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L300 Tulajdonságai

Környezetében teljesít

Ha DVD-minőségű, teljes képernyős
videót játszik le, ha speciális USB 2.0
eszközhöz csatlakozik, az L300-nak

hogy olyan környezetben dolgozhasson,
amilyenben szeretne.

Illik keretéhez, ma & holnap

és az érték fogalmakat a vékonykliens
vagy zérókliens eszközök körében.
Egy teljes virtuális munkaállomás
megoldást egy PC költségének akár
feléért is telepíthet, s menedzselésén
75%-ot, üzemeltetésén akár 90%-ot is
megtakaríthat.

Könnyen telepíthető

Akár négy munkaállomásra van

L300-at könnyen telepítheti a vSpace 
menedzsment eszközök használatával.

Könnyen menedzselhető

Az L300  egy nullmenedzsmentű
kliens. Ha egyszer letelepítik, nincs
szükség alkalmazások, szoftver vagy
driver menedzsmentre az eszközön.
A vSpace szoftver központilag vezérli

A nagyvállalati IT szektorok aktívan kutatnak a
költségbarát módok után, amit megvásárolhatnak,
telepíthetnek, és menedzselhetik az alkalmazottak
számítógépeit ezek segítségével. A munkaállomás
virtualizáció úgy tűnik, hogy csillapítja a gond okozta
fejfájást a témában, de a felhasználók még mindig
aggódnak a virtuális munkaállomás teljesítmény és
multimédia támogatását illetően. Az NComputing
elsöpri ezeket a tévhiteket azzal, hogy gazdag multimédiás
visszajátszást, egyszerű, de erőteljes rendszert és menedzsment
eszközöket, és  piacvezető ár-érték arány biztosít egy következő
generációs hozzáférési eszközzel - az L300 virtuális munkaállomással

Az NComputing, mint piacvezető virtuális munkaállomás fejlesztő, több mint
2,5 millió alacsonyköltségű hozzáférési eszközt telepített világszerte. A legújabb
hozzáférési eszköz, az L300  virutális munkaállomás, gazdag teljes képernyős,
multimédia visszajátszást biztosít. Kombinálva az NComputing vSpace Szerverrel,
az L300 egyszerűen telepíhető, alacsonyköltségű megoldást biztosít a vállalatoknak,

 

akár pár óra alatt.

vSpace virtualizációs szoftver—nyerjen többet VDI 
beruházásából

 Az NComputing vSpace Szerver szoftvere lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy optimalizálják
virtuális munkaállomás rendszereiket, több felhasználónak egyidejű Windows vagy Linux operációs
rendszerű munkamenetet biztosítva. A vSpace nem csak virtualizációs szerver-rendszerekbe (VMware,

munkaállomás struktúrát 1 felhasználó/virtuális gépről, 100 felhasználó/virtuális gépre. Ennek közvetlen,
pozitív hatása van a működési költségekre, és azonnali csökkenést idéz elő karbantartási, telepítési és
támogatási vonatkozásban.

Az L300-as hozzáférési eszköz
Az L300-zal bármely általános média formátumú fájlt DVD-minőségben, standard 1920x1080-as
felbontáson nézhet. most common media formats. Ez a minőséget újrade�niáló eszköz letisztult
borítással rendelkezik, amellyel könnyen felszerelheti egy monitor hátuljára, vagy biztosíthatja
asztalához. Új NComputing Numo System-on-Chip (SoC) által működtetve, az L300 szabadalmaztatott
hardver technológiát használ, helyi média dekódolásra, mérésre, és hálózati túlterhelés megszünteté-
sére. Az L300 elérési eszköz kevesebb be kerül, mint bármely másik vékony-, vagy zérókliens megoldás,
egy asztali PC árának pedig mindössze negyedét képezi. Az NComputing vSpace Szerver szoftverrel
kombinálva, a hagyományos ajánlások egyharmadáért nyújt átfogó VDI megoldást.

 

ADATLAP

L-széria: L300
Ethernet virtuális munkaállomás

Menedzsment Vékonykliensek

L300 L300 L300 L300 L300

Citrix, Microsoft) integrálható, de az is megnöveli az értékét, hogy megváltoztathatja a tipikus virtuális

megvan teljesítménye és rugalmassága,

Az L300 újrade�niálja a teljesítmény

szüksége egy távoli irodában vagy
négyezerre egy nagyvállalatban, az

a �rmware változásokat anélkül, hogy

a felhasználónak be kellene avatkoznia.

a vSpace™ Szerver munkaállomás virtualizációs szoftverrel.
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TULAJDONSÁG FUNKCIÓ ELŐNY

VIDEOGYORSÍTÁS
KISZOLGÁLÓRA-OPTIMALIZÁLT Az olyan videotartalmak, amelyeket média lejátszókon keresz-

tül játszunk le vagy beágyazunk weblapokba, transzkódolha-
tóak, streamelhetőek, lokálisan dekódolhatóak és 1920x1080-
as felbontásban játszhatóak, teljes keretrátán.

