
Czy jeden komputer PC jest w stanie obsłużyć jedenastu użytkowników? Oczywiście! 
Współczesne komputery PC są tak wydajne, że zdecydowana większość użytkowników 
wykorzystuje tylko ułamek ich mocy obliczeniowej.

Dzięki urządzeniom z serii X zwykle niewykorzystywana moc obliczeniowa może być spożytkowana, 
wówczas na jednym komputerze PC może równocześnie pracować aż do jedenastu osób. Każdy 
użytkownik otrzymuje do dyspozycji własny wirtualny obszar roboczy (aplikacje, ustawienia, pliki i 
właściwości), a ponoszony koszt jest zaledwie ułamkiem wydatków niezbędnych do zapewnienia wszystkim 
indywidualnych komputerów. Nawet gdy jedenaście osób pracuje na jednym komputerze, każda z nich 
czuje się tak, jakby pracowała na własnym komputerze. 

Łatwe w instalacji
Każdy zestaw zawiera wielokrotnie nagradzane oprogramowanie vSpace do obsługi wirtualizacji, kartę 
PCI i urządzenia dostępowe XD2. Zestaw X350 dodaje trzech użytkowników do komputera PC w małej 
obudowie, a zestaw X550 pięciu użytkowników do komputera PC w dużej obudowie. Instalacja jest prosta 
- na współużytkowanym komputerze wystarczy zainstalować kartę PCI i oprogramowanie do obsługi 
wirtualizacji, a następnie połączyć urządzenia dostępowe z kartą PCI, używając standardowych kabli 
Ethernet. Na koniec do każdego urządzenia dostępowego trzeba podłączyć monitor, mysz i klawiaturę. To 
wszystko. Jest to łatwiejsze niż zainstalowanie zestawu kina domowego. Od tej chwili użytkownicy mogą się 
cieszyć własnymi, niezależnymi od siebie pulpitami tworzącymi wirtualne stanowiska pracy. Zainstalowanie 
dodatkowego zestawu umożliwi pracę na jednym komputerze PC kolejnym użytkownikom (maksymalnie 11 
osób przy zastosowaniu dwóch zestawów X550).

Bogate w możliwości i elastyczne rozwiązanie
Aplikacje są uruchamiane na pulpitach wirtualnych jednocześnie i niezależnie od siebie. Użytkownicy nie 
muszą nawet wiedzieć, że wspólnie pracują na jednym komputerze PC, nie wymagają też specjalnych 
szkoleń. Dzięki zastosowaniu niewielkich i cichych urządzeń dostępowych XD2, które mogą być 
zamocowane z tyłu monitora, użytkownicy mają do dyspozycji więcej miejsca na biurku. Każdy użytkownik 
otrzymuje pełnowartościowe środowisko systemu Windows lub Linux. Zapewniana jest obsługa 
multimediów z dźwiękiem i pełnoekranowym wideo aż do rozdzielczości 1280x1024 lub 1440x900 (monitor 
panoramiczny).

Ekonomiczne i wydajne
Dzięki urządzeniom firmy NComputing z serii X można łatwo ograniczyć koszty sprzętu i wsparcia 
technicznego aż o 75%. Oszczędza się też na rachunkach za prąd. Wysokowydajne urządzenia z serii X 
używają tylko 1 W mocy na użytkownika (typowy komputer PC potrzebuje 110 W). Rozwiązanie firmy 
NComputing dzięki niewielkim rozmiarom i długiemu czasowi życia znacząco redukuje generowanie 
odpadów elektronicznych. Jest to z pewnością najbardziej ekologiczne na świecie rozwiązanie 
implementujące komputerowe stanowiska pracy.

