery NTT® Business
Najwyższej klasy, bezpieczne, stabilne i wydajne rozwiązania dla firm, korporacji i instytucji. Komputery
przeznaczenie do pracy na stanowiskach biurowych w rozbudowanych systemach IT. Do produkcji używane są
jedynie komponenty najwyższej klasy. Obudowy dedykowane do tej serii zostały dobrane z myślą o ergonomi
i bezpieczeństwie potrzebnym w dużych organizacjach prywatnych i państwowych. Komputery NTT® Busines
są dostępne w obudowach Tower lub Desktop, można je zabezpieczyć wykorzystując gniazdo Kensington-Lock,
czujnik otwarcia oraz możliwość zamknięcia za pomocą kłódki. Pakiet oprogramowania komputerów NTT® Business
został przygotowany z myślą o stabilności i bezpieczeństwie. Standardem jest sprawdzony system operacyjny MS
Windows 10 Pro i zainstalowany pakiet antywirusowy.

NTT® Business klasy Entry to komputery z preinstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym MS Windows,

oparte na procesorach Intel®, dedykowane są dla użytkowników poszukujących stabilnych rozwiązań biznesowych
za niską cenę.

NTT Business W 964M
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
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chipset Intel® H110;
podstawka procesora LGA 1151;
procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
2 złącza pamięci DDR4;
4 złącza SATA III;
jedno wyjście cyfrowe karty graficznej – DVI lub HDMI;
obudowa tower lub SFF, z opcją beznarzędziowego
otwierania i montażu dysków oraz kart rozszerzeń, złącze
Kensington w opcji;
zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
diagnostyka: opcjonalny wizualny system diagnostyczny
certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, WHQL – zgodność z MS Windows 7,
MS Windows 8.1, MS Windows 10, zgodność z ES 6.1;
gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard;
opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;

NTT System® dostarcza również oprogramowanie szyfrujące, przywracające fabryczną instalację systemu
operacyjnego oraz pozwalające na zdalne zarządzanie komputerem. Dzięki stronie www.ntt.pl/support można za
pomocą numeru seryjnego komputera pobierać sterowniki i aktualizacje oprogramowania a także zweryfikować
warunki gwarancji. Opcjonalny wizualny system diagnostyczny pomaga szybko rozwiązać ewentualne problemy z
komputerem.

NTT® Business klasy Medium to komputery z preinstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym

MS Windows, oparte na procesorach Intel®, dedykowane są dla użytkowników poszukujących zaawansowanych
rozwiązań biznesowych w korzystnej relacji wydajność - cena.

NTT Business W 984M
ww chipset Intel® Z370;
ww podstawka procesora LGA 1151;
ww procesor Intel® Core™ i3 Quad Core™ / i5/i7 Hexa Core™ 8
Generacji – NOWOŚĆ!;
ww 4 złącza pamięci DDR4 2133/2400/2666, max 64 GB;
ww 6 złączaySATA III;
ww dwa wyjścia cyfrowe karty graficznej - DVI, HDMI;
ww obudowa tower lub SFF, z opcją beznarzędziowego
otwierania i montażu dysków oraz kart rozszerzeń, złącze
Kensington w opcji;
ww zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
ww 6 x USB 3.1 na tylnym panelu, 1 x USB 3.1 Typ-C na tylnym
panelu;
ww certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, zgodność z ES 6.1;
ww gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard;
opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;
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NTT Business

NTT® Business klasy Advanced to komputery z preinstalowanym

systemem operacyjnym MS Windows, oparte na procesorach
Intel®, dedykowane są dla użytkowników poszukujących najbardziej
zaawansowanych rozwiązań. Dzięki protokołowi iAMT i funkcjonalności
platformy vPRO, zarządzanie komputerami jest łatwiejsze, bardziej
efektywne i tańsze. W zaawansowanej wersji komputery NTT®
posiadają konsolę KVM (klawiatura, karta graficzna, mysz) inicjowaną
przed uruchomieniem systemu operacyjnego, bez konieczności zakupu
osobnego urządzenia.

