
O M300 representa mais uma solução de computação de alto desempenho e baixo 
custo da NComputing, e  proporciona uma alternativa de expansão do PC simples, 
poderosa e acessível.   
Como a primeira oferta de thin client 3-em-1 do setor, o M300 oferece uma complexa experiência de PC a 1/3 do 
custo dos PCs e thin clients comuns. Com esse avanço, a NComputing oferece com exclusividade uma inovação 
que multiplica o valor que os clientes podem esperar de thin clients em um ambiente de desktop virtual.  

O M300 oferece gráficos superiores e capacidades de streaming de vídeo com de alta resolução, suporte a 
conneção por USB, o maior número de usuários por PC host e conectividade Ethernet—tudo isso a um preço muito 
acessível. A economia fica aainda mais clara com a isenção de taxas de licença anuais, vários usuários em uma 
única entrada LAN e uma única tomada de energia, e a capacidade inerente do Servidor vSpace® para suportar 
múltiplos usuários em um sistema operacional único ou dentro de um hipervisor único. De um modo geral, uma 
implantação de M300 fornece uma alternativa superior para PC que reduz os custos de aquisição, implementação 
e gestão. 

O M300 é ideal para computação em grupos de trabalho:  aulas, laboratórios de informática, salas de treinamento, 
bibliotecas e pequenos negócios

Simples
A solução de desktop virtual M300 da NComputing foi concebida para ser de simples implementação, operação 
e gerenciamento.  Na maioria dos clientes, a implementação de um ambiente M300 leva apenas algumas horas; 
outras soluções VDI podem demorar dias. Todos os componentes de hardware, software e protocolo foram 
concebidos para trabalhar em conjunto, para funcionar com perfeição e para serem geridos tanto por profissionais 
de TI como por pessoas com menos experiência em TI. O M300, como todos os dispositivos client da NComputing, 
são dispositivos stateless, robustos, e sólidos que incluem atualizações automáticas e trabalham com sistemas 
operacionais e aplicativos padrão.

Incrivelmente poderoso
O M300 foi concebido para proporcionar uma experiência de desktop PC multimídia de alta qualidade, com uma 
base altamente eficiente e poderosa, impulsionada pelos inovadores softwares NComputing Numo System-
on-chip  (SOC) e Servidor vSpace. O Numo SoC foi projetado especificamente para a computação thin client, 
permitindo uma experiência de usuário de alto desempenho com versões padrão do Windows. O software de 
Servidor vSpace permite que até 45 usuários sejam hospedados em uma única instância do sistema operacional e 
em um único PC Host. Os aplicativos de software são executados simultânea e separadamente em cada desktop 
virtual e os usuários não ficam sabendo que estão compartilhando um computador.  Além disso, poder se estende 
ao gerenciamento, com controle e implementação dos perfis de sessão facilmente centralizados.  

Acessível 
Com a potência e a capacidade 3-em-1 do thin-client M300 e a capacidade de adaptação aperfeiçoada do software 
de Servidor vSpace, os clientes podem fazer reduções dramáticas no custo por usuário, nos custos indiretos de 
gestão e na rede obrigatória e infra-estrutura de servidor. Com o M300, os clientes podem reduzir os custos de 
aquisição em 75%,  os de energia em até 90%, os de rede em 67% e os de suporte em até 75% sem prejudicar a 
qualidade da experiência dos usuários de computação. Os dispositivos da NComputing também foram concebidos 
e montados para serem ecológicos: não têm partes móveis, ventoinhas e requerem apenas poucos watts por 
usuário. De modo geral, os orçamentos de TI rendem mais com a NComputing.

M-series 
Kit Thin Client 3-em-1  
para Desktops Virtuais   

Principais 
funcionalidades e 
vantagens

• Cada kit M300 inclui 3 dispositivos 
client*

• Compartilhamento de um PC com 
até 45 usuários 

• Conexão à Ethernet 
• Funcionamento por Numo
• Teclado e mouse USB 
• Suporte a periféricos USB 2.0 
• Microfone e saída de áudio 
• Uso eficiente de energia 

(normalmente 2 watts por usuário)
• Corte em até 75% nos custos de 

hardware e suporte de PC  
• Poderoso software de 

virtualização de desktop Servidor 
Space® incluído

• Fácil de configurar, manter, 
gerenciar e proteger

• Compacto e confiável (sem 
ventoinhas ou discos)

• Software de gerenciamento 
remoto incluído
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M-series  
Kit Thin Client 3-em-1 para Desktops Virtuais   

Dispositivos client M300  

1. Extensão USB A/B 

2. Portal de conexão direta (RJ45) 

3. Reiniciar 

4. Tomada

5. Portal Ethernet RJ45

6. Saída de vídeo 

7. Teclado e mouse USB 

8. Entrada de periféricos USB 2.0

9. Portal de saída de áudio e 
microfone

RECURSO

ATÉ 45 USUÁRIOS POR HOST Menos PCs para gerenciar e custos menores de computação por usuário

CONEXÃO À ETHERNET Conecte-se à distância com a Ethernet

NUMO 2  SOC O dispositivo Numo de segunda geração oferece streaming de vídeo em alta resolução. 

