
ส ำ�หรบัล กูค�้ Citrix XenDesktop, XenApp หร อื VDI-in-a-Box ท ี่ ตอ้งก�รท�งเล อืกของอปุกรณ์ปล�ยท�งเพ ิ่ มม�ก
ข ึ้ น, N-series thin client ร ุนุใหมขุอง NComputing ส ำ�หรบั Citrix HDX ส�ม�รถสงุมอบประสบก�รณ์ HDX ไดเ้ต ม็
ประส ทิธ ภิ�พ 100% ดว้ยตน้ทนุท ี่ ต ุ ำ�ม�กเม ื่ อเท ยีบกบัตน้ทนุของคอมพ วิเตอรส์วุนบคุคลหร อื thin client ย ี่ หอ้
อ ื่ นๆ thin client ร ุนุตอุไปในอน�คตของ NComputing ไดป้รบัใหเ้หม�ะส ำ�หรบั HDX และ ขบัเคล ื่ อนโดย Numo™ 3 
System-on-Chip (SoC) ซ ึ่ งใหป้ระส ทิธ ภิ�พสงู สนับสนนุก�รใชง้�น HD video โดยใชพ้ลงัง�นตุ ำ�กว�ุ 5 วตัต ์ ดว้ย
คณุสมบตั ทิ ี่ ส�ม�รถบร หิ�รจดัก�รไดง้�ุยและก�รสนับสนนุอย�ุงเตม็ท ี่ และตน้ทนุท ี่ ต ุ ำ� องคก์รต�ุงๆส�ม�รถขย�ย
ก�รใชง้�น Citrix ไปยงัผ ้ใูชง้�นไดม้�กข ึ้ นดว้ยก�รใชต้น้ทนุอย�ุงม ปีระส ทิธ ภิ�พ ซ ึ่ งชวุยใหส้�ม�รถเข�้ถ งึประโยชน์
อนัหล�กหล�ยของคอมพ วิเตอรเ์สม อืน (desktop virtualization) ไดอ้ย�ุงเตม็ท ี่

Citrix และ NComputing

NComputing และ Citrix ท ำ�ง�นรวุมกนัเพ ื่ อปฏ ริ ปูวงก�รคอมพ วิเตอรเ์สม อืน (desktop virtualization) ดว้ย
อปุกรณ์แหงุนวตักรรม N-series ของ NComputing และ โปรแกรม HDX Ready System-on-Chip, ล กูค�้ส�ม�รถ
ขย�ยก�รใชง้�นคณุสมบตั ทิ ี่ ส ำ�คญัของ Citrix ในตน้ทนุท ี่ ต ุ ำ�ม�กและไมพุล�ดประสบก�รณ์ HDX Citrix และ 
NComputing ม วี สิยัทศัน์รวุมกนั นั่ นค อื: ก�รเปิ ดรบัประสบก�รณ์ HDX ใหก้ว�้งขว�งและล ้ ำ�ล กึม�กย ิ่ งข ึ้ น

N-series N400 และ N500
N500: อปุกรณ์ตระกลู N-series ส ำ�หรบั thin client ระดบัใชง้�น หร อื N500 ม�พรอ้มกบัประส ทิธ ภิ�พด�้น
มลัต มิ เีด ยีอย�ุงเตม็ร ปูแบบซ ึ่ งเป็ นท ี่ ตอ้งก�รโดยผ ้ใูชง้�นท ี่ ม คีว�มร ้แูละในสภ�พแวดลอ้มก�รใชง้�นแบบอ ื่ น N500 
ไดร้วมเอ�คณุสมบตั ิ full client-side rendering เพ ื่ อก�รสงุมอบเน้ื อห�มลัต มิ เีด ยีอย�ุงม ปีระส ทิธ ภิ�พสงูสดุ และ 
ท�งเล อืกส ำ�หรบัจอมอนิ เตอรค์ ุแูละก�รเช ื่ อมตอุไร ส้�ย นอกจ�กน้ี  N500 ซ ึ่ งขบัเคล ื่ อนโดย Numo™ 3 SoC 