NTT Business

Komputery klasy mini PC - NTT® Business NUC
NTT® Business NUC to komputery klasy mini PC, posiadające funkcjonalność porównywalną ze standardowym
desktopem, ale o bardzo małych gabarytach. Przeznaczone są dla klientów poszukujących wydajnych
rozwiązań, zajmujących mało miejsca, pobierających niewiele energii, charakteryzujących się cichą pracą oraz
ciekawym i estetycznym wzornictwem.

NTT Business W 910S
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
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chipset Intel® Q170;
podstawka procesora LGA 1151;
TMP 2.0;
procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
płyta główna przeznaczona do pracy ciągłej 24/7;
4 złącza pamięci DDR3;
5 złącz SATA III, 1 złącze M.2;
trzy wyjścia cyfrowe karty graficznej – 2 x Display Port, DVI;
układ TPM;
obudowa tower lub SFF (suma wymiarów poniżej 80 cm), z opcją
beznarzędziowego otwierania i montażu dysków oraz kart rozszerzeń,
wewnętrzny głośnik, czujnik otwarcia, złącze Kensington;
zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
diagnostyka: opcjonalny wizualny system diagnostyczny;
zarządzanie: zaawansowane oprogramowanie zarządzające NTT®
Remote Manager, pakiet Desk View;
certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO 14001,
ISO 27001, WHQL – zgodność z MS Windows 7, MS Windows 8.1,
MS Windows 10, zgodność z ES 6.1, EPEAT GOLD;
gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard; opcjonalnie
Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;

NTT Business W 801I i5
ww procesor Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache,
up to 3.40 GHz)
ww TDP 15W
ww procesor graficzny Intel® Iris™ Plus Graphics 640
ww obsługa pamięci 2 x DDR4 SO-DIMM, max 32 GB
ww wbudowany moduł 16GB Intel® Optane™ Memory M.2
ww dysk twardy od 128 GB SSD, złącza SATA III lub M2
ww złącza zewnętrzne: 4 x USB 3.0, HDMI, Thunderbolt 3
(zawiera Display Port 1.2, USB 3.1)
ww połączenia sieciowe: LAN 10/100/100, wifi Intel® Wireless-AC 8265 + Bluetooth 4.2
ww zasilacz zewnętrzny 65W, zapewniający spełnienie wymogów normy Energy Star 6.1
ww obudowa o wymiarach 115 mm x 111 mm x 51,6 mm,
złącze Kensington
ww System operacyjny MS Windows 10 Pro lub MS Windows
10 Home

NTT Business W 801I N3700
ww procesor Intel® Pentium® Processor N3700 (2M Cache,
up to 2.40 GHz)
ww TDP 6W
ww procesor graficzny Intel® HD Graphics
ww obsługa pamięci 2 x DDR3 SO-DIMM, max 8 GB
ww dysk twardy od 128 GB SSD, złącza SATA III lub M2
ww złącza zewnętrzne: 4 x USB 3.0, VGA, HDMI
ww połączenia sieciowe: LAN 10/100/100, wifi Intel® Wireless-AC 7265 + Bluetooth 4.2
ww czytnik kart SDXC with UHS-I support
ww zasilacz zewnętrzny 65W, zapewniający spełnienie wymogów normy Energy Star 6.1
ww obudowa o wymiarach 115 mm x 111 mm x 51,6 mm,
złącze Kensington
ww System operacyjny MS Windows 10 Pro lub MS Windows
10 Home lub MS Windows 10 Pro National Academic
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NTT Business

NTT Tytan

NTT Business W 999G
wysokowydajna stacja graficzna

Serwery NTT Tytan
w architekturze Blade

NTT Business W 999G to przystępna cenowo stacja graficzna stworzona do pracy z aplikacjami CAD i do
modelowania 3D, przy średnio zaawansowanych projektach. Karta graficzna NVidia Quadro P2000 zapewnia
wizualne obliczenia superkomputerowe, silniki akcelerujące aplikacje 3DS MAX, AutoCAD, SolidWorks oraz
zoptymalizowane sterowniki.
Procesory 8 generacji Intel® i7 8700K zapewniają bardzo wysoką wydajność. Płyta z chipsetem Intel® Z370
umożliwia obsługę 64GB RAM i bardzo szybkich dysków M.2 PCIe NVMe. Elegancka obudowa Fractal Design
Define R5 mieści aż do 8 dysków 3,5” i umożliwia wyciszenie komputera dzięki specjalnie umiejscowionym matom
wygłuszającym, otworom wentylacyjnym oraz dwóm zaprojektowanym na nowo wentylatorom 140mm. Zasilacz
modularny 530W klasy GOLD z wentylatorem 140 mm zapewnia stabilną i cichą pracę urządzenia. Stacja pracuje
pod kontrolą systemu MS Windows 10 Pro lub Home.

NTT Tytan 720F to serwer oparty o architekturę modułową. W jednej obudowie o rozmiarach 7U zawartych
może być aż dziesięć jednostek obliczeniowych z dwoma procesorami Intel Xeon E5-26xx v4. NTT Tytan 720F
jest więc odpowiednikiem dziesięciu dwuprocesorowych serwerów. Każdy moduł obliczeniowy pozwala na
zamontowanie czterech dysków 2,5” SATA w klatkach hot-swap. Jednostki obliczeniowe umożliwiają rozbudowę
pamięci RAM do 1 TB DDR4 na każdy moduł.
NTT Tytan Flex jest wyposażony w 4 zasilacze 3000W, posiada moduł zarządzający z KVM i przełącznik sieciowy
10GbE. To potężne narzędzie jest idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących zaawansowanej
technicznie i bardzo wydajnej platformy, przy zachowaniu zwartej, modularnej budowy. NTT Tytan 720F jest
doskonałą platformą do wirtualizacji. Może posłużyć także do budowy centrum obliczeniowego.

NTT Business W 999G
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww

Chipset Intel® Z370
podstawka procesora LGA 1151
procesor Intel® Core™ i7-8700K
4 złącza pamięci DDR4, obsługa max 64 GB RAM 4000 MHz
6 złącza SATA III, RAID 0, 1, 5, 10
1 złącze M.2 typ 2242/2260/2280/22110 SATA
1 dysk 250GB M.2 PCIe NVMe (3200/1500 Mb/s)
1 dysk 3 TB 7200RPM SATA III 64MB Cache
karta grafiki PNY Quadro P2000, 5 GB GDDR5
obudowa tower ATX Fractal Design Define R5
zasilacz modularny 530W, klasa 80Plus Gold, wentylator 140 mm
certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO 14001, ISO
27001, ES 6.1
ww gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard. Opcjonalnie Door-toDoor, On-Site
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NTT Tytan

NTT Tytan

Serwery NTT Tytan – Entry

Serwer NTT Tytan 1104S101 Entry

Serwery NTT Tytan serii Entry to ekonomiczna pozycja w ofercie NTT System. Proponowane jako pierwszy serwer
w małej firmie, stanowią doskonałą propozycję dla osób, które chcą zastąpić komputer PC prawdziwym serwerem.

to ekonomiczny serwer w obudowie do szafy rack. Obudowa rack 1U zapewnia oszczędność miejsca.
Serwery posiadają 4 zatoki hot-swap i napęd DVD-RW slim.

