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Microsoft Windows Server 2012
R2 Standard x64 2CPU/2VM FPP
ESD
Cena brutto

1 790 zł

Cena netto

1 455 zł

Cena poprzednia

2 290 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

P73-06172

Producent

Microsoft

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard to program do pracy z serwerami. Edycja R2 wprowadza nowe funkcje i ulepszenia w zakresie
wirtualizacji, zarządzania, pamięci masowej, sieci, infrastruktury pulpitów wirtualnych, dostępu do informacji i ich ochrony, platformy aplikacji,
platformy sieci web.

Typ licencji

ESD (Electronic Software
Distribution)

Wersja

FPP Retail

Kod producenta

P73-06172

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1PC

Wersja językowa

Multilanguage (Polska)

Nośnik

Do pobrania w wersji
elektronicznej

Gwarancja

2 lata dla konsumenta / 1 rok dla
firmy

Kupując ten produkt otrzymają Państwo specjalny klucz online, który pozwoli aktywować program do pełnej wersji systemu Microsoft Windows
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Server 2012 R2 Standard. Na Państwa adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca klucz aktywacyjny oraz link do pobrania programu
ze strony producenta.
Opis produktu:
Windows Server 2012 Standard dla środowisk niezwirtualizowanych lub o niskim poziomie wirtualizacji.
System Windows Server 2012 nie tylko oferuje wysokiej jakości rozwiązania oparte na funkcjach jednej platformy. Zawiera także ponad 300
nowych funkcji i ulepszeń, które poszerzają możliwości biznesowe Twojej firmy:
wirtualizacja serwerów: konsolidacja serwerów, jako maszyny wirtualne, na jednym hoście; funkcja Hyper-V pozwala na uruchomienie,
na jednym serwerze fizycznym, różnych systemów operacyjnych;
pamięć masowa: skalowalne, wysokowydajne i wysokodostępne rozwiązania pamięci masowych (oprogramowanie plus standardowy
sprzęt);
sieć: zarządzanie siecią jak jednym serwerem; automatyczne przekierowanie transmisji danych uodparnia usługi plikowe na awarie
serwerów, pamięci masowych i sieci;
zarządzanie serwerami i automatyzacja: wspólna platforma automatyzacji i integracji dzięki Windows Management Framework;
platforma sieci web i aplikacji: możliwość tworzenia i wdrażania aplikacji lokalnie lub w chmurze, lub w obydwu środowiskach
jednocześnie;
zarządzanie dostępem i ochrona informacji: zarządzanie tożsamościami użytkowników lokalnie i w chmurze;
infrastruktura pulpitu wirtualnego: wdrażanie i dostarczanie wirtualnych zasobów na różne urządzenia.
Więcej niż wirtualizacja
System Windows Server 2012 oferuje dynamiczną infrastrukturę z obsługą wielu dzierżawców, której możliwości wykraczają poza wirtualizację.
Stanowi kompletną platformę umożliwiającą konfigurowanie usług chmurowych i korzystanie z nich.
Moc wielu serwerów, prostota jednego
System Windows Server 2012 oferuje doskonałą ekonomikę zakupu i użytkowania dzięki połączeniu łatwej w obsłudze wieloserwerowej
platformy o doskonałych wskaźnikach dostępności ze standardowym sprzętem.
Każda aplikacja, dowolna chmura
Windows Server 2012 to otwarta platforma aplikacyjna i internetowa. Umożliwia tworzenie symetrycznych i hybrydowych aplikacji oraz witryn
internetowych o dużej gęstości przeznaczonych dla centów przetwarzania danych i chmur.
Nowoczesny styl pracy
System Windows Server 2012 wspomaga mobilne i elastyczne systemy pracy dzięki skutecznemu zabezpieczeniu dostępu użytkowników do ich
spersonalizowanych środowisk roboczych praktycznie z dowolnego miejsca i urządzenia.
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