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Finans Hizmetlerinde
HP Z İş İstasyonları
HP Z İş İstasyonları, finans sektöründe gerekli olan yüksek performansın
yanı sıra inanılmaz güvenilir ve kolay servis verilebilir çözümler sunmak
üzere dünya genelinde müşterilerin görüşleri esas alınarak tasarlanmıştır.

HP Z İş İstasyonlarıyla finans hizmetlerine özel
ihtiyaçları karşılayın
Finans hizmetleri şirketleri, seans salonlarından kurumsal ofislere kadar, özel bilgi işlem
ihtiyaçlarına sahiptir. HP, dünya genelinde sunulup desteklenen bir iş istasyonu portföyüyle bu
ihtiyaçları karşılamanızı sağlar. HP Z İş İstasyonları, masaüstü ve mobil sistemlerde arızalardan
kaçınmanızı ve personelinizin üretken kalmasını sağlayan üstün performans, güvenilirlik ve
kolay servis verilebilirlik özelliklerini sunmak üzere tasarlanmıştır. HP Z İş İstasyonlarıyla tek ve
çift işlemci tasarımı, küçük ve normal form faktörü, ECC bellek seçenekleri ve sekiz adede kadar
monitör desteği seçeneklerine sahip olursunuz.1 Ayrıca HP’nin iş istasyonları için özel tasarım ve
mühendislik ekiplerine sahip olduğunu bilmenin verdiği güvenle kullanabilirsiniz.

HP’nin ilk Mini İş İstasyonu
hakkında daha fazla bilgi alın

Karşınızda HP Z2 Mini İş İstasyonu. Seans salonları için
yeni standart
Nihayet seans salonları için küçük ve zarif tasarımıyla çığır açan güç ve çok yönlülük sunan
devrim niteliğinde bir mini bilgisayar üretildi. Dünya genelindeki finans müşterilerimizin
katkılarıyla geliştirilen Z2 Mini G3 İş İstasyonu en üstün seans deneyimi için gereken
performansı ve güvenilirliği sunar.

Neden HP Z İş İstasyonları?
Kişisel bilgisayar sistemleri söz konusu olduğunda, iş istasyonları kendi başına bir sınıftır.
Masaüstü bilgisayarlarla yarışan seviyelerde giriş düzeyi fiyatlarına karşılık iş istasyonları
günümüzün iş ve tüketici sistemlerinin çok daha ötesine geçen özellikler ve avantajlar sunar.
HP Z İş İstasyonlarının sunduğu avantajlar hakkında daha fazla bilgi alın.
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Finans Hizmetleri için HP Z İş İstasyonları ve diğer yenilikçi çözümler
HP Z İş İstasyonu ailesi performans odaklı bilgi işlem ve kısıtlı alana sahip çalışma ortamlarının tasarımından karmaşık veri kümelerinde üstün
görselleştirme ve analize kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Finans sektöründeki tüm gereksinimler için bir HP Z İş İstasyonu vardır.

HP Z2 Mini

HP Z240

HP Z640

Seans salonları için yeni standart >>

Güçlü, uygun fiyatlı ve küçük >>

Esnek, güçlü, çalışmaya hazır >>

Nihayet seans salonları için küçük ve zarif
tasarımıyla çığır açan güç ve çok yönlülük sunan
devrim niteliğinde bir mini bilgisayar üretildi.

Dünyanın bir numaralı giriş düzeyi iş istasyonu Uzun
Kasa veya SFF yapılandırması seçeneklerine de
sahiptir. İş istasyonlarının performansını, özelliklerini
ve güvenilirliğini masaüstü bilgisayar fiyatına sunan
HP Z240 ile her şey daha kolay.

Kullanışlı küçük bir tasarımla güçlü
performans, inanılmaz sessiz bilgi işlem ve
aletsiz erişim elde ederek iş istasyonunuza
değil, işlerinize odaklanın.

HP ZBook Mobil İş İstasyonları

HP Z Ekranlar

HP İnce İstemci Ailesi

Finans hizmetleri için mobilite >>

Sınırları zorlayın >>

HP İnce İstemci ailesiyle tanışın >>

HP’nin en ince ve hafif ZBook İş İstasyonu
Ultrabook™2 bilgisayarı ile gittiğiniz her yerde
yaratıcılığınızı koruyun ve bir şeyler üretin.

Artık 22" ile 27" arası diyagonal boyutlarda sunulan
HP Dar Çerçeveli Ekranlar sayesinde sorunsuz
çoklu ekran kurulumları yapın. Maksimum etki
bırakan görüntüler için neredeyse kenarlıksız olan
bu ekranlar en yüksek renk doğruluğu için fabrika
renk kalibrasyonuna ve tüm aygıtlarınız için esnek
bağlanabilirlik imkanına sahiptir.

Gelecek istemci sanallaştırma ve bulut
bilişimde. İnce bilgi işlem sayesinde
kullandığınız teknolojiyi değişen iş
ihtiyaçlarınıza uyarlamak artık her
zamankinden daha kolay.

Kapsamlı Çözümler Portföyü
HP; bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık için yüksek performanslı iş istasyonu çözümlerinden oluşan portföyüyle finans hizmetleri
sektöründe köklü bir geçmişe sahiptir. HP Z İş İstasyonları, seans salonlarından kurumsal ofislere kadar her yerde masaüstü ve mobil sistemlerde
arızalardan kaçınmanızı ve personelinizin üretkenliğini korumasını sağlayacak özellikler olan üstün performans, güvenilirlik ve kolay servis
verilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır. Dünya genelinde sunulup desteklenen HP Z İş İstasyonlarını, HP’nin finans hizmetleri sektörü için
özel iş istasyonu tasarım ve mühendislik ekiplerine sahip olduğunu bilmenin verdiği güvenle kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.
hp.com/go/finance, hp.com/zworkstations, ve hp.com/go/thin
1. Tümleşik işlemci tabanlı grafik kartlarıyla standart bir özellik olarak sunulan harici ekran desteği, belirli iş istasyonu yapılandırmasına bağlıdır; desteklenen ekran sayısı değişiklik
gösterir. Ek ekranların desteklenmesi için isteğe bağlı ayrı bir grafik kartı çözümü gereklidir. Ek kablolar gereklidir. HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü için HD içerik gereklidir.
2. Bazı yapılandırmalar Ultrabook™ olarak sınıflandırılmayabilir.
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