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Sitter du och dina kollegor allt som oftast hemma  
och jobbar? Du är i så fall inte ensam, det blir allt  
vanligare i pandemins spår.

För att kunna jobba riktigt  
optimalt på hemmaplan gäller det  
att ha tillgång till bra utrustningar  
som tillåter flexibel användning  
i olika situationer och som verkligen  
fungerar utan en massa strul.
Och OM det skulle strula så gäller det dessutom  
att få snabbast möjliga hjälp oavsett om det  
gäller hårdvara eller användarproblem.

Unika erbjudanden som täcker in allt!
Vi på INVID och Dell har slagit ihop våra tankar kring dessa önskemål och erbjuder just nu några riktigt 
effektiva – och unika - lösningar som tagit fasta på allt detta och som endast gäller t.o.m. 2020-10-31.

Eller vad sägs om olika paketlösningar avseende såväl hårdvara som möjlighet till finansiering och som 
även kan kompletteras med, och se upp nu här kommer det, personlig slutanvändarsupport.

Vår personliga lösning innebär att du kan jobba kungligt där hemma inte riskerar att köra fast när du  
sitter ensam där hemma och vill kunna jobba riktigt effektivt.

Personlig hjälp
Om du kompletterar med vår supporttjänst får du personlig hjälp på distans med support på  
PC-, och Mac-klienters hårdvara, operativsystem, ansluten kringutrustning och installerade  
standardapplikationer.

Jobba kungligt där hemma
- tack vare effektiva och flexibla hemarbetsplatspaket  
inklusive möjlighet till personlig slutanvändarsupport  
som verkligen gör skillnad!



Plocka ihop efter ditt behov
Vårt flexibla upplägg till hemarbetspaket består av att du plockar ihop  
ditt paket baserat på följande utrustningar;

Latitude 5410
 » Skärm: 14” Full HD skärm

 » Proccesor: Intel Core i5 10210U 

 » RAM: 8GB RAM 

 » Disk: 256GB M2 SSD

 » Garanti: 3 år Dell ProSupport 

Skärm P2419HC
 » 24” Full HD

 » Justerbar: Höjd, pivot (rotation), vridbar 
bas, lutning

 » Portar: 
 - 1st DisplayPort  
 - 1st DisplayPort – utmatning 
 - 1st HDMI 
 - 1st USB-C 
 - 2st USB-3 (downstream Typ A) 
 - 2st USB-2 (downstream Typ A)

Skärm P2419H 
Med integrerad dockningsstation

 » 24” Full HD

 » Justerbar: Höjd, pivot (rotation),  
vridbar bas, lutning

 » Portar: 
 - 1st DisplayPort  
 - 1st HDMI 
 - 1st VGA 
 - 1st USB-3.0 (upstream Typ B) 
 - 2st USB-3 (downstream Typ A) 
 - 2st USB-2 (downstream Typ A)

Latitude 7410
 » Skärm: 14” Full HD skärm

 » Proccesor: Intel Core i5 10210U

 » RAM: 8GB RAM

 » Disk: 256GB M2 SSD

 » Garanti: 3 år Dell ProSupport

 » Skillnad mot Latitude 5410: Lite lättare, längre batteritid, 
ännu mer Premium-känsla

Bärbara datorer

Kringutrustningar

Dockstation WD19
 » 130W  

 » 3 års garanti

 » 20,5cm x 9cm x 2,9cm

 » Portar: 
 - 2st DisplayPort 
 - 1st HDMI 
 - 1st USB-C 
 - 3st USB 3.1 
 - 2st USB-C 3.1 
 - 1st Headset utgång 3,5mm 
 - 1st Högtalare utgång 3,5mm 
 - 1st Nätverk RJ-45

8.915 SEK exkl moms 10.655 SEK exkl moms 

1.650 SEK exkl moms 1.550 SEK exkl moms 1.900 SEK exkl moms
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Möjlighet att välja till  
slutanvändarsupport

 » Support avseende PC-, och Mac-klientens hårdvara, 
operativsystem, ansluten kringutrustning och  
installerade standardapplikationer som exempelvis 
Microsoft 365

 » Eskalering av ärenden till överenskommen instans

 » Administration och koordinering av garantiärenden  
vid hårdvarufel

 » Licens för supportverktyg med inventerings-,  
support- och rapportfunktioner

 » Prioritering av ärende

Stereo Headset Pro UC350

 » Enastående ljudskärpa som är  
optimerad med HD-bredband 

 » Dynamisk equalizer

 » Brusreducerande mikrofon

 » Smidig Plug-And-Play

 » Kontrollenhet för hantering av  
samtalsfunktioner

 » Koppla bort kontrollenheten och anslut  
istället till din telefon eller surfplatta 
för att ringa eller spela musik

Mus och tangentbord KM636 
Ett trådlöst paket

 » Tangentbord 
 - Dämpat tangentljud 
 - Mindre tangentavstånd för att  
    minimera dammsamlingar 
 - Mjuka, stora och upphöjda  
    tangenter 
 - Praktiska multimediaknappar

 » Mus 
 - Förstorat mushjul för bättre  
    produktivitet 
 - Lång batteritid, upp till  
    12 månader

Skärm U2421HE

 » 24” Full HD

 » Justerbar: Höjd, pivot (rotation), vridbar 
bas, lutning

 » Portar: 
 - 1st DisplayPort (HDCP)

 »  - 1st HDMI (HDCP)

 »  - 1st USB-C 3.1  
    Gen 1 upstreamDisplayPort  
    med strömleverans 
 - 1st DisplayPort – utmatning (MST) 
 - 2st USB-3.0 downstream 
 - 2st USB-3.0 nedströms  
    med batteriladdning  
 - 1st Linjeutgång för ljud (minijck)

Kringutrustningar

Slutanvändarsupport

2.350 SEK exkl moms 370 SEK exkl moms 570 SEK exkl moms
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Flera möjliga kombinationer
Som du ser så finns det flera möjliga kombinationer på riktigt bra lösningar som innebär att du har alla 
möjligheter till att du kan jobba riktigt effektivt på hemmaplan.

Om du vill ha lite hjälp i dina funderingar så tipsar vi gärna om följande kombinationserbjudande;

Vi rekommenderar!
 » Bärbar dator Latitude 7410 

 » Skärm med integrerad  

dockningsstation U2421HE 

 » Mus och tangentbord Dell KM636

 » Headset Dell UC350 

 » Tre års hårdvarsupport från Dell  

via ”ProSupport next business day 

onsite service” Carepack  

 » Slutanvändarsupport från INVID 

Lena Skoglund
Stockholm

 » 08-506 003 16
 » lena.skoglund@invid.se

Sebastian Prien
Jönköping

 » 036-440 54 64
 » sebastian.prien@invid.se

Ingvar Ljungberg
Göteborg

 » 031-301 05 21
 » ingvar.ljungberg@invid.se

Mer information
Välkommen att kontakta oss på INVID för mer information om detta erbjudande eller lägga din beställning.

Välj vilket kontor enligt nedan:


