
KÜÇÜK İŞLETMELERE MOBİL 
BİLGİSAYAR SATIŞI

Şimdi küçük işletme müşterilerinize yeni bilgisayarların maliyetleri düşürüp rekabet güçlerini korumalarına 
ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına nasıl yardımcı olacağını anlatmanın tam zamanı. 

İŞ FIRSATINIZ

ESKİYEN BİLGİSAYARLARIN MALİYET AÇISINDAN DEZAVANTAJLARI
Küçük işletme müşterilerinizin güvenilir danışmanı olarak dört yıllık veya daha eski bilgisayarların toplam 
sahip olma maliyeti (TCO) dezavantajlarını, modern yeni PC'lerle kıyaslayarak açıklayın: 

Bilgisayarlar İş İçin  
Çok Önemlidir

Çalışanların %92 'si PC'nin  
işi için çok veya aşırı önemli 
olduğuna inanıyor¹

Kurulu Bilgisayar  
Tabanı Eskiyor
2016 yılında KOBİ'lerin toplam 

kurulu PC tabanının %36 'sı  
4 yıldan eskiydi²

Çalışanlar Yeni  
Bilgisayar İstiyor

Çalışanların %59 'u her 
2-3 yılda bir yeni iş PC'si almayı  
tercih ediyor³

Makine başına 1,5 KAT daha 

yüksek onarım maliyeti veya YILDA 
426 $ toplam bakım maliyeti⁴

Üretkenlik kaybında 2,1 KAT  
artış veya YILDA 1260 $  
ortalama maliyet⁵



YENİ PC'LERİN KÜÇÜK İŞLETME MÜŞTERİLERİ İÇİN AVANTAJLARI 
Küçük işletmelerin, bilgisayarlarını Intel® Core™ işlemcili ve Windows* 10 Pro işletim sistemli modern yeni laptop'lara 
ve 2'si 1 arada laptop'lara yükselttiklerinde elde edecekleri avantajları anlamalarına yardımcı olun. Modern mobilite, 
üretkenlik ve güvenlik sunmak için geliştirilen yeni bilgisayarlarla müşteri hizmetlerini güçlendirmelerine, müşteri 
ilişkilerini derinleştirmelerine ve müşterilerinin güvenini korumalarına yardımcı olun.

Müşteri Hizmetlerini İyileştirin.
Küçük işletmelerin olağanüstü müşteri hizmeti sunmak ve rakiplerinin önünde 
kalmak için müşteri ihtiyaçlarını titizlikle karşılaması gerekir. Gerçek mobilite, 
küçük işletme çalışanlarının hareket halindeyken çalışarak müşterilerinin veya 
ekip arkadaşlarının ihtiyaçlarını zamanında karşılamasını sağlar.
» 5 yıllık bir PC'ye kıyasla %65'e kadar daha hızlı çoklu görev performansıyla modern 

iş gereksinimlerini karşılamak için yüksek hızda çoklu görev özelliği⁶
» 10 saate kadar pil ömrüyle bilgisayarlarının gerektiğinde kullanıma hazır olması için 

uzun pil ömrüne sahip, ince, hafif ve taşınabilir tasarım⁷
» Çalışanların dokunmatik kullanıma uygun uygulamalarda hızlı ve doğal bir şekilde 

gezinebilmesi için hassas dokunmatik kullanım

Müşteri İlişkilerini Geliştirin.
Küçük işletmelerin müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak için ilgi çekici ve farklı 
içerikler oluşturup sunması gerekir. Yeni Intel işlemcili laptop'ların ve 2'si 1 
arada laptop'ların üretkenliği ve performansıyla müşterilerinizin müşteri 
etkileşimlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olun.

» 5 yıllık bir PC'ye kıyasla %50'ye kadar daha iyi üretkenlikle zengin ve etkili içerik 
oluşturma fırsatı⁸

» Büyüleyici görseller için yüksek kaliteli 4K çözünürlük
» İki 4K ekran bağlamak veya tek kablolu kenetlenme ile hem şarj edip hem veri 

aktarmak için Thunderbolt™ 3

Müşteri Güvenini Koruyun.
Müşteri güvenini korumak için çok çalışarak günümüzde küçük işletmeleri tehdit 
eden ve sayıları günden güne artan güvenlik risklerinden ve dijital tehditlerden 
bir adım önde olmak gerekir. En yeni Intel işlemcili laptop'larda bulunan 
güvenlik özellikleriyle küçük işletmelerinizin müşteri verilerini ve şirket kimliğini 
korumasına yardımcı olun.

» Daha kolay ve hızlı kimlik doğrulaması için yüzünüzü veya parmak izinizi kullanarak 
biyometrik oturum açma

» Daha güvenli çevrimiçi ödemeler için Intel® Online Connect
» Tehditleri kontrol ederken kimlikleri ve verileri korumaya yardımcı olan en yeni 

Microsoft araçları için Windows* 10 Pro

Olağanüstü müşteri deneyimleri modern cihazlardan 
güç alır. Modern cihazlar ise gücünü Intel'den alır.



Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri, yalnızca Intel mikroişlemcilerdeki performans için optimize edilmiş olabilir. 
SYSmark ve MobileMark gibi performans testleri; belirli bilgisayar sistemleri, bileşenler, yazılımlar, işlemler ve işlevler kullanılarak ölçülür. Bu etkenlerden herhangi birinde 
yapılacak bir değişiklik, sonuçların da değişmesine neden olabilir. Satın alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği performans da dahil olmak üzere, 
diğer bilgileri ve performans testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Performans ve karşılaştırma testi sonuçları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.intel.com/
benchmarks adresini ziyaret edin

Intel teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına göre değişir ve etkinleştirilmiş donanım, yazılım veya hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sistem 
yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar görülebilir. Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Daha fazla bilgi için sistem üreticinize veya bayinize 
danışın ya da intel.com.tr adresini ziyaret edin.
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7 Windows* 10 EEMBC Tarama Karşılaştırması Bileşen Ortalama Gücü ile ölçülmüştür.
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