منشور دعائي

محطات العمل HP Z
للخدمات المالية

بناء على آراء العمالء على المستوى
تم تصميم محطات العمل ً HP Z
العالمي بهدف توفير حلول مجدية تتسم بالسهولة والموثوقية
الشديدة وتتميز باآلداء العالي ومن شأنها تلبية متطلبات القطاع
المالي.

تلبية احتياجات الخدمات المالية الفريدة من نوعها من خالل
محطات العمل HP Z

بدءا من قاعات التداول إلى ماكتب الشراكت.
لدى شراكت الخدمات المالية احتياجات حوسبة متميزة ً
تساعدك  HPعلى تلبية هذه االحتياجات من خالل مجموعة من محطات العمل المتاحة والمدعومة
على المستوى العالمي .فمحطات العمل  HP Zمصممة لتوفير األداء العالي والخدمة التي تتسم
بالسهولة والموثوقية ،وهي الميزات التي تساعدك على تفادي التعطل والمحافظة على استمرار
إنتاجية الموظفين على لك من أجهزة سطح المكتب واألجهزة المحمولة .مع محطات العمل HP
 ،Zيمكنك االختيار من التصميمات أحادية ومزدوجة المعالجات ،واألجهزة صغيرة الحجم وخيارات
ذاكرات  ECCودعم حتى ثماني شاشات 1.كما يمكنك استخدام محطات العمل  HP Zبثقة نابعة من
معرفة أن  HPتوفر فرق صيانة وتصميم مكرسة لمحطات العمل هذه.
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لماذا محطات العمل HP Z

عندما يتعلق األمر بأجهزة الحوسبة الشخصية ،تعتبر محطات العمل فئة مستقلة بذاتها .بالرغم
من أنها تتوفر بأسعار أولية تنافس أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية ،فمحطات العمل تقدم
ميزات وفوائد تفوق قدرات األجهزة العصرية لألعمال والمستهلكين إلى حد كبير.
تعرف على المزيد حول فوائد محطات العمل .HP Z
َّ
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محطات العمل  HP Zوحلول إبداعية أخرى للخدمات المالية

احتياجاتك—بدءا من أعمال التصميم والحوسبة المدفوعة باألداء في البيئات محدودة المساحة إلى
تلبي عائلة محطات العمل  HP Zمجموعة كبيرة من
ً
التحليالت والمرئيات المتطورة ذات مجموعات البيانات المعقدة .ستجد محطة العمل  HP Zتلبي جميع المتطلبات المالية.

HP Z2 Mini

المعيار الجديد لقاعات التداول >>

HP Z240

القوة والسعر والحجم >>

HP Z640

المرونة والقوة والجاهزية للعمل >>

أخيرا كمبيوتر غير تقليدي صغير لماكتب التداول
ُأتيح
ً
يتميز بالقوة وتعدد االستعماالت بدرجة هائلة في
تصميم صغير أنيق.

عالميا هذه
تتميز محطة العمل المصنفة األولى
ً
بإماكنية االختيار من بين تكوينات عمودية أو جهاز
صغير الحجم .أصبح األمر أفضل مع محطة العمل
 HP Z240التي تجمع ما بين األداء والميزات الرائعة
والموثوقية التي تحظى بها محطات العمل بسعر
جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي.

ركز على عملك وليس على محطة العمل ،مع
ّ
االستمتاع بتجربة األداء القوي والتشغيل الهادئ
والوصول بدون أدوات في تصميم محكم صغير
الحجم.

محطات العمل المحمولة HP ZBook

شاشات العرض HP Z

عائلة أجهزة HP Thin Client

منطلقا
ضع إلهامك على أرض الواقع وأبدع حيثما كنت
ً
في وجهتك باستخدام محطة العمل  ZBookاألكثر
2
نحافة وخفة من  HPفئةUltrabook™.

أنشئ إعداد شاشات متعددة مع شاشات HP Narrow Bezel
المتاحة اآلن بمقاسات تتراوح أقطارها ما بين  55.88سم
( 22بوصة) إلى  68.58سم ( 27بوصة) .تتميز هذه الشاشات
بتصميم بدون إطار لتوفير أقصى تأثير للصور ومعايرة
المثلى لأللوان
ألوان بحسب ضبط المصنع بما يضمن الدقة ُ
واالتصال المرن لجميع أجهزتك.

التنقل لتوفير الخدمات المالية >>

عرض شامل على الشاشة من الحافة إلى الحافة >>

تعرف على عائلة أجهزة >> HP Thin Client
َّ

باتت الحوسبة االفتراضية والسحابية للعميل هي
المستقبل .فقد أصبح األمر أسهل من ذي قبل من
حيث مواءمة الكنولوجيا التي تستخدمها الحتياجات
عملك سريعة التغير باستخدام أنظمة الحوسبة
خفيفة الوزن.

مجموعة حلول شاملة
لدى شركة  HPباع طويل في قطاع الخدمات المالية بفضل مجموعة من حلول منصات العمل عالية األداء للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال
وبدءا من قاعات التداول إلى ماكتب الشراكتُ ،صممت محطات العمل  HP Zلتوفر األداء العالي والخدمة التي تتسم بالسهولة والموثوقية،
والتأمين.
ً
وهي الميزات التي تساعدك على تفادي التعطل والمحافظة على استمرار إنتاجية الموظفين على لك من أجهزة سطح المكتب واألجهزة المحمولة..
وبفضل التوافر والدعم على مستوى عالمي ،يمكنك استخدام محطات العمل  HP Zهذه بثقة نابعة من معرفة أن  HPتوفر فرق صيانة وتصميم مكرسة
لقطاع الخدمات المالية.

تعرف على المزيد من الموقع
ّ
 hp.com/go/financeو  hp.com/zworkstationsو hp.com/go/thin
1.1يعتمد دعم الشاشات الخارجية كميزة قياسية من خالل بطاقة الرسومات المدمجة المستندة إلى المعالج على تكوين محطة العمل المعينة؛ ويختلف العدد الفعلي للشاشات المدعومة.
ويلزم توفير حل رسومات اختياري لدعم الشاشات اإلضافية .كما يلزم توفير كبالت إضافية .ويلزم توفر محتوى عالي الدقة لعرض الصور عالية الدقة.
2.2ليست لك التكوينات مؤهلة لتوافق أجهزة.Ultrabook™
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