
Počítače AUTOCONT 
OfficePro 5000

Počítač s technologií Intel® vPro™  
je ideálem pro správce i uživatele

 • zapnutí/vypnutí uživatelova pracovního/domácího PC na dálku
 • zavedení operačního systému z jiného PC na dálku
 • úspora prostřednictvím hromadného zapnutí/vypnutí
 • získání protokolu o HW a jeho změnách
 • detekuji závadu disku, paměti, desky... na dálku
 • odpojení PC na dálku od sítě, blokace portů
 • žádné zbytečné výjezdy a zásahy na místě

Formát NUC pro Intel® Unite™
Malý počítač s nainstalovaným hubem 
„UNITE“. Připojíte ho k monitoru/projektoru 
ve vaší zasedací místnosti a všichni účastníci 
schůzek se budou k němu připojovat 
bezdrátově. Zbavíte se otravného hledání 
a přepojování kabelů, formát UCFF.

Snadná a rychlá aktivace technologie Intel® vPro™
Ještě jste nezapnuli režim šetření nákladů přes Intel vPro? Pořiďte si OfficePro 5000 s vPro™. 
Každý správce by měl aktivovat pokročilou technologii vzdálené správy Intel® vPro™, pokud je touto 
technologií počítač od výrobce vybaven. K ovládání nakonfigurovaného počítače je k dispozici 
řada programů. Počínaje free nástroji až po profesionální konzole jako Microsoft System Center 
Configuration Manager. Nástroje zdarma jsou např. Manageability Commander (součást Intel 
Manageability Developer Toolkitu), velmi výkonný Intel® vPro™ Technology Module for Microsoft 
Windows PowerShell, vhodný také pro skriptování úloh nebo Intel® vPro™ Platform Solution 
Manager.

Co je software Intel® Unite™?
Software Intel® Unite™ je základem pro bezpečně propojené konferenční prostory. Zbavíte se 
kabelů a rychle připojte účastníky schůzky k obrazovkám, projektorům a interaktivním tabulím 
v zasedacích místnostech. Nebudete ztrácet čas hledáním správného kabelu nebo adaptéru. 
Schůzky se mohou účastnit i hosté mimo interní síť, mohou i využít funkcí softwaru Intel® Unite™, 
aniž by se k vaší síti připojili. Správce může odkudkoli provádět základní úkony, instalovat 
bezpečnostní aktualizace nebo dělat potřebné opravy pomocí snadno použitelného portálu.

Společnost AUTOCONT doporučuje zařízení se systémem Windows

www.autocont.cz 
obchod@autocont.cz

Formát SFF pro Intel® vPro™
Vysoká spolehlivost a ergonomie: teplotně 
řízené chlazení šasi, možnost toolless úpravy 
pro beznástrojový servis, příprava pro zámek 
a intrusion switch, také ve velikosti mikro/midi

Vždy nabízíme více
 • Více jistoty - přes 20 
servisních míst ve všech 
regionech ČR a SR

 • Více referencí - 450 000 
spokojených uživatelů

 • Více kvality - přes 25 
let tradice a zkušeností 
ve výrobě počitačů

 • Více ověřených 
konfigurací - až 99 
variant každého modelu

 • Skladové modely 
k dodání ihned, 
zakázkové modely 
do 3 až 7 dní

 • Nejširší výběr 
předinstalovaných edicí 
operačního systému 

 • Výběr spolehlivých 
a rychlých SSD

 • Software odladěno, 
nainstalováno 
a připraveno ke spuštění

 • Tovární konfigurace 
uložena do záložní 
partice pro případnou 
obnovu i bez médií

 • Za příplatek AC Asistent 
OnSite - záruční servis 
u zákazníka

 • Záruka 3 roky


