
De nieuwe M300 is een nieuwe Thin-Client-oplossing van NComputing. De M300 
kan tegen lage kosten hoge prestaties leveren. NComputing voegt met de M300 
een eenvoudige, krachtige en betaalbare Thin-Client-oplossing toe aan de al 
bestaande reeks producten. Dit nieuwe 3-in-1 Thin-Client-product, de M300, is een 
doorbraak in kostenbeheersing. Het levert een kostenbesparing op van 1/3 van de 
kosten van een desktop en andere thin clients. Hiermee levert NComputing een 
unieke innovatie.
De M300 heeft superieure grafi sche kwaliteiten, en biedt de mogelijkheid tot full screen 
videostreaming. Mede door de USB-ondersteuning is de M300 in staat, het hoogste aantal gebruikers 
per host-pc, en netwerkverbinding, te bedienen. Meerdere gebruikers op een LAN-poort met 
één enkele stekker! In combinatie met de vSpace®Serversoftware biedt de M300 de mogelijkheid 
om meerdere gebruikers op één enkel besturingssysteem of computer te laten werken of binnen 
een enkelvoudige hypervisor. En, dit alles voor een zeer betaalbare prijs! Over de hele linie biedt 
implementatie van de M300 een superieur alternatief voor desktopcomputers, terwijl de kosten voor 
implementatie en beheer aanzienlijk worden verminderd.

De M300 is ideaal voor organisaties met werkgroepen en/of een domein, zoals klas- en 
computerlokalen, trainingsruimten, bibliotheken en kleine bedrijven. Kostentechnisch zijn er alleen 
maar voordelen, er zijn geen jaarlijkse extra licentiekosten en de energiekosten bedragen een derde 
ten opzichte wat bij het zelfde aantal desktopcomputers nodig zou zijn.

Eenvoudig
De M300, is zo gebouwd dat deze eenvoudig te implementeren, te bedienen èn te beheren is. In het 
algemeen, is het implementeren van een M300-omgeving een project dat in slechts enkele uren 
gerealiseerd kan worden. Bij andere virtuele desktop-oplossingen kan het dagen duren voordat 
alle hardware, software, en randapparatuur goed samenwerkt, naadloos op elkaar aansluit en goed 
te beheren is, dan wel probleemloos door gebruikers benut kan worden. De M300 is, net als alle 
NComputing-oplossingen, robuust, solid-state (geen bewegende delen) en het heeft een automatische 
update-functie. De M300 kan overweg met alle standaard besturingssystemen en applicaties.

Ongelooflijk krachtig
De M300 is gebouwd om een kwalitatief hoogwaardige multimedia-desktop-pc-ervaring 
te bieden. De M300 bevat de innovatieve NComputing Numo on System-Chip (SoC) en de 
vSpace®Serversoftware. De Numo on SoC-chip is speciaal ontworpen voor een Thin-Client- 
omgeving waardoor de M300 een hoge performance bereikt met standaard Windows releases. 
De vSpace®Server-software kan maximaal 45 gebruikers ‘hosten’ op één enkele host-pc. Software- 
applicaties draaien gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar op elke virtuele desktop die is aangesloten. 
Veel gebruikers zullen niet eens weten dat ze een computer delen ofwel gebruik maken van een ‘host’- 
computer. De M300 biedt een goede beheersbaarheid door eenvoudig en gecentraliseerd beheer van 
de sessie- en/of gebruikersprofielen. 

Kit M300
M300 3-in-1: Thin-Client-Kit  
voor virtuele desktop

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

• Elke M300 kit bevat 3 client- 
apparaten *

• Deel een pc met maximaal 45 
gebruikers

• Slechts één Ethernet-aansluiting 
per set

• Gebaseerd op de Numo on 
System-Chip

• USB-toetsenbord en-muis 
aansluiting

• Aansluiting USB 
2.0-randapparatuur

• Microfooningang & Audio- 
uitgang

• Energiezuinig (Normaal 2 watt per 
gebruiker)

• Reduceert hardware en 
supportkosten met maximaal 75%

• Krachtige vSpace®Serversoftware 
desktop-virtualisatie-software 
opgenomen

• Eenvoudig te installeren,
• te onderhouden, te beheren en te 

beveiligen
• Compact en betrouwbaar (Geen 

ventilatoren of schijven)
• Software voor beheer op afstand
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M300 3-in-1: Thin-Client-Kit  
voor virtuele desktops

Betaalbaar
De M300 in combinatie met de verbeterde vSpace®Server-software biedt klanten een drastische 
kostenverlaging per werkplek. Tevens kan een besparing worden gerealiseerd op de overheadkosten 
van het beheer van de netwerk- en serverinfrastructuur. Met de M300 kunnen klanten/gebruikers 
gemakkelijk een lagere kostprijs realiseren door een vermindering van de investeringskosten 
van 75%, een reductie van de energiekosten met maar liefst 90%, de netwerkkosten met 67% en 
een kostenbesparing voor gebruikersondersteuning van maximaal 75%. Al deze voordelen zijn 
gerealiseerd zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de computerbeleving van de gebruikers. 
NComputing apparaten worden in architectuur en bouw gemaakt om ‘groen’ te zijn: ze bevatten geen 
bewegende onderdelen, geen fans en gebruiken slechts enkele Watts per gebruiker. Kortom u krijgt 
meer waar voor uw geld door uw IT-budget te besteden aan de NComputing M300.

SPECIFICATIE FUNCTIE

TOT 45 GEBRUIKERS 
PER HOST

Minder pc’s te beheren waardoor de kosten per gebruiker omlaag gaan

ETHERNET VERBINDING Maakt op afstand verbinding met het Ethernet.

NUMO 2 SOC Met tweede generatie Numo-techniek biedt het apparaat full screen èn video-streaming onder-
steuning

VSPACE® SERVER SOFT-
WARE

Software is eenvoudig te installeren, eenvoudig te configureren. Geen ingewikkelde hypervisors, 
(dus ook geen jaarlijkse licentiekosten) en goed te beheren. Indien van toepassing: de Vspace ® 
Serversoftware loopt geweldig op een hypervisor.

 HARDWARE

INHOUD VAN DE SET 
M300

De set bevat drie M300 client-apparaten*, voeding met netsnoer, installatie-cd met de 
vSpace®Serversoftware, licentie, handleiding, snelle installatiegids en VESA-schroeven.

MAAT M300 client groot 160mm (b) x 120mm (d) x 35mm (h)  
M300 client klein: 120mm (b) x 99 mm (d) x 33mm (h)

GEWICHT M300 client groot: 0,21 kg  
M300 client klein: 0,12 kg

KIT GEWICHT 0,96 kg (inclusief 3 client-apparaten, netspanningsadapter, documentatie, etc.)

VOEDING 100-240 V AC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1,5 A
Nominaal vermogen: ~ 6 W (zonder randapparatuur of USB-apparaten)

FRONT LED-INDICA-
TOREN

M300 client groot: aansluiting op de netspanningsadapter 
groen, knippert bij netverkeer
M300 client klein: bij goede verbinding met host-pc

VERBINDING MET 
HOST-PC

Aansluiting op 10/100Mb Ethernet switch (1Gb verbinding met host-pc aanbevolen)

VERBINDING TUSSEN 
CLIENTS

Gebruik cat6- kabel tot 5 meter om de kleine cliënt aan te sluiten. Wanneer USB 2.0-ondersteuning 
gewenst is op de kleine clients gebruik dan USB-A/B-kabels

VIDEO RESOLUTIE Van 800x600 pixels tot en met 1440x900 pixels

Kit de virtualisation  
de bureau M300  

1. Câble USB A/B   

2. Point d’accès direct (RJ45)   

3. Réinitialisation  

4. Prise d’alimentation  

5. Port Ethernet RJ45  

6. Sortie vidéo   

7. Clavier et souris USB  

8. Port USB 2.0  

9. Sortie audio et port microphone

1

1

2

2

8 9

3 4
5

6

6

5

7



3 of 3NComputing GmbH, Auf der Wied 1  |  91781 Weißenburg, Germany  |  � +49 9141 838250  |  �  sales-emea@ncomputing.com  |  �  www.ncomputing.com

© Copyright 2015 NComputing Co., Ltd. The product could di� er from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Speci� c features may vary from model to 
model. The only support and warranties for NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should 
be construed as constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.

520634_V7

* Kabels niet inbegrepen: Vereist twee 
CAT6 kabels of twee USB A / B ka-
bels en een Ethernetverbinding.

** Host PC, monitor, toetsenbord, muis, 
speakers, kabels en andere randappa-
ratuur zijn niet inbegrepen en moet 
afzonderlijk worden aangeschaft.

*** Afhankelijk van het besturingssysteem 
kan software, client access of OS licenties 
nodig zijn. De eventueel benodigde licenties 
moeten apart worden aangeschaft.

**** Zievoorlicentie-eisenvanMicrosoft- be-
sturingssystemen en technische details: 
www. ncomputing.com/mslicensing

AUDIO Stereo-uitgang via de luidsprekerpoort

MICROFOON Microfoonpoort / audio-ingang

USB MOUSE & KEY-
BOARD

Gestapelde USB-poorten ondersteunen muis en toetsenbord (HID apparaten)

USB 2.0 USB 2.0-poort voor randapparatuur (USB-poort aan de voorzijde van het appa- raat). Gebruik USB-
A/B-kabels om een goede ondersteuning te realiseren.

INTERNE HW Numo2 System-on-Chip met SDRAM en flash Solid-state ontwerp, geen beweg- ende onderdelen, 
geen fans, geen lokale gebruikersopslag; Zero Client: Embedded NComputing firmware (geen lokaal 
besturingssysteem)
Embedded NComputing firmware (geen lokaal besturingssysteem)

BETROUWBAARHEID Betrouwbaarheid (MTBF)> 250.000 uur
(Berekend op basis van Bellcore Probleem 6 TR-332, Case 2, deel I, bij 40 ° C)

NORMEN (CERTIFICA-
TIONS)

FCC Class B, CE, KCC-en RoHS-overeenstemmend

VSPACE USER SUPPORT Maximaal 45 gebruikers per host-pc

SOFTWARE

ONDERSTEUNDE BE- 
STURINGSSYSTEMEN****

Refer to the vSpace operating system compatibility matrix for the latest supported versions.

HOST-COMPUTER EISEN Zie aanbevolen hardware-configuratie gids op ncomputing.com/support

M300 3-in-1: Thin-Client-Kit  
voor virtuele desktops

https://ncomputing.box.com/shared/static/mt4uj0uwxsi679px5fc6e8kbt3qidpet.pdf