NTT Tytan 510S101 Entry
to jednoprocesorowa konfiguracja w niedużej obudowie
Tower, dzięki zastosowaniu procesorów Intel® Xeon®
serii E3-12xx v5/v6 zapewnia wystarczającą wydajność
przy niewielkiej cenie.
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww

12

płyta główna jednoprocesorowa, chipset Intel®
podstawka procesora LGA 1151
procesor Intel® Xeon® E3-12xx v5/v6
4 złącza pamięci DDR4 ECC, max 64 GB RAM
4 zatoki HDD 3,5”
zintegrowany kontroler SATA 3.0 Raid 0,1,5,10
2 interfejsy sieciowe 10/100/1000
obudowa tower, z możliwością beznarzędziowego
montażu dysków
zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM i dedykowanym
portem RJ45
zasilacz 300W, klasa 80Plus Bronze
certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001,
ISO 14001, ISO 27001, WHQL
gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji
Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site,
usługa „dysk zostaje”

ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww

płyta główna jednoprocesorowa, chipset Intel ®
podstawka procesora LGA 1151
procesor Intel® Xeon® E3-12xx v5/v6
4 złącza pamięci DDR4 ECC, max 64 GB RAM
4 zatoki HDD hot-swap 3,5”
zintegrowany kontroler SATA 3.0 Raid 0,1,5,10
2 interfejsy sieciowe 10/100/1000
zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM i dedykowanym
portem RJ45

ww obudowa rack 1U
ww zasilacz 600W, klasa 80Plus Gold
ww certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, WHQL
ww gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji
Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site,
usługa „dysk zostaje”
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NTT Tytan

NTT Tytan

Serwery NTT Tytan – Advanced

Serwer NTT Tytan 2212S110 Advanced

Serwery NTT Tytan serii Advanced to wydajne maszyny dwuprocesorowe, stworzone dla firm, które do
prowadzenia swojej działalności potrzebują rozwiązań serwerowych łączących wydajność, niezawodność i
nowoczesną technologię, przy zachowaniu korzystnego stosunku wydajności do ceny.

Serwery NTT Tytan
4208S110 Advanced
oferowane są w obudowie Tower. Obsługa dwóch
nowych procesorów Intel® Xeon® Scalable, zapewnia
wysoką wydajność przy niewielkiej cenie.

ww płyta główna dwuprocesorowa, chipset Intel®,
7 złącz PCI-E 3.0
ww podstawka procesora LGA 3647
ww dwa procesory Intel® Xeon® Scalable
ww 16 złącz pamięci DDR4 ECC-R, max 2 TB RAM
ww 8 zatok HDD hot-swap 3,5”
ww Kontroler SATA Raid 0,1,5,10
ww 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000 - obudowa
Tower/4U, 8x HDD Hot-swap
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ww zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM
i dedykowanym portem RJ45
ww zasilacz 920W, klasa 80Plus Platinum (94%) –
opcjonalnie drugi
ww certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, WHQL
ww gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji
Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site,
usługa „dysk zostaje”

ww płyta główna dwuprocesorowa, chipset Intel®,
7 złącz PCI-E 3.0
ww podstawka procesora LGA 3647
ww dwa procesory Intel® Xeon® Scalable
ww 16 złącz pamięci DDR4 ECC-R, max 2 TB RAM
ww 12 zatok HDD hot-swap 3,5”
ww kontroler SAS/SATA Raid 0,1,5,6,10,50,60, 1GB
Cache
ww 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000
ww obudowa rack 2U,

ww zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM
i dedykowanym portem RJ45
ww dwa zasilacze 920W, klasa 80Plus Platinum (94%)
ww certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
ww gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji
Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site,
usługa „dysk zostaje”
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NTT OpenStorage
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NTT HPC

Seria NTT OpenStorage

Serwery NTT HPC

Wciąż wzrastająca ilość danych skłoniła nas do wprowadzenia serii serwerów macierzowych NTT OpenStorage. Synergia niezawodnych
wydajnych serwerów NTT z wielofunkcyjnymi systemem OPEN-E dostarczają klientom najważniejszych funkcjonalności:

Wprowadziliśmy nową linię serwerów HPC do zadań specjalnych NTT JS, serwery charakteryzują się możliwością bardzo wydajnego
i szybkiego przetwarzania danych, wielokrotnie zwiększają ilość transakcji w bazach danych. Bardzo krótkie czasy dostępu do danych
znacznie poprawią wydajność serwerów i całej infrastruktury. Dzięki zastosowaniu unikalnych dysków DRAM JSM produkt zyskuje
najszybszą przestrzeń do przetwarzania danych. Nasz nowy produkt znajduje szerokie zastosowanie w rozwiązaniach HPC, jaki i
pojedynczych zastosowaniach serwerowych. Dzięki możliwości zaimplementowania inteligentnych algorytmów przetwarzania, dane
o najwyższym priorytecie są lokowane w modułach o najwyższej dostępności, a pozostałe w wolniejszych tradycyjnych obszarach.
Produkt nie jest ograniczony cyklami zapisu i odczytu, jak ma to miejsce w rozwiązaniach SSD. W naszym portfolio znalazły się trzy
główne serwery NTT JS 2212, NTT JS 3824 i NTT JS 32400.

*Wysoka dostępność
Możliwość budowy dwuwęzłowych klasterów wysokiej dostępności w trybie
Active-Active lub Active-Passive dla protokołów
iSCSI / NFS / SMB w oparciu o Ethernet, Fibre
Channel lub SAS
*Ochrona danych
Ochrona danych on-site i off-site dzięki funkcji
On- and Off-site Data Protection, która oferuje
wbudowany system tworzenia kopii zapasowej
wszystkich zasobów oraz natychmiastowe
odtwarzanie awaryjne (Disaster Recovery), jak
również wiele docelowych miejsc przechowywania
kopii zapasowych zgodnie ze zdefiniowanymi przez
użytkownika planami retencyjno-interwałowymi
*Niezawodność i redundancja
Transakcyjne zapisy atomiczne, automatyczne sumy
kontrolne danych i metadanych, automatyczna
korekcja danych, nieograniczona ilość kopii
lustrzanych, podwójna i potrójna parzystość,
opcjonalnie redundantny wolumen startowy
*Akceleracja danych
Dwa poziomy pamięci podręcznej (SSD oraz RAM)
optymalizującej czas dostępu do najnowszych oraz
najczęściej używanych danych, konwersja zapisów
losowych na sekwencyjne
*Uniwersalny model przechowywania danych
Jeden produkt do przechowywania danych obsługujący
wiele protokołów (zarówno na poziomie plików jak i
urządzeń blokowych) – iSCSI, NFS, SMB/CIFS
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HIRO komputery

Komputery oraz akcesoria dla graczy HIRO®

Desktopy HIRO®

HIRO® jest młodą i dynamicznie rozwijającą się marką komputerów oraz akcesoriów dla graczy stworzoną przez
pasjonatów z miłości do gamingu:
W oparciu o ponad 28-letnie doświadczenie NTT System w produkcji sprzętu komputerowego oraz wieloletnią
współpracę ze środowiskiem gamingowym tworzone są produkty dostosowane do potrzeb jednej z najbardziej
wymagających grup odbiorców. Oferta HIRO® jest stale rozbudowywana. Wyznacza nowe trendy wydajności
komputerów oraz implementuje nowinki technologiczne w zakresie akcesoriów. Zanim jednak sprzęt trafi w ręce
użytkownika, przechodzi rygorystyczne testy, aby mieć pewność, że jest to wyrób najwyższej jakości.

to bezkompromisowe rozwiązania oparte o bardzo skrupulatnie dobrane
najnowocześniejsze podzespoły, tak aby w optymalny sposób wykorzystać i
skumulować drzemiącą w nich moc.
Wyróżniającą cechą komputerów HIRO® jest wysoka jakość - potwierdzona
36-miesięczną gwarancją na każdy komputer. Sprzęt opuszczający jedną za
najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Polsce przechodzi szczegółowe,
rygorystyczne testy zarówno pod kątem wydajności jak i jakości, dodatkowo
wykorzystane elementy uznanych producentów takich jak Intel, MSI, BeQuiet!,
G.Skill, WD czy GoodRAM dają pewność, że jest to produkt najwyższej klasy.

