
Až jedenáct uživatelů jednoho PC? Zajisté, dnešní osobní počítače jsou tak výkonné, že drtivá 
většina lidí využívá pouze malý zlomek jejich dostupného výpočetního výkonu. Sady řady 
X pracují s nevyužitou kapacitou způsobem, který umožňuje současně sdílet jeden počítač 
až jedenácti uživateli. Každý uživatel získá svůj vlastní virtuální prostor (aplikace, nastavení, 
soubory a předvolby), avšak za pouhý zlomek ceny skutečných počítačů. I když jediný systém 
sdílí jedenáct lidí, má každý z nich obsáhlé možnosti pro práci na PC.

Snadná instalace
Součástí každé sady řady X je oceněný výkonný software vSpace pro virtualizaci PC, PCI karta a přístupová 
zařízení XD2. Každá sada X350 přidá nízkoprofilovému počítači tři uživatele, zatímco sada X550 přidá 
standardnímu počítači pět uživatelů. Instalace je snadná: nainstalujte PCI kartu a virtualizační software do 
sdíleného PC. Poté připojte přístupová zařízení k PCI kartě běžnými kabely. Nakonec připojte k příslušnému 
přístupovému zařízení monitor, klávesnici a myš každého uživatele. Toť vše, je to stejně jednoduché jako 
samo zařízení. Nyní se může z vlastního virtuálního počítače těšit několik uživatelů. Přidáte-li druhou sadu, 
může jediné PC sdílet současně ještě více uživatelů, s X550 až jedenáct.

Výkon a flexibilita
Softwarové aplikace běží na každém virtuálním počítači souběžně a nezávisle. Uživatelé ani netuší, že počítač s někým 
sdílí! Váš personál ani uživatelé nepotřebují zvláštní školení. Také je potěší, že opět získají prostor na pracovním stole, 
přístupová zařízení XD2 jsou tenká, tichá, upevňují se na zadní stranu monitoru a nemají žádné pohyblivé části. Přesto 
poskytují každému uživateli rozsáhlý pracovní prostor v OS Windows nebo Linux. Uživatelé si mohou plynule přehrávat 
multimediální zvuková videa s rozlišením až 1280x1024, případně 1440x900 (širokoúhlé).

Úspora a účinnost
Sady NComputing řady X vám snadno pomohou snížit náklady na počítačový hardware a podporu až o 
75 %. Také ušetříte peníze za elektřinu. Vysoce účinné sady řady X spotřebují pouze 1 watt na přidaného 
uživatele (oproti 110 wattům na běžný počítač). Řešení NComputing s dlouhou životností a hmotností 
pouhých pár dekagramů také velkou měrou snižuje e-odpad. Je to prostě to nejekologičtější počítačové 
řešení na světě.

Připojte k jednomu sdílenému počítači až 6 uživatelů pomocí jedné sady X550 (nebo 11 pomocí dvou sad)
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Klíčové vlastnosti a 
výhody

• Jeden počítač sdílí až jedenáct 
uživatelů

• Náklady na hardware a podporu 
se sníží až o 75 %

• Snadná instalace, údržba i 
zabezpečení

• Kompaktní a spolehlivé (bez 
ventilátorů a disků)

• Energetická účinnost 
(1 watt na uživatele)

• Podpora běžných aplikací 
včetně multimédií a 
plnoformátového videa

• Podpora standardního a 
širokoúhlého rozlišení (až 
1280x1024 nebo 1440x900)

• Přímé připojení uživatelů ke 
sdílenému počítači pomocí 
běžných kabelů o délce až 10 m

• Obsahuje výkonný software 
vSpace™ pro virtualizaci počítače, 
PCI kartu a přístupová zařízení XD2
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Sady řady X pro virtualizaci počítače

HARDWARE

ROZMĚRY Přístupové zařízení XD2: (š x h x v) 119 mm x 82 mm x 27 mm; X350: poloviční PCI karta se 
hodí pro maloformátové nebo standardní počítače; X550: běžná PCI karta je vhodná pro 
standardní PC

UPEVNĚNÍ K MONITORU Přístupové zařízení XD2 je vybaveno otvory pro upevnění na zadní stranu monitoru 
s otvory pro uchycení podle normy VESA. Ke každému přístupovému zařízení XD2 se 
dodávají dva šrouby.

