
POR QUE LENOVO PARA A EDUCAÇÃO?

Visite: www.lenovo.com/educacao

A educação está evoluindo rapidamente para atender as 
demandas do século XXI. E a Lenovo está comprometida 
com a construção de tecnologias inovadoras, projetadas 
para apoiar o desenvolvimento dos líderes do amanhã. 

Nós entendemos os desafios de administrar diferentes 
prioridades, por isso, disponibilizamos experts para 
apoiar a TI da sua instituição na elaboração de planos 
voltados especialmente para suas necessidades. 

A LENOVO É DIFERENTE 
Nossas tecnologias têm o necessário para o ambiente 
educacional. E impulsionar a estruturação de um espaço 
digital sólido com confiança e visão.

A Lenovo coloca a durabilidade e a confiabilidade em 
primeiro lugar, garantindo que o investimento da sua TI 
seja bem utilizado. 

As soluções Lenovo para educação são estruturados por:

• Um portfólio abrangente de hardwares,
softwares e serviços;

• Design inteligente, projetado para o aprendizado;

• Grandes parcerias com líderes na área de
soluções e serviços.

LENOVO, A MELHOR OPÇÃO EM TECNOLOGIA 
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CONSTRUINDO RESULTADOS
A tecnologia e os parceiros confiáveis da 
Lenovo são capazes de se adaptar a qualquer 
estilo de ensino com facilidade, pois:

• Desenvolvem modelos instrucionais aplicáveis
em classes de diferentes tamanhos e
necessidades;

• Criam uma fundação sólida para a colaboração
coletiva dentro da sala de aula;

• Elevam a experiência de aprendizado por meio
de conteúdo interativo;

• Constroem modelos de ensino para habilidades
e preferências individuais;

• Gerenciam o diálogo entre estudantes e reduz
o tempo para mensuração de progresso.

A Lenovo se compromete a ajudar seus clientes a 
implementarem os melhores planos tecnológicos de 
acordo com seus desafios específicos. 
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NOTEBOOKS DESKTOPS WORKSTATIONS DADOS & ARMAZENAMENTO

Por que 
Lenovo?

A linha Lenovo e 
ThinkPad oferecem 
máquinas para qualquer 
desafio, com dobradiças 
robustas e multímodo  
2-em-1.

Os desktops Lenovo e  
ThinkCentre são 
capazes de atender até 
mesmo as necessidades 
mais críticas das 
unidades de ensino.

Os equipamentos 
ThinkStation 
proporcionam potência 
para pesquisas e 
aplicações.

Data centers são a chave 
para a transformação da 
aprendizagem, com o ritmo 
de crecimento da 
informação e da obrigação 
de gerenciá-la e protegê-la.

Tipo de
uso? 

• Salas de aula;

• Laboratório/Biblioteca;

• Mobilidade aos 
professores.

• Laboratório de
informática;

• Centros de avaliação;

• Administração.

• Salas de aula;

• Laboratórios em
geral.

• Serviços
compatilhados;

• Serviços de gestão.

Vantagens 
Lenovo 

• Design superior e 
recursos avançados 
para educação;

• Segurança e 
gerenciabilidade 
integrada;

• Durabilidade 
comprovada;

• Suporte ao Windows.

• Otimizado para
eficiência energética,
espacial, térmica e
sonora;

• Projetado para
econômia duradoura;

• Soluções para
Windows e VDI.

• Maior eficiência
energética;

• Portfólio diverso,
incluindo a menor
workstation do mundo.

• Performance e
parcerias líderes na
indústria;

• #1 em confiabilidade
x86/satisfação do
consumidor em TBR/
relatórios ITIC;

• Compromisso de
diminuir o custo a
longo prazo da TI.
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PORTFÓLIO DE PRODUTOS 
A Lenovo tem tudo que você precisa para atender 
as demandas da sua instituição:

Entre em contato com um 
representante local para mais 
informações ou acesse 
www.lenovo.com/educacao

NOTAS SOBRE DURABILIDADE
Credibilidade é a chave para investir em novas ideias para o 
ensino com confiança. 

A Lenovo submete seus equipamentos voltados para 
educação à testes de padrão MIL-SPEC.

• Nas soluções para educação nós fazemos testes de
pressão nas telas LCD com 50% mais pressão em 5x
mais lugares;

• Nós derrubamos esses notebooks de uma altura 2x
maior em relação à dos testes regulares para simular a
queda de uma mesa;

• As dobradiças são testadas para mais de 20,000 ciclos
abre/fecha, preparando-as para o entusiasmo dos
estudantes.