A felhasználók PC-minőségű videot tapasztalnak, mértéktelen
kiszolgáló-oldali feldolgozás nélkül, vagy anélkül, hogy média
lejátszóval és kodek támogatással rendelkező helyi PC-re vagy
vékonykliensre lenne szükség.

Minden felhasználó másodperceken belül bejelentkezhet, még
egy kiszolgálóhiba ellenére is, komplex központi menedzsment
szerverek és ügynökök nélkül.

A rendszergazdák meghatározhatnak kiszolgálókból álló
failover csoport listákat, amelyhez az eszközök automatikusan
csatlakozhatnak.

TELEPÍTÉSI ESZKÖZÖK

MAGAS-ELÉRÉSŰ
BEJELENTKEZŐ-FELÜLET

A rendszergazdák meghatározhatnak egy eszközsémát minden
beállításnál és kon�gurációnál, így azt másolhatják és beilleszt-
hetik új eszközökbe.

Eszközök ezrei telepíthetőek, kon�gurálhatóak könnyedén, és
nem szükségelnek komplex, centralizált menedzsment infra-
struktúrát.

VMWARE ÉS CITRIX
TÁMOGATÁS

Befolyásolja a VMware-t, hogy több vSpace-t telepíthessen, meg-
többszörözve a felhasználók számát szerverenként, és integrálva
a Citrix Receiver-t XenApp-alapú alkalmazások telepítésére.

Terjessze ki a vSpace és az L300 előnyeit hatalmas rendszerek-
re, szerver és alkalmazás virtualizációs technológiák befolyáso-
lásával.

NULLMENEDZSMENT Az L300-at könnyű ko�gurálni és automatikusan kapja a frissí-
téseket a telepített vSpace szerverektől.

Az L300 könnyen kon�gurálható és automatikusan menedzselt
a vSpace szerver által nem úgy, mint azok a vékonykliensek,
amelyek komplex menedzsment-eszközt igényelnek, helyileg
installált alkalmazásokkal vagy menedzsment szerver telepítés-
sel.

TRANSZPARENS USB
TOVÁBBÍTÁS

Az L300 2 db USB 2.0 porttal rendelkezik, amelyek továbbítják
a különböző perifériákra csatlakoztatott eszközöket a szer-
vereknek, ahol az alapdriver feltelepül.

Nincs szükség helyi menedzsmentre az USB eszközök támoga-
tására.

KIVITEL
HELYTAKARÉKOS Az L300 felszerelhető LCD kijelzőre (VESA). Tartsa asztalát vezetékmentesen az L300 monitorra rögzítésével.

L300 Csatlakozók

1. 2 oldalsó USB 2.0

2. Mikrofon jack

3. Hangszóró jack

4. USB 1.1 billentyűzethez és egérhez

5. 10/100 ethernet

6. VGA monitor

7. 12v DC bemenet

Ki/be kapcsoló8. 

1              2     3       4 5                   
 6            7     8

L300: Ethernet virtuális munkaállomás
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L300: Ethernet virtuális munkaállomás

HARDVER LEÍRÁS

CSOMAG TARTALMA* Minden L300 szettbe beletartozik egy hozzérési eszköz, tápellátás (tápegység/kábel), tele-
pítési & felhasználói útmutató, NComputing vSpace szoftver CD/licensz, szoftver, Gyors 
Telepítési Útmutató, VESA-kompatibilis monitorra szerelő keret. A PC-t, monitort, billen-
tyűzetet, egeret, hangszórót, ikrofont és egyéb perifériákat NEM tartalmazza a csomag.

 

MÉRET Szélesség: 115 mm / 4.5 inches, Mélység: 115 mm / 4.5 inches,  
Magasság: 30 mm / 1.2 inches

SÚLY 154 g / 0.34 lbs. 
Szállítási súly (tápegység, csomagolás, dokumentáció, stb.): 0.77 kg / 1.7 lbs

TÁPELLÁTÁS 12VDC tápellátás (110/220 automata)

FOGYASZTÁS 5W (független a külső USB eszközöktől)

LED INDIKÁTOROK Állapot, hálózat és hálózati aktivitás

KIJELZŐ-FELBONTÁS Normál képernyőfelbontás
(16 vagy 24 bit) @60Hz

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 
és 1600x1200

Széles képernyőfelbontás
(16 vagy 24 bit) @60Hz

1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 
1440x900, 1680x1050, és 1920x1080

TAKARÉKOS MÓD
MONITOR ENERGIA- Támogatja az energiatakarékos módot, VESA kompatibilis monitoroknál.