NAPÁJENÍ Bez potřeby externích napájecích adaptérů Napájení přístupových zařízení zajišťuje PCI 
karta přes kabel kategorie 5e nebo 6

POŽADAVKY NA PŘÍKON Příkon každého přístupového zařízení XD2 je přibližně 1 watt

ÚSPORNÝ REŽIM MONITORU Podporuje úsporný režim monitorů vyhovujících normě Energy Star

LED UKAZATEL NA XD2 Zelená LED kontrolka na přední straně přístupového zařízení indikuje aktivní napájení/
připojení

ROZLIŠENÍ VIDEA 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768 a 800x600, 16bit barvy, 
obnovovací frekvence 60 Hz

PŘIPOJENÍ KE SDÍLENÉMU PC • Běžný kabel kategorie 5e UTP (nestíněná kroucená dvojlinka) o délce až 5 metrů

• Běžný kabel kategorie 6 STP (stíněná kroucená dvojlinka) o délce až 10 metrů

ÁUDIO Stereo výstup přes port reproduktorů

ZABEZPEČENÍ DAT Zařízení nemá lokální úložiště dat USB porty sdíleného počítače lze přidělit různým 
uživatelům (Pozn.: lokální uživatelský přístup k USB portům vyžaduje samostatné 
prodlužovací USB kabely – nejsou součástí dodávky.)

CERTIFIKACE FCC třída B, CE, MIC, RoH

PROVOZNÍ TEPLOTA A VLHKOST • 0 až 40 °C

• relativní vlhkost 10 až 85 % (bez kondenzace)
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Integrované uchycení k 
monitoru Zadní panel 
přístupového zařízení 
XD2

1. Reproduktor
2. Klávesnice PS/2
3. Myš PS/2
4. Video výstup
5. Port RJ-45 pro připojení PCI karty

SOFTWARE VSPACE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ 
SYSTÉMY*

Windows a Linux 
(v sekci podpory na internetové stránce NComputing najdete nejnovější podporované verze)

KONFIGURACE PC Viz průvodce výběrem doporučených produktů na internetové stránce NComputing

PODPOROVANÝ SOFTWARE** Většina počítačových aplikací, včetně prohlížečů, e-mailu, kancelářských balíků, 
přehrávačů médií, vzdělávacích programů a dalších. Podporuje multimédia a plynulé 
přehrávání videa, nehodí se pro náročný 3D software

OBSAH SADY X350 X550

Sada X350 obsahuje 3 přístupová zařízení 
XD2, 1 poloviční PCI kartu (pro standardní i 
nízkoprofilové sloty), instalační CD softwaru 
vSpace s uživatelskou příručkou, návod pro 
rychlou instalaci a 6 montážních šroubů pro 
upevnění k monitoru.

Sada X550 obsahuje 5 přístupových 
zařízení XD2, 1 standardní PCI kartu, 
instalační CD softwaru vSpace s 
uživatelskou příručkou, návod pro 
rychlou instalaci a 10 montážních šroubů 
pro upevnění k monitoru.

Sdílený počítač, klávesnice PS/2, myš PS/2, reproduktory, kabely kategorie 5e/6 a jiná periferní zařízení NEJSOU součástí dodávky a musí být 
zakoupeny zvlášť

MAXIMÁLNÍ POČET UŽIVATELŮ 
JEDNOHO PC***

Sada X350 přidá sdílenému PC tři 
uživatele. Pro jeden počítač lze použít 
nejvýše dvě sady, získáte tedy celkem 
sedm uživatelů (tři z každé sady a jeden 
na PC)

Sada X550 přidá sdílenému PC pět 
uživatelů. Pro jeden počítač lze použít 
nejvýše dvě sady, získáte tedy celkem 
jedenáct uživatelů (pět z každé sady a 
jeden na PC).

* Prostudujte si licenční požadavky a technické 
podrobnosti operačního systému Windows 
na www.ncomputing.com/ mslicensing. 
Konkrétní údaje o podpoře OS Linux jsou k 
dispozici ve znalostní bázi NComputing.

** Příslušný prodejce softwaru může pro sdílený 
počítač a přístupová zařízení požadovat 
licence aplikací, klientského přístupu a 
operačního systému, které je třeba zakoupit 
zvlášť.

*** Počet uživatelů podporovaných na jednom 
PC závisí na kapacitě hostitelského systému, 
použitých aplikacích a očekávaném výkonu 
těchto aplikací. Doporučujeme novým 
zákazníkům, aby provedli test svých aplikací 
a určili vhodný poměr uživatelů vůči hostiteli.

 Linux® je registrovaná ochranná známka 
společnosti Linus Torvalds v USA a dalších 
zemích. Windows je registrovaná ochranná 
známka společnosti Microsoft Corporation 
v USA a dalších zemích. Poskytovatelé 
softwarových licencí mohou požadovat další 
softwarové licence. Prostudujte si, prosím, 
svá uživatelská licenční ujednání a ujistěte se, 
že tato ujednání nadále dodržujete.


