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NTT System

Najlepiej tworzone technologie
•

Od ponad 29 lat funkcjonuje na rynku IT.

•

NTT System S.A. jest od 2002 roku jednym z największych polskich producentów
komputerów stacjonarnych.

•

Od kwietnia 2007 NTT System S.A. jest notowana na GPW w Warszawie

•

Współpracuje z renomowanymi dostawcami elementów, będącymi gwarantem
najwyższej jakości.
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NTT System

3

NTT System

•

Istotnym wyróżnikiem oferty Spółki jest jakość oferowanego sprzętu, serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego świadczonego na terenie całej Polski.

•

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem dla
norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/IEC 27001.

•

Nasze rozwiązania spełniają wymogi światowych norm: EPEAT, EU ENERGY STAR®

•

Do tej pory wyprodukowaliśmy ponad 1 mln komputerów.
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NTT Business

przykładowe konfiguracje

Komputery NTT® Business
NTT® Business klasy Advanced oparte na procesorach Intel®,
dedykowane są dla użytkowników poszukujących najbardziej
zaawansowanych rozwiązań. Dzięki protokołowi iAMT i platformie
vPRO, zarządzanie komputerami jest łatwiejsze, bardziej efektywne i
tańsze. W zaawansowanej wersji komputery posiadają konsolę KVM.
NTT Business W 910S
•
•
•
•
•
•
•
•

chipset Intel® Q170;
podstawka procesora LGA 1151;
TMP 2.0;
procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
płyta główna przeznaczona do pracy ciągłej 24/7;
4 złącza pamięci DDR3;
5 złącz SATA III, 1 złącze M.2;

•
•
•
•
•

trzy wyjścia cyfrowe karty
graficznej – 2 x Display Port, DVI;
układ TPM;
obudowa tower lub SFF;
zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
opcjonalny wizualny system diagnostyczny;
zaawansowane oprogramowanie zarządzające NTT®
Remote Manager, pakiet Desk View;
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NTT Tytan

Serwery NTT Tytan Advanced
Serwery NTT Tytan serii Advanced to wydajne maszyny dwuprocesorowe, stworzone dla firm,
które do prowadzenia swojej działalności potrzebują rozwiązań serwerowych łączących wydajność,
niezawodność i nowoczesną technologię, przy zachowaniu korzystnego stosunku wydajności do
ceny.

Serwer NTT Tytan 2816I25 Advanced
Serwer 2U posiada cztery moduły obliczeniowe. Każdy
moduł zawiera:
•
Płyta główna dwuprocesorowa, chipset Intel®, 1x
PCI-E 3.0;
•
Dwa procesory Intel® Xeon® E5-2620 v4;
•
2x 16GB DDR4 (max 1TB);
•
1 dysk SSD 150GB;
•
Kontroler SATA Raid 0,1,10;”
•
2 interfejsy sieciowe 1GbE

•
•
•

Zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM i dedykowanym
portem RJ45;
Certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001,
ISO 14001, ISO 27001,
Gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard.
Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk
zostaje”;
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NTT ALL-in-One

Komputery NTT® Business All-in-One
Komputery przeznaczone do pracy na stanowiskach biurowych lub w edukacji. Idealnie
dopasowane do potrzeb i możliwości małych i średnich firm. Komputery NTT® Business
All-in-One dedykowane są dla użytkowników oczekujących od produktu najlepszej relacji
ceny do walorów użytkowych.
Komputery All-in-One z procesorami Intel® to ergonomiczne
konstrukcje o niezwykłej wydajności i zaawansowanych
funkcjach zabezpieczeń. Takie rozwiązanie zapewnia pełną
wydajność komputera PC oraz pozwala prowadzić
działalność w łatwy i wygodny sposób.
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NTT Game

Komputery z serii NTT Game
to najmocniejsze jednostki w ofercie NTT®, przeznaczone do zaawansowanych zastosowań,
wymagających od komputerów maksymalnej wydajności. Precyzyjnie dobrane podzespoły
oraz szczegółowe testy każdej konfiguracji gwarantują sprawną pracę komputera nawet
przy maksymalnym jego obciążeniu, co potwierdza regularna obecność komputerów NTT
Game na największych imprezach e-sportowych w Polsce, w tym na Intel Extreme Masters
– największym święcie elektronicznej rozrywki w naszym regionie.

8

NTT Projekt specjalny

KOMPUTER ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
NTT Technology projektuje i produkuje Komputery Zastosowań Specjalnych, które
posiadają unikalne w skali światowej własności pracy w ekstremalnych warunkach
klimatycznych.
Urządzenia te spełniają normy militarne z zakresu
wytrzymałości mechanicznej i kompatybilności
elektromagnetycznej oraz zapewniają ochronę przed emisją
ujawniającą zgodnie z normą SDIP-27 Level B.
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NTT Projekt specjalny

KOMPUTER ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
Charakterystyka termiczna
Komputer Zastosowań Specjalnych z pasywnym systemem chłodzenia spełnia niżej
przedstawione wymagania temperaturowe.
•

Temperatura pracy: -30°C ÷ +50°C

•

Temperatura przechowywania: -40°C ÷ +60°C

W celu zapewnienia wymaganych warunków temperaturowych ciepło
z procesora graficznego i procesora centralnego jest odprowadzane za pomocą rurek
cieplnych na ściany obudowy które pełnią funkcje radiatorów powietrznych.
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NTT Projekt specjalny

KOMPUTER ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
Charakterystyka mechaniczna
W zakresie wytrzymałości mechanicznej Komputer Zastosowań Specjalnych jest
odporny na następujące czynniki:
•

•

Drgania sinusoidalne
– Amplituda przyspieszenia: 50 [m/s2]
– Przedział częstotliwości: 1 ÷ 300 [Hz]
Temperatura przechowywania: -40°C ÷ +60°C
Udary mechaniczne wielokrotne
– Szczytowe przyspieszenie udaru 150 [m/s2]
– Czas trwania impulsu udaru 1 ÷ 5 [ms]
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NTT Projekt specjalny

KOMPUTER ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
Charakterystyka w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i ochrony radioelektronicznej
Komputer Zastosowań Specjalnych spełnienia wymagania w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej dla zaburzeń przewodzonych, promieniowanych i odporności na
zaburzenia określone w normie obronnej
NO-06-A200:2012.
Komputer Zastosowań Specjalnych zapewnia
ochronę przed emisją ujawniającą zgodnie z normą
SDIP-27 Level B.
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Dziękuję za uwagę

projekt@ntt.pl