Laptopy HIRO®
są mobilną alternatywą sprzętu przeznaczonego dla najbardziej wymagających użytkowników, oczekujących dużej
wydajności i niezawodności. Wszystkie modele zostały stworzone z myślą o niemal dowolnej konfiguracji. Każdy
laptop oparty jest o najnowsze i najmocniejsze podzespoły z możliwością doboru dysku oraz pamięci RAM, a w
niektórych modelach także procesora. Najwydajniejsze maszyny zostały wyposażone w aż dwie kadrty graficzne
GeForce® GTX 1080, dając zapas mocy dorównujący najlepszym desktopom do gier. Elastyczność konfiguracji
pozwala niemal idealnie wpasować się w preferencje każdego z graczy dając pewność, że nawet zapowiadane
dopiero tytuły ie będą problemem dla laptopa HIRO®.
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Rok 2017 był dla marki HIRO® przełomowy i bardzo pracowity. Komputery oraz akcesoria sygnowane
charakterystycznym sześciokątem pojawiły się m.in. na Intel Extreme Masters, Poznań Game Arena,
Warsaw Comic Con, GameOn Kielce, a stoiska HIRO® odwiedziło ponad 100 tysięcy widzów. Na najwydajniejszych
komputerach HIRO® rozegrano kilkadziesiąt turniejów, w których wzięły udział profesjonalne drużyny
takie jak: Pride, Team Kinguin, AGO Gaming, ex-Pompa Team Black. W tym czasie HIRO® wsparło również stoiska
partnerów, m.in. ESL, Cenega, Bllizzon, Budda Play, Media Markt.
Ścisła współpraca z profesjonalnymi graczami dostarcza, poza satysfakcją, ogromny ładunek
doświadczenia wykorzystywany do ciągłego ulepszania produktów HIRO®.
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NTT Game

HIRO akcesoria

Komputery z serii NTT Game
są przeznaczone do zaawansowanych zastosowań, wymagających od komputerów maksymalnej wydajności.
Precyzyjnie dobrane podzespoły oraz szczegółowe testy każdej konfiguracji gwarantują sprawną pracę komputera
nawet przy maksymalnym jego obciążeniu, co potwierdza regularna obecność komputerów NTT Game na
największych imprezach e-sportowych w Polsce. Klasyfikacja komputerów NTT Game jako sprzętu turniejowego
dla najważniejszych rozgrywek e-sportowych ugruntowało stabilną pozycję naszego sprzętu w tym sektorze.

Akcesoria dla graczy HIRO®
HIRO® to stale rozbudowywana gama akcesoriów dla graczy, dystrybuowana przez firmę NTT. Produkty pod
marką HIRO® cechują się niebanalnym designem i bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Zastosowane w
produktach rozwiązania dedykowane graczom cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników. Takie funkcje
myszy jak podświetlenie, dodatkowe definiowalne przyciski czy zmiana czułości za pomocą przycisku w trakcie
rozgrywki umożliwiają pokonanie przeciwników nawet podczas najostrzejszych starć. Klawiatury wyposażone
między innymi w podświetlane klawisze, mechaniczne przełączniki czy blokadę klawisza Windows znacznie
poprawiają komfort użytkowania, zarówno w trakcie gry jak i intensywnej pracy biurowej.
Mikrofony z szerokim pasmem przenoszenia oraz dużą czułością zapewniają doskonałe odwzorowanie dźwięku,
tak niezbędne do skutecznej komunikacji i współpracy z zespołem. Całość oferty uzupełnia gama słuchawek oraz
podkładek pod myszy dostosowanych do preferencji graczy.

Charakterystycznymi elementami konfiguracji są wydajne procesory z rodziny Intel® Core™ w połączeniu
z topowymi kartami graficznymi z serii Nvidia GTX, szybkimi dyskami SSD oraz wydajnymi pamięciami RAM przy
zachowaniu wyjątkowo korzystnego stosunku ceny do wydajności.
Zestawienie tych cech oraz potwierdzana wielokrotnie niezawodność sprawia, że jest to sprzęt niezmiennie
ceniony przez wielu zaawansowanych graczy.
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Tablet NTT

