Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

Ukončení podpory Windows XP
a Office 2003 se nezadržitelně blíží
Podpora Windows XP a Office 2003 končí 8. dubna 2014.
Po tomto datu již nebude společnost Microsoft
vydávat bezpečnostní aktualizace k těmto 2 produktům.

Jaká z toho plynou rizika?

Jak se účinně bránit:

• Možnost zneužití bezpečnostní chyby ve Windows
XP a Office 2003, kdy nedojde k vydání opravné
aktualizace ze strany společnosti Microsoft.

• Přejít na podporovanou verzi moderního
operačního systému Windows a sady
Office. V souvislosti s tím lze využít
probíhající nabídku, v rámci které
ušetříte až 20% při nákupu upgradu na
Windows a Office 365 Midsize Business.

•
Útočníci budou s velkou pravděpodobností
analyzovat vydané aktualizace pro podporované
systémy (Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Office 2007, 2010, 2013) a využijí této analýzy
k napsání nežádoucího softwaru, který bude moci
napadnout zranitelnost systému Windows XP
a Office 2003.
• Výrobci softwaru přestanou vydávat aktualizace
svého softwaru pro systém Windows XP.

•
Koupit nové zařízení s operačním
systémem Windows a dokoupit Office
2013 společně s počítačem, nebo
zakoupit předplatné Office365, které
pokrývá více zařízení jednoho uživatele
nebo rodiny.

•
Výrobci hardwaru přestanou vydávat ovladače
pro systém Windows XP pro nová zařízení
a zaměří se pouze na podporovaný software.

Přechodem na nové verze systému Windows a sady Office získáte mnoho výhod
• Větší bezpečnost operačního systému Windows 8 ve srovnání s předchozími verzemi.
• Rychlejší start systému, probouzení z režimu spánku a vypínání počítače.
• Nové funkce v aplikacích Office umožní rychleji udělat požadované úpravy dokumentů.
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NOVÝ SYSTÉM JEDINĚ

S NOVÝM NOTEBOOKEM NEBO TABLETEM LENOVO
NOVÝ THINKPAD X1 CARBON
NEKOMPROMISNÍ NÁSTUPCE KARBONOVÉ LEGENDY
S hmotností méně než 1,4 kg představuje v řadě ThinkPad
novou úroveň mobility při zachování vysoký standardů odolnosti,
zabezpečení dat a inovací. Extra tenké šasi z karbonových vláken
zajišťuje vysokou mechanickou odolnost, nízkou hmotnost a umožňuje
tak snadné přenášení.
Baterie modelu X1 Carbon nabízí výdrž na celý pracovní
den a její nabití na 80% kapacity trvá pouhých 35 minut.

LENOVO THINKPAD T440s/p
ULTRABOOKTM S EXTRA DLOUHOU VÝDRŽÍ
S prvotřídní výbavou, která zahrnuje procesory
4. generace Intel® Core™ a dotykové ovládání, je tenkým
a lehkým firemním notebookem nové generace.
S velmi dlouhou výdrží na baterii a Full HD displejem
jsou notebooky ThinkPad řady T považovány odborníky za
nejspolehlivější na světě.

LENOVO THINKPAD YOGA
ČTYŘI REŽIMY POUŽITÍ PRO VÁŠ BUSINESS
Konvertibilní ultrabook ThinkPad Yoga poskytuje vysokou
flexibilitu práce. Dotykový 12,5" displej lze přetočit
o 360˚ a nabízí čtyři různé režimy použití: Notebook, Tablet,
Stan a Stojan.
Nejlepší vícerežimový business ultrabook nabízí legendární
spolehlivost a množství podnikových a bezpečnostních funkcí.

LENOVO THINKPAD TABLET 8
BUSINESS TABLET PRO PROFESIONÁLY
Prémiový ThinkPad tablet 8 poskytuje vysoký výkon v kompaktním
stylovém provedení. Zaujme kovovým tělem s odolnými plasty,
displejem chráněným tvrzeným sklem, výdrží na baterii až 8 hodin
i plnohodnotnými Windows aplikacemi.
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