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Gerenciamento centralizado e escalonável para dispositivos de acesso 
da NComputing. 
Para as organizações que implantam dispositivos de acesso ao desktop NComputing, o vSpace Management 
Center fornece um ponto único de gerenciamento de dispositivo altamente escalonável, flexível e fácil de 
usar. Com seu console baseado na web, os administradores de TI podem gerenciar dispositivos cliente e 
instâncias vSpace Server de qualquer local, a qualquer momento. O vSpace Management Center ajuda a 
organizar uma implantação, quer seja um único site ou múltiplos sites – e torna fácil executar tarefas de 
gerenciamento remotamente, incluindo atualizações de firmware, alterações de configuração em lote, 
redefinições de dispositivo e configuração de vSpace Server. Ao permitir que os administradores acessem e 
gerenciem todos os dispositivos cliente e vSpace Servers a partir de uma única interface, independentemente 
do local, tamanho ou número de ambientes de virtualização vSpace, o vSpace Management Center reduz 
drasticamente a sobrecarga administrativa necessária para manter e controlar seu ambiente.

RECURSOS

DISPOSITIVOS SUPORTADOS Thin clients L-series ou M-series para vSpace: Dispositivos L300 ou M300 conectados ao 
vSpace Server 7.0

GESTÃO ÚNICA OU DE GRUPO Ajuste as configurações para gerenciar um dispositivo individual (1:1)  
ou use perfis para gerenciamento de grupos (1:muitos)

CONFIGURAÇÃO BASEADA EM 
PERFIL

Atribua dispositivos aos perfis comuns para provisionamento rápido e escalável de 
dispositivos e instalações

FÁCIL ATUALIZAÇÃO DE 
FIRMWARE

Use o assistente de atualização de firmware para simplificar as atualizações de dispositivos 
e o agendamento 

ESTADO SIMPLES O painel central com status on-line do dispositivo e visão de registro permite uma rápida 
avaliação do seu estado de ambiente

INSTALAÇÃO CONSOLIDADA Instale o vSpace Management Center completo através de um instalador em menos de 10 
minutos

SISTEMA DE REGISTRO 
ABRANGENTE

Os eventos do sistema são continuamente registrados para ajudar na solução de problemas e 
para confirmações

ADMINISTRAÇÃO DELEGADA Suporta dois níveis de gestão para acesso “somente leitura” e “permissão de edição”, 
podendo ser facilmente configurado via Active Directory/LDAP

REDUNDÂNCIA DA ZONA DE 
GERENCIAMENTO

Implante vários servidores para gerenciar o mesmo grupo de dispositivos, espelhando os 
dados do dispositivo para máxima proteção da gestão

VISUALIZAÇÃO E CONTROLE 
REMOTOS

Tenha acesso às sessões de usuário ou aos vSpace Servers individuais. Acesse o utilitário 
de gerenciamento NC Console para dar suporte ou configurar as definições locais do 
vSpace Server.

vSpace® Management Center para a 
Plataforma de Virtualização vSpace

Recursos-Chave e 
Benefícios

• Abrangente: uma ferramenta de 
gerenciamento flexível e baseada 
na web para o ambiente vSpace da 
Ncomputing

• Centralizada: acesse uma 
implantação Ncomputing completa 
a partir de um único console 

• Escalonável: gerencie dezenas, 
centenas ou milhares de dispositivos 
através de múltiplas redes e locais

• Simples: fácil de instalar e usar uma 
interface de usuário flexível baseada 
na web

Gerencie implantações 
NComputing

• Para dispositivos L-series ou M-series 
que se conectam ao vSpace Server 
7.0 (e superior)

Requisitos de 
Licenciamento

• O vSpace Management Center é 
licenciado como uma taxa única 
por dispositivo simultâneo a ser 
gerenciado.

Suporte e Assinatura

• Suporte básico e atualizações de 
software incluídos para um ano

• Suporte Premium e Standard, e 
Assinatura para acessos contínuos 
a upgrades disponíveis como 
assinatura anual por conexão 
simultânea gerenciada pelo vSpace 
Management Center
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