VSPACE SERVER Fácil de instalar e configurar e sem a necessidade de gerenciar hipervisores complicados 
(nem taxas de licença anuais). Mas se desejado, o vSpace funciona perfeitamente com um 
hipervisor

636192_V6

* Cabos não incluídos: são necessários dois 
cabos CAT5e, dois cabos USB A/B e uma 
conexão Ethernet.

** O PC Host, monitor, teclado, mouse, alto-
falantes, cabos e outros periféricos NÃO 
estão incluídos e devem ser adquiridos 
separadamente.

*** O respectivo fornecedor de software pode 
exigir softwares aplicativos, acessos de client 
e licenças do sistema operacional do PC 
compartilhado e o M300, os quais devem ser 
adquiridos separadamente.

**** Consulte os requisitos do sistema operacional 
e detalhes técnicos da Microsoft em 
ncomputing.com/mslicensing. 
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HARDWARE

CONTEÚDO DO KIT O Kit do M300 inclui três dispositivos client* M300, fonte com tomada, CD/licença de 
instalação e guia do usuário do software de Servidor vSpace, Manual de instalação rápida e 
parafusos VESA **

DIMENSÕES Dispositivo principal: 160mm(w) x 120mm(d )x 35mm(h) 
Dispositivo satélite: 120mm(w) x 99mm(d) x 33mm(h)

PESO Dispositivo principal: M300: 0,21 kg / 0,46 lbs  
Dispositivo satélite M300: 0,12 kg / 0,26 lbs

PESO DO KIT PARA ENVIO 0,96 Kg ou 2,1 kg (inclui 3 dispositivos client, adaptador de alimentação, documentação, etc.)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO Entrada: 100-240 VAC, 50-60 Hz    Saída: 12 VDC, 1.5 A 
Consumo minímo de energia: ~6 W (sem dispositivos periféricos USB)  

INDICADORES LED FRONTAIS Dispositivo principal: Alimentação: conexão à fonte de alimentação de energia 
LAN: conexão ao verde da rede, pisca com tráfego 
Dispositivo satélite: Boa conexão ao dispositivo principal

CONEXÃO AO HOST Ethernet troca de 10/100 Mb/s (recomenda-se conexão de 1 Gb ao host) 

CONEXÃO ENTRE 
DISPOSITIVOS PRINCIPAIS E 
SATÉLITES

Adição do cabo Cat 5/6 STP de até 5 metros entre o dispositivo principal e os dois dispositvos 
satélites.  
Para suporte a USB 2.0 no dispositivo  satélite é necessária adição de cabos USB A/B 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO De 800x600 a 1440x900  suporte para projeção total de cores, em até 24bits

ÁUDIO Saída estéreo através do alto-falante 

MICROFONE Entrada de áudio do microfone 

MOUSE E TECLADO USB O conjunto de entradas de USB suporta dispositivos de mouse e teclado (dispositivos HID) 

USB 2.0 Entrada de  USB 2.0 para suporte a periféricos (porta USB na frente do dispositivo. É 
necessário acrescentar cabos USB A/B para ativar o suporte) 

HARDWARE INTERNO Numo2 System-on-Chip com SDRAM e design de solid-state flash, sem partes móveis, 
ventoinhas ou armazenamento local do usuário                   
Firmware da NComputing incorporado (sem sistema operacional no usuário local)

CONFIABILIDADE Confiabilidade (MTBF) >250.000 horas (calculadas utilizando Bellcore Edição 6 TR-332, 
Caso 2, Parte I a 40°C)

CERTIFICAÇÕES FCC Classe B, CE, KCC e conformidade com RoHS

SUPORTE AO USUÁRIO VSPACE  O número máximo de usuários por host é 45

SOFTWARE

SISTEMAS OPERACIONAIS 
SUPORTADOS****

Consulte a matriz de compatibilidade de sistema operacional vSpace para as últimas 
versões suportadas.

REQUISITOS DO PC HOST Consultar o guia de configuração de hardware recomendada em ncomputing.com/
support

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

