
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Myślisz o zakupie nowych serwerów? 

Tylko teraz w rewelacyjnej promocji Fujitsu wybierając 

najnowsze rozwiązanie PRIMERGY BX900 oszczędzasz  

25 000 PLN!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości PRIMERGY BX900 S2 

 

Fujitsu PRIMERGY BX900 S2 to gotowa wielofunkcyjna 

infrastruktura informatyczna. Serwer blade, jako 

kompletna infrastruktura od początku daje oszczędność 

czasu i pieniędzy. Do zarządzania nim nie są potrzebne 

żadne dodatkowe zasoby. Mniej okablowania, mniejszy 

pobór mocy i dużo mniej zajmowanego miejsca: 

 możliwość instalacji 8 przełączników sieciowych 

 nadmiarowe zasilanie i chłodzenie 

 obudowa o wysokość 10U do szafy rack 

 możliwość instalacji do 18 serwerów blade np. 

PRIMERGY BX920 S4 lub BX924 S4 

Kupując tylko 2 dowolne serwery i przełącznik sieciowy z rodziny 
PRIMERGY BX otrzymujesz gotową do uruchomienia obudowę 
blade PRIMERGY BX900 S2 za darmo!!!  
 
Serwery kasetowe PRIMERGY BX900 S2 – kompletne datacenter 
w pudełku!  
System oferuje optymalne połączenie maksymalnie osiemnastu 
modułów serwerów i pamięci masowej oraz modułów połączeń 
w obudowie 10U. 
 
PRIMERGY BX900 S2 to wielofunkcyjna platforma serwerowa 
zaprojektowana dla średnich i dużych instytucji, która oferuje: 

 dużą wydajność serwerów 

 zaawansowane bezpieczeństwo danych i ciągłości pracy 

 ochronę inwestycji 

 łatwość rozbudowy i instalacji 

 zaawansowane możliwości integracji pamięci masowej 

 topową wydajność w środowiskach zwirtualizowanych 
i private cloud 

 
A dodatkowo, nie musisz obawiać się instalacji – jeżeli zdecydujesz 
się na skorzystanie z promocji dodatkowo możesz zakupić 
instalację rozwiązania wraz ze szkoleniem technicznym 
przeprowadzoną we wskazanym przez Ciebie miejscu przez dział 
usług Fujitsu zapłacisz za nią jedynie 3 499 PLN*. 

 

PROMOCJA: 
najnowsze 
rozwiązanie 
PRIMERGY BX900 
ZA DARMO! 

shaping tomorrow with you 
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Przykładowy zestaw promocyjny tylko 36 347 PLN* 

 
 
 

*   podane wartości są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 

 niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia aktualnych stanów magazynowych 
 kalkulacja cen zależna od kursu EUR/PLN, ceny podane w ofercie zostały skalkulowane wg kursu 1 EUR = 4,15 PLN 
 Fujitsu Technology Solutions zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych projektów oraz odmowy przyznania przedstawionej oferty promocyjnej 

Chcesz wiedzieć więcej o promocji? 

Skontaktuj się bezpośrednio z Fujitsu   >>> Adam.Dyszkiewicz@ts.fujitsu.com 
      >>> Radoslaw.Czubaszek@ts.fujitsu.com 
Jeśli chcesz lepiej poznać ofertę rozwiązań serwerowych  
Fujitsu lub skontaktować się z Autoryzowanym   >>> http://pl.fujitsu.com/products/standard_servers 
Partnerem Fujitsu zapraszamy na naszą stronę    

Więcej o rozwiązaniu PRIMERGY BX900   >>> http://www.fujitsu.com/pl/products/computing/servers/primergy/blades/ 

Co otrzymujesz gratis: 

 

 

 

 
 
Wszechstronne rozwiązanie serwerowe dla najbardziej 
wymagających klientów 

 obudowa rackowa  PRIMERGY BX900 S2 
 cyfrowy KVM dla każdego serwera umożliwiający zdalny, 

niezależny dostęp do systemu operacyjnego z dowolnego 
miejsca 

 3 wysokowydajne zasilacze równoważące obciążenie (dostępna 
opcja  nadmiarowości N+N) 

 bezproblemowa łatwa instalacja 
 ServerView – zintegrowane narzędzie do zarządzania i nadzoru 

nad całą infrastrukturą serwerową (łącznie z wirtualnymi 
maszynami) – pełna kontrola z jednej konsoli 