NTTablet Inari
NTTablet Inari to tablet do profesjonalnych zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy i środowiska.
Zaprojektowany został w Finlandii przez inżynierów firmy Aava Mobile Oy. Dzięki wysokiej wydajności opartej na
technologii firmy Intel, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na trudne warunki środowiska pracy,
szerokiej gamie różnorodnych akcesoriów rozszerzających spektrum możliwych zastosowań jest powszechnie
wykorzystywany w wielu krajach w wielu sektorach gospodarki, takich jak np. Sektor publiczny (szczególnie przez
pracowników pierwszej linii sektora użyteczności publicznej (policja, straż pożarna, służby ratownicze, wojsko),
budownictwo, transport i logistyka, handel i usługi, serwis i obsługa techniczna urządzeń, przemysł petrochemiczny
i ciężki, obsługa produkcji, ubezpieczenia, opieka zdrowotna i medycyna (stacjonarne jednostki opieki zdrowotnej
oraz mobilne służby ratownicze) i wiele innych..

ww wysoka wydajność i bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu technologii
Intel (procesor Z3745) i systemu operacyjnego Windows,
ww zapewnia pełną integrację z istniejącymi w firmie infrastrukturami IT,
ww małe gabaryty i waga,
ww wysoka wytrzymałość: mechaniczna (testowana wg.MIL-810G),
ww dostosowany do pracy w trudnych warunkach środowiska pracy:
odporny na wysokie zanieczyszczenie i wilgotność (spełnia IP65),
szeroki zakres temperatury pracy od -10ºC do +50ºC (-20ºC do +45ºC
dla Inari5), wysoka odporność na drgania,
ww materiały obudowy i ekranu pozwalające na stosowanie środków
dezynfekujących,
ww wymienne baterie zapewniające czas pracy do 10 godz. i czas czuwania
do 20 dni,
ww łączność bezprzewodowa LTE/3G/WiFi/NFC/BT/GPS/GLONASS,
ww system „SmartBack” umożliwiający rozbudowę tabletu o dodatkowe
akcesoria (czytniki, terminale POS, adaptery do uchwytów
samochodowych, itp.),
ww opcjonalna stacja dokująca z dodatkowymi portami I/O przekształci
tablet w komputer biurowy lub terminal POS.
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Blue Bolt

Blue Bolt - inteligentny dostęp do budynku
ze smartfonem w kieszeni
Kompleksowe rozwiązanie dla biur oraz budynków jedno i wielorodzinnych. Wykorzystując technologię Bluetooth
4.0 aplikacja wraz z urządzeniami zainstalowanymi w budynku zapewnia wiele innowacyjnych
funkcji:
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww

zarządzanie dostępem,
otwieranie furtek, bram i drzwi garażowych przy pomocy smartfona z systemem iOS lub Android,
przydzielanie dostępów jednorazowych lub czasowych dla gości,
łatwe sprawdzanie historii wejść i wyjść,
zdalne otwieranie,
pełne bezpieczeństwo komunikacji,
łatwa i intuicyjna obsługa,
podgląd zużycia wody i ciepła,
możliwość integracji z systemem rozliczania mieszkańców,
dodatkowe usługi dedykowane dla osiedla.

System cechuje duża uniwersalność, można go integrować z dowolnym systemem domofonowym, automatami
do otwierania bram, a nawet systemem kontroli dostępu. Dzięki temu można go stosować nie tylko w nowych
budynkach, ale także w starszych osiedlach i domach. Jest to także system modułowy, który można instalować
częściowo i dokładać z czasem kolejne moduły. Nie wymaga dodatkowego okablowania, skomplikowanych
instalacji - w całości opiera się na rozwiązaniach chmurowych i bezprzewodowych.

Bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie
więcej informacji na stronie: bluebolt.pl
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NTT akcesoria

NTT akcesoria

ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
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NTT Serwis

NTT Serwis

ww Dostarczyliśmy do naszych Klientów ponad 32 tys urządzeń w ramach 1220 kontraktów On-Site
ww
ww

ww
ww
ww
ww
ww
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