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Dell Technologies w Polsce to miejsce, gdzie nie boimy się innowacyjności, dynamicznego działania i podejmowania
wyzwań.

Otwarcie biura w Warszawie Otwarcie nowoczesnej fabryki
zero waste w Łodzi

Produkcja komputerów i serwerów
dla klientów indywidualnych oraz
firm w regionie EMEA.
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Biuro i fabryka w Polsce



Kompleksowy system 
rozwiązań dla edukacji
DELL EDU360 

Bezpieczeństwo

Wsparcie

Trwałość
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Kompetencje pracownika
To „predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające realizacje zadań zawodowych na poziomie
skutecznym i (lub) wyróżniającym, stosownie do standardów określonych przez organizację danego stanowiska.

Na podstawie prowadzonych badań, Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), opublikowało ranking
najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji pracowniczych w 2020 r.

• Kompleksowe rozwiązywanie problemów.

• Krytyczne myślenie.

• Kreatywność.

• Zarządzanie ludźmi.

• Współpraca z innymi.
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• Inteligencja emocjonalna.

• Wnioskowanie i podejmowanie decyzji.

• Zorientowanie na usługi.

• Negocjacje.

• Elastyczność poznawcza.



Usługi serwisowe
W Dell Technologies wiemy, że budowa trwałych 
relacji z klientem to nie tylko sprzedaż produktów 
dopasowanych do potrzeb konsumentów, ale i 
wysoki poziom obsługi posprzedażowej, szczególnie 
systemu realizacji gwarancji.

Kupując urządzenie sygnowane logo Dell 
Technologies, klient zyskuje nie tylko 
wartościowy sprzęt, ale i pomoc fachowców w 
sytuacjach kryzysowych, dotyczący zarówno 
sprzętu, jak i oprogramowania.

Usługi serwisowe obejmują wsparcie 24h na dobę, 
7 dni w tygodniu. Komunikacja z serwisem przebiega 
w prosty sposób i zawsze jest możliwość 
sprawdzenia przebiegu stanu zgłoszenia.

Gwarancja Dell obejmuje między innymi doradztwo 
w zakresie instalacji i konfiguracji zakupionych 
produktów marki Dell.
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Bezpieczny łańcuch dostaw
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OCHRONA 
OBIEKTÓW

BEZPIECZEŃSTW
O PRODUKTU

NADZÓR SKANOWANIE 
SIECI

BIG DATA 
ANALITYKA

ŚLEDZENIE I 
REAGOWANIE

• Zarządzanie 
zapasami

• Monitorowanie 
cyklu produkcji

• Składowanie 
produktów wysokiej 
wartości

• Systemy alarmowe

• CCTV

• Przegląd systemów 
kontroli dostępu

• Sprawdzanie 
przeszłości 
pracowników

• Nadzór

• Kamery (również 
ukryte)

• Strażnicy (również 
nie mundurowi)

• Wykrywanie 
podatności na 
zagrożenia

• Monitorowanie 
zachowań
anomalnych

• Monitorowanie 
ochrony danych

• Trendy ich analiza

• Odchylenia

• Śledzenie lokalizacji 
z pomocą GPS

• RFID

• Protokoły 
prewencyjne

Jest on odpowiedzią na potrzeby Klientów i dowodem na zrozumienie własnej odpowiedzialności wobec nich. 

Jakich narzędzi używamy w naszej pracy 



Bezpieczny łańcuch dostaw

 (Optional) 

Zdalne 
monitorowanie 

24x7 

Współpraca z 
organami ścigania

Wbudowane, ukryte urządzenia zapewniające: 
• Śledzenie i geo-fencing, wyjątki i zmienne zdalne programowanie, 
• Szybsze reagowanie i odzyskiwanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

realizacji postanowień prawa 

Najnowsza technologia: 
• Anti-Jamming 
• Współpraca z satelitami i stacjami telefonii komórkowej w celu zwiększenia 

dokładności 
• Czujniki wibracji, światła, temperatury, otwarcia itp

Pełna operacyjność w czasie rzeczywistym:
• Planowanie tras i analiza wydajności
• Wskaźniki predykcji ryzyka
• Monitorowanie kuriera i kierowcy 
• Zarządzanie i monitorowanie zdarzeniami
• Kontrola i dochodzenie przyczyn zdarzeń
• Systemy kompatybilne z zewnętrznymi systemami agregacji 

danych/telematyki 
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Proces zarządzania bezpieczeństwem podczas transportu Dell jest najlepszy na rynku



Partnerzy projektu

Innovation
Built-In
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Informacje marketingowe

Ekspert w dziedzinie systemów komputerowych i nowych technologii.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenia w branży IT, z czego 5 ostatnich 
lat w pracy z rynkiem edukacyjnym, pełniąc role Education Managera, 
gdzie zrealizował wiele projektów i szkoleń edukacyjnych. Współpracował 
z placówkami edukacyjnymi w całej Europie oraz wdrażał nowoczesne 
technologie do rynku edukacyjnego.

Wiedza to podstawa efektywnego wykorzystania technologii w procesach 
edukacyjnych. Dlatego w ramach naszego systemu oferujemy szkolenia 
i kompleksowe doradztwo zakupowe. 

Konrad Wierzchowski

Konrad.Wierzchowski@dell.com
+48 601 377 974
LinkedIn

Dowiedz się więcej na 
www.rozwiazaniadlaedukacji.pl
lub skontaktuj się z naszym ekspertem.
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https://www.linkedin.com/in/konradwierzchowski/


Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: Konrad.Wierzchowski@dell.com

www.radasektorowa.pl

http://www.radasektorowa.pl/