N400: N-series ระดบัเร ิ่ มตน้ หร อื N400 เป็ น thin client ส ำ�หรบัผ ้ใูชง้�นซ ึ่ งม คีว�มตอ้งก�รใชง้�นมลัต มิ เีด ยีไม ุ
ม�กนัก N400 รวมเอ�พลงัท ี่ ไดร้ บัก�รพ สิจูน์แลว้ของ Numo™ 3 SoC ร ุนุท ี่  3 และ คว�มเข�้ใจอนัล กึซ ึ้ งเก ี่ ยวกบั
คอมพ วิเตอรเ์สม อืน (desktop virtualization) เพ ื่ อสร �้งอปุกรณ์ท ี่ ส�ม�รถใช ้ไดก้บั HD video พรอ้มทั้ งก�รเรงุ
คว�มเร ว็ฮ�รด์แวรแ์ละคณุสมบตั ทิ ี่ จ ำ�เป็ นส ำ�หรบัก�รใชง้�นในองคก์รท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัก�รดำ�เนิ นง�น

ไดก้ ำ�หนดม�ตรฐ�นใหมุในด�้นร�ค�/ประส ทิธ ภิ�พในตล�ด thin market ดว้ยคณุสมบตั แิละประส ทิธ ภิ�พอนัสมบรูณ์

N-series 
Thin Clients ส ำ�หรบั Citrix HDX 

ขอ้ไดเ้ปร ยีบของ 
N-series

• ปรบัใหเ้หม�ะส ำ�หรบั HDX
• HD Video แบบเตม็จอภ�พ
• ใชพ้ลงัง�นน้อยกว�ุ 5 วตัต ์
• บร หิ�รจดัก�รแบบรวมศนูย ์
• ประเด น็ตน้ทนุร�ค�ท ี่ อย ุใูนระดบัตุ ำ�

คณุสมบตั ขิอง N400

• Numo 3 System on Chip (ARM)
• USB 2.0 Ports จ ำ�นวน 4 ชอุง
• สนับสนนุก�รใชง้�นสม�รท์ก�รด์
• คว�มคมชดั 1920*1080
• Zero footprint VESA mount
• เส ยีงออก (หฟัูง) 
• เส ยีงเข�้ (ไมโครโฟน)

คณุสมบตั เิพ ิ่ มเต มิของ 
N500

• เลนุว ดิ โิอ Full HD 1080p
• 10/100/1000BASE-T Ethernet
• ท�งเล อืกหนุวยแสดงผลคุู
• 802.11b/g/n Wi-Fi
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N-series Thin Client 

1. ปุุมเพ�เวอร ์
2. USB 2.0 Ports
3. ห ฟัูง
4. ไมโครโฟน
5. เส�อ�ก�ศ Wi-Fi (ส�ม�รถเล อืกได ้)
6. Ethernet (RJ-45)
7. DVI-I
8. เพ�เวอร ์
9. Security Slot
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ไดร้บัก�รทดสอบและ
ตรวจสอบแลว้กบัขอ้เสนอ
ท ั ้ งหมดของ HDX ซ ึ่ ง
ประกอบดว้ย:

• XenDesktop เวอรช์ ั ่ น 5.0, 5.5 
และ 5.6

• XenApp เวอรช์ ั ่ น 6.0 และ 6.5 
• VDI-in-a-Box เวอรช์ ั ่ น 5.0, 5.1 

& 5.2
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คณุสมบตั ิ N400 N500

ท ั่ วไป ปรบัใหเ้หม�ะส ำ�หรบั HDX ม ี ม ี

ขบัเคล ื่ อนโดย Numo™ 3 ม ี ม ี

หนุวยคว�มจำ� DRAM 512 MB 1 GB

ประส ทิธ ภิ�พด�้นกร�ฟ
ฟิ ค

หนุวยแสดงผลหลกั 1920x1080 1920x1080

ท�งเล อืกหนุวยแสดงผลรอง ไมมุ ี 1920x1080

ว ดิ โิอและแฟลช ก�รเปด  (Playback) HD 720p (server side 
rendering พรอ้มดว้ยก�รเรงุ
คว�มเร ว็ฮ�รด์แวรส์ ำ�หรบั 
client)

