
Pamięć DataTraveler Workspace 
Twoje biuro w kieszeni.

Pamięć flash USB 3.0 DataTraveler® Workspace firmy Kingston Technology ma certyfikat firmy Microsoft®, potwierdzający jej zgodność z funkcją 
Windows® To Go, dzięki czemu umożliwia administratorom IT wspieranie mobilnych modeli pracy, takich jak:

•     pracownicy mobilni 
•     praca na komputerze prywatnym (BYOD) 
•     pracownicy tymczasowi 
•     wymienne stanowiska pracy

Umożliwia dostęp do firmowego środowiska komputerowego bez naruszeń bezpieczeństwa, a także zastosowanie technologii SSD w celu uzyskania 
wysokiej wydajności losowego odczytu/zapisu danych oraz niskich opóźnień. Pamięć DataTraveler Workspace została fabrycznie skonfigurowana jako 
dysk stały i umożliwia rozruch za pomocą portów USB 3.0 i 2.0 znajdujących się w urządzeniach zgodnych z systemem operacyjnym Windows 7 lub 
Windows 8. 

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej  
pod adresem www.kingston.com/wtg



Jakie korzyści w firmie może przynieść funkcja Windows To Go... 
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Twoje biuro w kieszeni

Pracownicy mobilni  

•     Pracownicy mobilni mogą teraz pracować z dowolnego  
      miejsca, kiedy tylko zechcą 
•     Maksymalna efektywność procesów i wydajność operacyjna
•     Większa wydajność, motywacja, elastyczność i lojalność  
      personelu
•     Zapewnienie personelowi jednolitych warunków pracy na  
      komputerach firmowych
•     Zapewnienie pracownikom mobilnym możliwości               
      podróżowania bez konieczności zabierania ze sobą notebooka

Pracownicy tymczasowi  

•     Zmniejszenie obciążeń związanych z zatrudnianiem specjalistów         
      i ekspertów do określonych zadań
•     Zapewnienie kontrolowanego środowiska biznesowego bez   
      obniżania bezpieczeństwa
•     Zwiększenie skuteczności działania i przejrzystości kosztów 
•     Umożliwienie działowi informatycznemu szybszego reagowania   
      na zmiany pracowników
•     Maksymalizacja elastyczności i dynamiki działania w warunkach   
      konkurencyjności

Przynieś własne urządzenie (BYOD) 

•     Zachęcanie pracowników do korzystania z urządzeń, na których              
      pracuje im się najwygodniej
•     Szybsze wykorzystanie nowszych technologii 
•     Obniżenie kosztów zakupu i konserwacji sprzętu, a równocześnie  
      zwiększenie wydajności personelu
•     Minimalizacja kosztów integracji i rozwiązywania problemów         
      przez dział informatyczny
•     Zapewnienie dostępu do zasobów firmowych wymagających   
      odpowiednich uprawnień bez obniżania bezpieczeństwa

Wymienne stanowiska pracy   

•     Zwiększenie wydajności poprzez umożliwienie użytkowania   
      jednej stacji roboczej przez wielu pracowników 
•     Umożliwienie swobodnego zajmowania miejsc pracy, gdy                                       
      użytkownicy przemieszczają się pomiędzy stacjami roboczymi
•     Zwiększenie przestrzeni biurowej oraz wydajności organizacyjnej
•     Dostosowanie sprzętu informatycznego do obsługi elastycznych   
      metod pracy
•     Znaczne obniżenie kosztów związanych ze sprzętem i środkami   
      trwałymi
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