
 

 

DYNABOOK DOŁĄCZA DO PROGRAMU IGEL READY JAKO PARTNER 

TECHNOLOGICZNY DOSTARCZAJĄCY URZĄDZENIA KOŃCOWE 

• Satellite Pro C40-H i L50-G są pierwszymi urządzeniami dynabook 

zweryfikowanymi jako gotowe do działania z IGEL  

• Urządzenia są sprawdzone i gotowe do wdrożenia najnowocześniejszego 

systemu operacyjnego IGEL w celu zapewnienia wyższego poziomu 

bezpieczeństwa i pracy zdalnej 

• W najbliższych miesiącach do programu zostaną włączone kolejne 

urządzenia  

 

10 lutego 2021 r. – Dynabook Europe GmbH i IGEL ogłosiły, że Dynabook dołącza 

do programu IGEL Ready jako partner technologiczny zapewniający urządzenia końcowe. 

Współpraca oznacza, że najnowocześniejszy system operacyjny firmy IGEL zostanie 

sprawdzony na wielu urządzeniach firmy dynabook, by mogły one korzystać z wyższego 

poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez firmę IGEL. 

 

Satellite Pro C40-H i Satellite Pro L50-G są pierwszymi urządzeniami dynabook 

zweryfikowanymi jako gotowe do działania z IGEL. Dzięki szybkiej i łatwej instalacji systemu 

operacyjnego IGEL, użytkownicy końcowi mogą rozpocząć z nim pracę już przy pierwszym 

uruchomieniu komputera. Produkty dynabook są jednymi z pierwszych na świecie mobilnych 

urządzeń końcowych, które zostały zweryfikowane jako IGEL Ready, co zapewnia klientom 

firmy dynabook bardziej opłacalną, wydajną i bezpieczną pracę zdalną. 

 

Ekosystem partnerów IGEL 

Organizacje wdrażające urządzenia dynabook IGEL Ready będą korzystać z pełnego 

ekosystemu IGEL ponad 100 partnerów programu, których technologie są kompatybilne 

i gotowe do użycia oraz integracji z urządzeniami firmy dynabook poprzez system operacyjny 

IGEL. Program tworzy ekosystem, w którym klienci mogą wybierać urządzenia, narzędzia 

i aplikacje w wielu kategoriach, szybko wdrożyć je na wirtualnych pulpitach lub w chmurze, 

a następnie bezpiecznie uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia firmy dynabook 

wyposażonego w oprogramowanie IGEL. 

 

Klienci Dynabook korzystający z urządzeń IGEL Ready będą mogli wdrażać je z pełnym 

zaufaniem, wiedząc, że system operacyjny IGEL działa bezproblemowo i zapewnia wysoki 

komfort użytkowania. 

 

„Dołączenie Dynabook do grona partnerów technologicznych IGEL umożliwia naszym 

klientom czerpanie korzyści z prostego, bezpiecznego i opłacalnego wdrażania wirtualnych 

obszarów roboczych, co jest coraz ważniejsze w erze pracy zdalnej, a zwłaszcza w sektorach 

wymagających niezawodnych i w pełni bezpiecznych punktów końcowych" - powiedział 

Damian Jaume, Prezes, Dynabook Europe –„Jesteśmy dumni, że Satellite Pro C40-H i L50-G 

to dwa z nielicznych przenośnych urządzeń końcowych, które dotychczas zweryfikowano 

https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/


 

 

jako gotowe do obsługi IGEL. Z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie do programu 

jeszcze większej liczby urządzeń dynabook”. 

 

„Cieszymy się, że możemy powitać Dynabook Europe w programie IGEL Ready, formalizując 

dalsze długotrwałe relacje między obiema firmami” - powiedział Divya Saggar, Senior 

Manager, IGEL Alliances at IGEL. – „Ponieważ przyszłość przetwarzania danych 

w przedsiębiorstwach jest w chmurze, program IGEL Ready umożliwia klientom firmy 

dynabook korzystanie z podwyższonego bezpieczeństwa naszego brzegowego systemu 

operacyjnego, a jednocześnie zapewnia niezawodny i bezproblemowy dostęp do szerokiej 

gamy narzędzi, aplikacji i usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości i rozwoju firm”. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.igel.com/ready/showcase-

partners/dynabook-europe/   

 

Urządzenia dynabook z obsługą IGEL są dostępne u wybranych partnerów handlowych. Więcej 

informacji można znaleźć TUTAJ.  

*** 

Dodatkowe informacje 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, śledzenia bloga, Twittera i profilu LinkedIn. 

Więcej informacji na temat firmy dostępnych jest pod adresem http://pl.dynabook.com/ 

 

Dynabook Inc. 

Wcześniej działająca jako Toshiba Client Solutions Co. Ltd, firma Dynabook Inc jest obecnie w 

całości własnością Sharp Corporation. Dynabook Inc kontynuuje ponad 30-letnią tradycję 

zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów oraz partnerów firmy w realizacji ich 

celów. 

 

Kontakt dla mediów 

Joanna Stebel 

joanna@stebelikropka.pl  

 

IGEL 

IGEL dostarcza najnowszej generacji brzegowy system operacyjny obszarów roboczych 

w chmurze. Wiodące na świecie oprogramowanie firmy obejmuje IGEL OS ™, IGEL UD 

Pocket™ (UDP) i IGEL Universal Management Suite ™ (UMS). Rozwiązania te składają się 

na bezpieczniejszą, łatwiejszą w zarządzaniu i opłacalną platformę zarządzania punktami 

końcowymi i kontroli na prawie każdym urządzeniu z architekturą x86-64. 

 

Łatwo dostępne za pośrednictwem zaledwie dwóch bogatych w funkcje ofert oprogramowania 

- Workspace Edition i Enterprise Management Pack - oprogramowanie IGEL zapewnia 

wyjątkową wartość inwestycji. Ponadto niemieckie rozwiązania inżynieryjne IGEL dla punktów 

końcowych zapewniają najlepszą w branży gwarancję na sprzęt (5 lat), konserwację 

oprogramowania (3 lata po zakończeniu eksploatacji) i funkcje zarządzania. IGEL umożliwia 

przedsiębiorstwom zaoszczędzenie ogromnych pieniędzy poprzez wydłużenie okresu 

użytkowania ich istniejących urządzeń końcowych, jednocześnie precyzyjnie kontrolując 
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wszystkie urządzenia z systemem operacyjnym IGEL z jednego interfejsu pulpitu. IGEL ma biura 

na całym świecie i jest reprezentowany przez partnerów w ponad 50 krajach. Więcej informacji 

na temat IGEL można znaleźć na stronie www.igel.com. 

 

IGEL w mediach społecznościowych 

Twitter: www.twitter.com/IGEL_Technology 

Facebook: www.facebook.com/igel.technology 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/igel-technology 

YouTube: www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV  

IGEL Community: www.igel.com/community  
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