Full HD 1080p (client side 
rendering พรอ้มดว้ยก�ร
เรงุคว�มเร ว็ฮ�รด์แวร)์de 
hardware

ก�รสนับสนนุก�รใชง้�น
อปุกรณ์ตอ่พว่ง

พลงัง�น 5 วตัต ์ 5 วตัต ์

Standby power 1.5 วตัต ์ 1.5 วตัต ์

Instant on ม ี ม ี

ก�รบร ิห�รจดัก�ร ค ยีบ์อรด์ USB และ เม�้ส ์ ม ี ม ี

USB 2.0 ports 4 4

เคร ื่ องอ�ุนบตัรสม�รท์ก�รด์ USB ภ�ยนอก USB ภ�ยนอก

ก�รสนับสนนุก�รใชง้�นเวบ
แคม

USB ภ�ยนอก USB ภ�ยนอก

ก�รบร ิห�รจดัก�ร ท�งเล อืกในก�รบร หิ�รจดัก�ร
แบบรวมศนูย ์

ม ี ม ี

ท�งเล อืกในก�รอพัเกรดระยะ
ไกล

ม ี ม ี

เคร อืข�่ย Ethernet 10/100/1000BASE-T 10/100/1000BASE-T

Wi-fi option ไมมุ ี 802.11b/g/n  
(โรงง�นต ดิตงั)

ก�รบร หิ�รจดัก�รแบบรวมศนูย ์ และ ก�รสนับสนนุระดบัพร เีม ี่ ยม 
ดว้ยท�งเล อืกในก�รบร หิ�รจดัก�รแบบรวมศนูยแ์ละก�รสนับสนนุระดบัพร เีม ี่ ยมนอกเหนื อไปจ�กร�ค�ท ี่ อย ุใูน
ระดบัตุ ำ�กว�ุอปุกรณ์ท�งเล อืกอ ื่ นเป็ นอย�ุงม�ก อปุกรณ์ N-series ไดป้ฏ ริ ปูวงก�รคอมพ วิเตอรเ์สม อืน (desktop 
virtualization) ส ำ�หรบัองคก์ร ซ ึ่ งสงุผลใหอ้งคก์รส�ม�รถขย�ยก�รใชง้�น Citrix และ HDX ไดอ้ย�ุงเตม็ท ี่ ม�กข ึ้ น

ศนูยก์ล�งก�รบร หิ�รจดัก�ร vSpace แบบใหมสุ�ม�รถบร หิ�รจดัก�รอปุกรณ์ไดอ้ย�ุงครบวงจรเพ ื่ อสรปุร�ยก�ร 
ปรบัแตงุ อพัเดท ร เีซท และจดัก�รอปุกรณ์ N-series ของคณุ สวุนสนับสนนุระดบัพร เีม ี่ ยมของ NComputing 
ท ำ�หน้�ท ี่ จดัห�ทรพัย�กรเพ ิ่ มเต มิซ ึ่ งไดร้ บัก�รออกแบบม�เพ ื่ อเพ ิ่ มผลตอบแทนใหม้�กท ี่ สดุจ�กก�รลงทนุใน
เทคโนโลย ขีองคณุและเพ ื่ อใหเ้ก ดิคว�มเช ื่ อม ั่ นในชวุงเวล�ใหบ้ร กิ�รและใหผ้ ้ใูชง้�นข ั้ นสดุท�้ยไดร้ บัคว�มพ งึพอใจ
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