 3 lata gwarancji w miejscu instalacji z czasem reakcji serwisu 
w następny dzień roboczy w standardzie 

 cena poza promocją 25 282 PLN* 

Instalacja rozwiązania ze szkoleniem: 

Dodatkowo oferujemy kompleksową usługę instalacji wraz 
ze szkoleniem technicznym w dowolnym miejscu w Polsce za jedyne 
3 499 PLN*.  

Zakres instalacji: 
 montaż sprzętu w szafie RACK 
 fizyczne podłączenie zasilania, LAN, FC, management 
 aktualizacja BIOS i FW do najnowszej wersji 
 konfiguracja management blade aby zapewnić dostęp z sieci LAN 
 podstawowa konfiguracja switch’y LAN lub FC (z wyłączeniem 
vLAN oraz FC zoning)  

 konfiguracja RAID na wewnętrznych dyskach serwerów Blade 
 partycjonowanie dysków przed instalacja systemów operacyjnych 
 instalacja max. 3 certyfikowanych systemów operacyjnych 
na serwerach Blade 

 podstawowa konfiguracja systemów (host name, IP, Gateway 
itp.) 

 testy funkcjonalne do poziomu konsoli systemu operacyjnego 
dostępnego z sieci LAN  

 szkolenie z podstawowej funkcjonalności MMB (power-up/power-
off systemów blade, przekierowanie konsoli, ustanowienie 
dostępu do zarządzania switch’ami)  
 

 kod zamówienia: DTI:INST_BX900_PRO 

Co kupujesz: 

2x serwer PRIMERGY BX920 S4 i 1x przełącznik LAN IBN 
36/12 GbE do obudowy kasetowej. 

PRIMERGY BX920 S4 to nowoczesny serwer kasetowy 
o dużej wydajności, wspierający zaawansowaną 
wirtualicację dzięki 2 interfejsom 10Gbit CNA onboard. 

 

serwer PRIMERGY BX920 S4 
kod zamówienia: LKN: B9204S0001PL 

 2x procesor Intel Xeon E5-2420v2 (2,2Ghz,6 rdzeni) 
 32GB pamięci operacyjnej DDR 1600 Mhz z 

zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczania 
ciągłości pracy (maksymalnie 768GB) 

 2x Dysk twardy 300GB w technologii SAS 2.0, wymienny 
w trakcje pracy urządzenia (możliwe konfiguracje RAID 
0/1) 

 2x 10Gbit/s LAN (Wsparcie dla FCoE, możliwość podziału 
na 8 adresów fizycznych) 

 możliwość rozbudowy poprzez 2 karty nakładkowe 
(LAN/FC/FCoE/IB) 

 3 lata gwarancji w miejscu instalacji z czasem reakcji 
serwisu w następny dzień roboczy w standardzie 

 sugerowana cena sprzedaży: 13 999 PLN* 

 

 

 

 

PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12 
kod zamówienia: S26361-K1304-V100 

Fujitsu Intelligent Blade Panel 36/12 GbE – podstawowy 
switch 1Gbit/s dla obudowy BX900 

 możliwość konfiguracji redundantnej w obudowie 
BX400/BX900 

 3 lata gwarancji w miejscu instalacji z czasem reakcji 
serwisu w następny dzień roboczy w standardzie 

 sugerowana cena sprzedaży: 8 349 PLN* 
UWAGA: 
Proponowany zestaw to jedynie jeden z wielu przykładów - Zapoznaj się z pełną ofertą serwerów 
kasetowych PRIMERGY BX, skontaktuj się z naszymi Autoryzowanymi Partnerami lub bezpośrednio 
z Fujitsu - pomożemy skonfigurować optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb. A obudowę serwerów 
kasetowych BX900 dostaniesz od nas gratis. 
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