
 

Dynabook se připojuje k programu IGEL Ready jako technologický 

partner pro koncová zařízení 

• Prvními zařízeními dynabook s certifikací IGEL Ready jsou notebooky 

Satellite Pro C40-H a L50-G  

• Tato zařízení jsou ověřena a připravena k využití OS IGEL nové generace 

nabízející další úroveň zabezpečení a vzdálenou práci  

• V následujících měsících budou do programu přidána další zařízení 

 

10. února 2021, Neuss, Germany – Dynabook Europe GmbH a IGEL dnes oznamují, že se 

dynabook připojuje k programu IGEL Ready jako technologický partner pro koncová zařízení. 

Díky tomuto partnerství bude operační systém IGEL nové generace validován pro zařízení 

dynabook. Tyto notebooky budou díky tomu moci využívat další úroveň zabezpečení. 

 

První zařízení dynabook certifikovaná jako IGEL Ready jsou notebooky Satellite Pro C40-H a 

Satellite Pro L50-G. Rychlá a snadná instalace operačního systému IGEL umožňuje koncovým 

uživatelům začít ihned pracovat se všemi výhodami operačního systému IGEL. Uvedené 

notebooky patří zároveň mezi vůbec první mobilní koncová zařízení na světě, která verifikaci 

IGEL Ready nabízejí. To otevírá společnostem využívajícím notebooky dynabook možnost dát 

svým zaměstnancům k dispozici cenově i funkčně efektivnější a bezpečnější prostředky při 

práci na dálku. 

 

Firmy, které dají svým zaměstnancům k dispozici zařízení dynabook certifikovaná jako IGEL 

Ready, budou moci využít kompletní ekosystém IGEL včetně dalších zařízení od více než 100 

partnerů IGEL Ready, jejichž technologie jsou plně kompatibilní a připravené k použití a 

integraci se zařízeními dynabook prostřednictvím systému IGEL OS. Tento software vytváří 

ekosystém, který umožňuje kombinovat kompatibilní zařízení, nástroje a aplikace napříč 

různými kategoriemi, jejich rychlou implementaci na virtuální desktop nebo cloudový systém 

a bezpečně přistupovat k firemním datům z jakéhokoli zařízení dynabook vybaveného 

softwarem IGEL. 

 

Uživatelé notebooků dynabook certifikovaných jako IGEL Ready se budou moci plně 

spolehnout, že operační systém IGEL bude na zařízení fungovat hladce a zajistí špičkové 

uživatelské prostředí. 

 

„Díky technologickému partnerství se společností IGEL mohou naši zákazníci nasadit 

jednoduše, bezpečně a cenově efektivně virtuální pracovní prostředí, které je v dnešní éře 

vzdálené práce stále důležitější, zejména pak v odvětvích vyžadujících nejvyšší úroveň 

zabezpečení, “říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe. "Jsme hrdí na 

to, že se notebooky Satellite Pro C40-H a L50-G patří mezi prozatím málo mobilních koncových 

zařízení certifikovaných jako IGEL Ready. Zároveň se těšíme, že v následujících měsících 

zahrneme do této spolupráce další zařízení dynabook." 

 

„Jsme potěšeni, že můžeme v programu IGEL Ready přivítat Dynabook Europe. Tímto krokem 

formalizujeme dlouhodobý vztah mezi oběma společnostmi,“ uvedla Divya Saggar, hlavní 

https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/


 

manažerka IGEL Alliance ve společnosti IGEL. „Budoucnost patří podnikovým počítačům 

pracujícím s cloudovými řešeními. Díky programu IGEL Ready mohou zákazníci dynabooku 

dosáhnout vyšší míry zabezpečení s využitím našeho OS a také získat možnost hladké a 

spolehlivé implementace široké škály nástrojů, aplikací a služeb potřebných pro zajištění 

kontinuity a růstu podniků. “ 

 

Další informace najdete zde: https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-

europe/   

 

Zařízení dynabook s podporou systému IGEL jsou k dispozici u vybraných partnerů, další 

informace najdete zde. 

-ENDS- 

Kontakt pro média  

Další informace o specifikacích, včetně obrázků, získáte na adrese: 

Filip Vítek, FYI Prague 

Filip.Vitek@fyi.cz / +420 603 585 460 

 

Sledujte nás online 

Navštivte naše webové stránky, kde najdete technické údaje a nejnovější informace o 

produktech. Další informace naleznete na našem blogu. Nebo se s námi spojte na našich 

sociálních médiích – LinkedIn. 

 

O společnosti Dynabook Inc. 

Dynabook Inc, dříve Toshiba Client Solutions Co. Ltd, je nyní ve 100 % vlastnictví společnosti 

Sharp Corporation. Dynabook Inc nadále těží z více než 30letých zkušeností a na trh dodává 

produkty a řešení nejvyšší kvality a spolehlivosti, která podporují naše partnery a zákazníky 

při dosahování jejich cílů.  

Další informace naleznete na adrese https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/. 

 

O společnosti IGEL 

IGEL nabízí operační systém edge nové generace pro cloudové firemní využití. Mezi přední 

světové softwarové produkty společnosti patří IGEL OS™, IGEL UD Pocket™ (UDP) a IGEL 

Universal Management Suite™ (UMS). Tato řešení nabízí bezpečnější, lépe spravovatelnou a 

nákladově efektivnější platformu pro správu a řízení koncových bodů napříč téměř jakýmikoli 

zařízeními x86-64. Obě varianty software IGEL bohaté na funkce – Workspace Edition a 

Enterprise Management Pack – dávají společnostem za vynaložené investice vysokou hodnotu. 

Německá inženýrské řešení koncových bodů IGEL navíc poskytuje v tomto oboru nejlepší 

záruku hardwaru (5 let), údržby softwaru (3 roky po skončení životnosti) a funkci správy. IGEL 

dává podnikům možnost ušetřit velké množství financí díky prodloužení životnosti jejich 

stávajících koncových zařízení a precizním možnostem ovládáním všech zařízení se systémem 

IGEL OS z jediného centrálního místa. Společnost IGEL má pobočky po celém světě a je 

zastoupena partnery ve více než 50 zemích. Další informace o IGEL najdete na www.igel.com. 

 

IGEL na sociálních médiích 
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Twitter: www.twitter.com/IGEL_Technology 

Facebook: www.facebook.com/igel.technology 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/igel-technology 

YouTube: www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV  

IGEL Community: www.igel.com/community  
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