HÁLÓZAT 10/100 Mbps Switch Ethernet Kapcsolat

AUDIO 12 bit sztereo audio bemenet/kimenet 3.5mm sztereo jack-kel

BELSŐ HARDVER Minden álló tervezésű. Nincsenek mozgó alkatrészek, ventillátorok, helyi tárolóegység.
NComputing Numo System-on-Chip, beágyazott NComputing �rmware-rel (nincs helyi
felhasználói OR).

MULTIMÉDIA
TÁMOGATÁS

Hardver gyorsított 2D gra�ka, hardver-gyorsítás, video támogatás a legtöbb média for-
mátumnál, különálló média lejtászó alkalmazásoknál és web-alapú video.

ADATBIZTONSÁG

MEGBÍZHATÓSÁG

Nincs helyi adattárolás az eszközön. Az USB adathozzáférését a felhasználó vagy az
eszköz irányelv irányítja.
>100,000 óra (körülmények: Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I 40° C-on)

TANÚSÍTVÁNYOK FCC Class B, CE, KCC, RoHS

KÖRNYEZETI
TÉNYEZŐK

• 0 - 40 °C

• 10 - 85% RH, NC

• A mozgóalkatrész nélküli tervezés lehetővé teszi a magas portartalmú közegben, vagy rezgésnek
kitéve történő használhatot.

MAXIMUM FELHASZ-
NÁLÓSZÁM OPERÁCIÓS 
RENDSZERENKÉNT

 
 Az NComputing vSpace Szerver max. 100 felhasználót engedélyez megosztott operációs
rendszerként.

PC KONFIGURÁCIÓ www.ncomputing.com/support

SZOFTVER LEÍRÁS

TÁMOGATOTT OPERÁ-
CIÓS RENDSZEREK**

Microsoft Windows és Ubuntu Linux.
www.ncomputing.com/support

FELHASZNÁLÓI
SZOFTVER

NComputing vSpace Szerver  munkaállomás virtualizációs szoftver UXP-vel

* Az alkalmazás szoftvereket, felhasználói
hozzáféréseket és az OR licenszeket a
megosztott PC-re és az L300-ra külön,
az illetékes szoftvergyártótól kell meg-
vásárolni.

** Microsoft Technikai adatok:
www.ncomputing.com/mslicensing

Linux támogatás:
www.ncomputing.com/kb

A Linux® a Linus Torvalds regisztrált
márkája az USA-ban, és más országokban;
a Windows® regisztrált márkája a Microsoft
Corporationnek az USA-ban és más orszá-
gokban. További szoftver licenszekre a
szoftver licenszadóktól lehet szükség.
Kérem ellenőrizze szoftver felhasználói
licensz szerződését, megállapodása folyto-
nosságának biztosítása érdekében. 
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Az NComputing-ról

Székhely

3979 Freedom Circle, Suite 600 
Santa Clara, CA, USA

1-408-380-8400

www.ncomputing.com

Amerika

250 Hemsted Dr. 
Suite 100 
Redding, CA 96002

1-888-365-1210

Európa, Közel-Kelet, Afrika

NComputing GmbH Europe
 Auf der Wied 1, 91781

 Weissenburg, Germany

+49 9141 838250

9 Temasek Boulevard 
#19-05, Suntek Tower 2 
Singapore 038989 

India

Type II, #14, Dr. VSI Estate 
Thiruvanmiyur 
Chennai – 600 041

1800102452

Latin-Amerika, Mexikó,
Karib-térség 

+598-98-308-476

Az NComputing, Inc. a leggyorsabban növekvő munkaállomás virtualizációs vállalat a világon,
több mint 70000 ügyféllel és 20 millió napi felhasználóval, 140 országban.  Különböző ügyfeleket
szolgálunk ki, változatos szférákból, mint az oktatás, kormányzatok, ipari szegmensek, egészségügy;
segítve nekik átalakítani számítástechnikai rendszerüket. Az NComputing innovatív és díjnyertes
technológiája elképesztően gyors, értékes, kiemelkedő teljesítményű és meg�zethető munkaállomás
virtualizációs megoldás.

Ázsia - Csendes-óceán

©Copyright 2013. NComputing, Inc. Minden jog fenntartva. Az NComputing az NComputing tulajdonában áll. 
A további márkák és márkanevek a jogos tulajdonosok birtokában állnak. Az adatváltozások lehetőségét fenn-
tartjuk. A teljesítmény változhat, a megosztott számítógép kon�gurációjától függően.
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