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Konkurencja w branży elektronicznej jest dzisiaj ogromna. Można znaleźć oferty
skierowane do wszystkich użytkowników. Produkowane są komputery specjalnie dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Problemu nie stanowi już znalezienie i samo
kupno komputera, lecz wybór tego odpowiedniego.

Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputerów. Czasami można nawet odnieść wrażenie, że
niektórym osobom łatwiej byłoby zrezygnować z jedzenia niż komputera. Jest na wyposażeniu
każdego domu, biura czy szkoły. Jakby tego było mało, nosimy je ze sobą w formie laptopów,
notebooków i tabletów. Przy pomocy komputerów komunikujemy się z bliskimi, dokonujemy
przelewów bankowych, robimy zakupy czy też oglądamy filmy. Funkcjonujemy w towarzystwie tych
urządzeń, więc warto posiadać takie, które spełniają wszelkie nasze oczekiwania. Dziecko w
komputerze widzi zabawkę, nastolatek wykorzystuje go do komunikacji z rówieśnikami, a dla
dorosłego jest źródłem wiedzy i narzędziem pracy.
Idealny sprzęt do pracy powinien być cichy, tani, oszczędny i charakteryzować się niezawodnością
oraz wytrzymałością. W przypadku ceny nie chodzi jednak o tę detaliczną, ale o koszty eksploatacji.
Częste awarie sprawiają, że komputer przestaje być pomocą, a staje się problemem. Te wszystkie
cechy spełniają coraz popularniejsze ultrabooki.
Biznesmen to osoba, w przypadku której określenie „czas to pieniądz”, nie jest tylko ładnie
brzmiącym sloganem, a rzeczywistością. A zdobycz technologiczna, jaką są komputery, pozwala ten
czas zaoszczędzić. Do tego dochodzi wysoki poziom stresu, który jest nieodłącznym elementem jego
pracy. Eksperci z branży elektronicznej są zgodni co do parametrów, jakie powinien posiadać
komputer dla biznesmena. Adam Żelazko, Marketing Manager ASUS Polska uważa, że: „[...]
mobilność i bezpieczeństwo to podstawowe elementy, których oczekuje osoba pracująca w biznesie.
Zapewnia to wygodę i możliwość działania w każdym miejscu. Jednocześnie bardzo ważne, by czas
pracy urządzenia nie ograniczał się do kilkudziesięciu minut, ale do kilku godzin. Po drugie,
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne - istotna jest nie tylko odporność na złośliwe
oprogramowania i wirusy - hasła i kody dostępu to również konieczność. Niezbędne jest również
oprogramowanie, które ochroni zapisane dane, na przykład w przypadku kradzieży. To ważne, bo
sam komputer jest dużo mniej warty niż to co się w nim znajduje”. Od kilku lat, funkcją pożądaną i
cenioną jest także zabezpieczenie odciskiem palca. Powoduje ono, że dostęp do danych zapisanych
w komputerze ma tylko właściciel lub osoba upoważniona.
Który komputer, będzie zatem najlepszym rozwiązaniem? Sławomir Stanik, Country Manager z ASUS
Polska twierdzi, że „[...] idealnym urządzeniem dla biznesmena będzie ultrabook. Jest mały, lekki i
ma znakomitą łączność. Do tego powinien posiadać modem 3G lub LTE. Szybki procesor i wydajna
pamięć zapewnią sprawne użytkowanie”.
W dzisiejszych czasach komputer łatwo jest kupić. Wchodząc do sklepu zasypywani jesteśmy
produktami, a sprzedawcy prześcigają się w przedstawianiu ich zalet. Każdy jest dobry, a większość z
nich nie ma wad. Prawda jednak bywa inna i warto pamiętać, by kupić komputer, który spełnia nasze
oczekiwania, a nie taki, którego potrzebę posiadania niejednokrotnie wmawia nam sprzedający.
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