Pozwala na połączenie do sześciu (jedno urządzenie X550) lub do jedenastu (dwa urządzenia X550) 
użytkowników z jednym współużytkowanym komputerem

X-series 
Zestaw urządzeń dostępowych 

Kluczowe funkcje i 
korzyści

• Współużytkowanie jednego 
komputera PC przez nawet 11 
użytkowników

• Redukcja kosztów sprzętu i 
wsparcia nawet o 75%

• Bezpieczne, łatwe do 
konfigurowania i konserwacji

• Niewielkie i niezawodne 
urządzenie (brak wentylatorów i 
dysków)

• Wydajne energetycznie (1 W na 
użytkownika)

• Obsługa standardowych 
aplikacji, multimediów oraz 
pełnoekranowego wideo

• Obsługa zwykłych i 
panoramicznych monitorów (do 
1280x1024 lub 1440x900)

• Bezpośrednie łączenie 
użytkowników ze 
współużytkowanym komputerem 
PC z użyciem standardowego 
kabla o długości do 10 m

• Zawiera bogate w możliwości 
oprogramowanie vSpace™ 
służące do wirtualizacji 
komputerowych stanowisk 
pracy, kartę PCI oraz urządzenia 
dostępowe XD2

x-series x-series x-series x-series
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Zestaw urządzeń 
dostępowych z serii X
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Zestaw urządzeń dostępowych z X-series

SPRZĘT

WYMIARY Urządzenie dostępowe XD2: szerokość: 119 mm, głębokość: 82 mm, wysokość: 27 mm.

Urządzenie X350: karta PCI o wysokości 1/2 może być zamocowana w komputerach PC w małej i dużej 
obudowie.

Urządzenie X550: karta PCI o pełnej wysokości wymaga komputera PC w dużej obudowie.

MOCOWANIE NA 
MONITORZE

Urządzenia dostępowe XD2 mają otwory pozwalające na montaż z tyłu monitora zgodnego z 
mocowaniem VESA. Dołączane są dwa wkręty na urządzenie XD2.

ZASILACZ Nie są używane zewnętrzne zasilacze. Urządzenia są zasilane przez kartę PCI i kable łączące

kategorii 5e lub 6

WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE MOCY

Każde urządzenie dostępowe XD2 wymaga około 1 W

TRYB OSZCZĘDZANIA 
ENERGII PRZEZ MONITOR

Obsługiwany jest tryb oszczędzania energii przez monitor zgodny z normą Energy Star

KONTROLKA LED W 
URZĄDZENIU XD2

Zielona kontrolka LED umieszczona z przodu urządzenia dostępowego oznacza włączone zasilanie i 
nawiązane połączenie

ROZDZIELCZOŚĆ 
OBRAZU

1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768 i 800x600, kolor 16-bitowy, 
odświeżanie 60 Hz

CPOŁĄCZENIE ZE 
WSPÓŁUŻYTKOWANYM 
KOMPUEREM PC

Standardowy kabel Ethernet 5e (UTP) o długości do 5 metrów lub 
Standardowy kabel Ethernet kategorii 6 (STP) o długości do 10 metrów

DŹWIĘK Dźwięk stereo przez złącze głośnikowe

BEZPIECZEŃSTWO 
DANYCH

Urządzenie nie ma lokalnej pamięci masowej. Porty USB na współużytkowanym komputerze PC 
mogą być przypisane do różnych użytkowników (uwaga: lokalny dostęp do portów USB wymaga 
zastosowania dodatkowych przedłużających kabli USB, które nie są dostarczane z urządzeniem).

CERTYFIKACJE FCC Class B, CE, MIC, RoHS

ŚRODOWISKO PRACY Temperatura: 0 - 40 °C 
Wilgotność względna: 10 - 85% (bez kondensacji)

1 2 3 4 5

Urządzenie dostępowe 
XD2 - widok z tyłu 

1. gniazdo głośnikowe
2. gniazdo klawiatury PS/2
3. gniazdo myszy PS/2
4. wyjście wideo
5. port RJ-45 do połączenia z kartą PCI

OPROGRAMOWANIE VSPACE DO WIRTUALIZACJI  KOMPUTEROWYCH STANOWISK PRACY

OBSŁUGIWANE SYSTEMY 
OPERACYJNE*

Windows i Linux (najnowsze obsługiwane wersje są wymienione na stronie wsparcia serwisu WWW firmy 
NComputing)

KONFIGURACJA 
KOMPUTERA PC

Patrz publikacja Recommended Product Selection Guide w serwisie WWW firmy NComputing

OBSŁUGIWANE 
OPROGRAMOWANIE**

Większość aplikacji PC, w tym przeglądarki WWW, aplikacje pocztowe, biurowe, odtwarzacze 
multimedialne, oprogramowanie edukacyjne i inne. Zapewniana jest obsługa multimediów i 
pełnoekranowego wideo, ale praca z aplikacjami intensywnie wykorzystujące tryb trójwymiarowy nie 
jest zalecana.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU X350 - Jeden zestaw X350 zawiera trzy 
urządzenia dostępowe XD2, jedną kartę PCI o 
wysokości 1/2 (wraz z uchwytami dla pełnej i 
małej wysokości), dysk CD z oprogramowaniem 
vSpace i  odręcznikiem użytkownika, skrócony 
podręcznik instalowania oraz sześć wkrętów do 
mocowania na monitorze.

X550 - Jeden zestaw X550 zawiera pięć urządzeń 
dostępowych XD2, jedną kartę PCI o pełnej 
wysokości, dysk CD z oprogramowaniem 
vSpace i podręcznikiem użytkownika, skrócony 
podręcznik instalowania oraz dziesięć wkrętów do 
mocowania na monitorze.

Komputer PC, klawiatura PS/2, mysz PS/2, głośniki, kable kategorii 5e/6 i inne urządzenia peryferyjne NIE są dostarczane i muszą być zakupione oddzielnie.

MAKSYMALNA LICZBA 
UŻYTKOWNIKÓW NA 
KOMPUTER PC***

Każdy zestaw X350 dodaje trzech użytkowników 
do współużytkowanego komputera PC. Z 
jednym komputerem PC mogą być zastosowane 
maksymalnie dwa zestawy, co łącznie pozwala 
obsłużyć siedmiu użytkowników (trzech 
użytkowników przez każde urządzenie 
dostępowe, jeden użytkownik może pracować na 
konsoli komputera PC).

Każdy zestaw X550 dodaje pięciu użytkowników 
do współużytkowanego komputera PC. Z 
jednym komputerem PC mogą być zastosowane 
maksymalnie dwa zestawy, co łącznie pozwala 
obsłużyć jedenastu użytkowników (pięciu 
użytkowników przez każde urządzenie 
dostępowe, jeden użytkownik może pracować na 
konsoli komputera PC).

* Zapoznaj się z wymaganiami licencyjnymi 
systemu operacyjnego firmy Microsoft w 
serwisie pod adresem www. ncomputing.
com/mslicensing. Informacje na temat 
systemu Linux dostępne są w bazie wiedzy 
firmy NComputing.

** Oprogramowanie aplikacyjne, licencje na 
system operacyjny i licencje dostępowe dla 
współużytkowanego komputera PC oraz 
urządzeń dostępowych mogą być wymagane 
i muszą być zakupione oddzielnie.

*** Liczba użytkowników obsługiwanych 
przez dany komputer zależy od możliwości 
systemu hosta, używanych aplikacji oraz 
oczekiwanej wydajności. Zaleca się, aby 
nowi klienci przeprowadzili test używanych 
aplikacji przed dodaniem kolejnych 
użytkowników.

 Linux® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach. 
Windows jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy Microsoft Corporation 
w Stanach Zjednoczonych i w innych 
krajach. Oprogramowanie może wymagać 
dodatkowych licencji. Sprawdź umowę 
licencyjną, aby uniknąć naruszenia warunków 
licencji.
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