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L300 főbb tulajdonságai

Minden úgy ahogy 
Ön megszokta 

Mindegy, hogy HD minőségű teljes 
képernyős videót néz, vagy USB 
2.0-ás eszközöket csatlakoztat, 
az L300 erős és rugalmas, hogy 
abban a környezetben működjön, 
amilyenben Ön akarja.

Költséghatékony, mindig, 
és mindenkor 

Az L300 újraértelmezi a teljesítmény 
és ár fogalmát a vékony kliens 
vagy „zero-client” eszközöknél. 
Egy komplett virtuális desktop 
megoldást megvalósíthatunk 
fele annyiért mint egy PC ára. 
Kezeléstakarékosság 75%-ban és 
energiatakarékosság több mint 
90%-ban.

Könnyű telepíteni

Mindegy, hogy négy munkaállomás 
kell egy távoli irodai ágban, vagy 
négyezer egy társasági irodában, 
az L300 könnyen telepíthető a 
vSpace-t használva.

Könnyű kezelni 

Az L300 egy zéró kezelésű kliens. 
Telepítést követően nem kellenek 
programok, szoftverek vagy driverek 
a készülék használatához. A vSpace 
szoftver központilag kezeli a 
firmware változásokat felhasználói 
beavatkozás nélkül.

A Vállalatok IT osztálya aktívan keres egy 
kevésbé drága megoldást, új munkakörnyezetek 
létrehozására, kezelésére. A desktop virtualizáció 
lehet a megoldás, de a felhasználók még mindig 
szkeptikusak a virtuális desktop teljesítménye és 
multimédiás támogatása miatt. Az NComputing 
eloszlatja ezt a tévhitet, az új multimédiában gazdag 
megoldással, mely erős mégis könnyen telepíthető 
és kezelhető eszköz, ráadásul elsőként elérhető 
piacvezető áron a következő generációs vékony 
kliensek közül. Az L300 virtuális desktop vSpace™ 
Server mely egy desktop vizualizációs szoftver.

Az NComputing piacvezető a virtuális desktopok 
létesítésében, több mint 2,5 millió olcsó kliens eszközzel 
világszerte. A legújabb megoldás az L300 virtuális desktop mely 
gazdag teljes képernyős, gyors multimédiás lejátszást kínál, példátlan 
USB periférikus támogatással. Az NComputing vSpace™ Server kombinálva 
az L300-al lehetőséget kínál egy könnyen telepíthető, olcsó megoldásra, 
mellyel órákon belül elkészíthetjük a virtuális desktop infrastruktúránkat.

vSpace virtualizációs szoftver – Érje meg a 
VDI beruházása
Az NComputing vSpace® Server lehetővé teszi a virtuális desktopok telepítését, így többféle 
lehetőséget biztosít a felhasználóknak folyamatos hozzáféréssel (instance) az operációs rendszerhez 
mely lehet Windows. A vSpace nem csak VMware, Citrix és Microsoft alapokra lett tervezve, hanem 
kiterjeszthető, a virtuális desktop struktúra megváltoztatásával egy felhasználó/virtuális gépről akár 
száz felhasználó/virtuális gépre. Pozitív hatása van a működési költségekre így csökkentve az összes 
asztali PC-nél amúgy fennálló költségét, mint például támogatás, karbantartás és fejlesztés.

L300 – Következő generációs médiagyorsítás
A DVD minőségű videók lejátszása az L300-al akár 1920x1080-as felbontású kijelzőn általánosnak 
számít a megszokott média formátumokkal. Az új kialakítás megkönnyíti az elhelyezést. NComputing 
Numo System-on-Chip (SoC) biztosítja, az L300 gördülékeny teljesítményét, olcsóbban mint 
bármely más vékony vagy zero-client megoldás, negyedannyi asztali számítógép felhasználásával. 
Az NComputing vSpace Server kombinálva a VDI megoldásokkal harmadannyiba kerül mint bármely 
hagyományos vékony kliens megoldás.
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L300 Virtuális Ethernet desktop

JELLEMZŐK FUNKCIÓ ELŐNY

VIDEO GYORSÍTÁS A videó tartalmak lejátszása médialejátszón vagy beágyazott 
weblapon keresztül mely transkódolja, streameli, helyileg 
dekódolja és 1920x1080-as felbontásra állítja teljes képkocka 
per másodperc mellett

A felhasználók PC élményt fognak tapasztalni a szerver oldal 
különösebb terhelése nélkül, és nem szükséges helyi PC vagy 
vékony kliens médialejátszó

MAGAS RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÁS

Az adminisztrátor kinevezhet egy csoportot a szerverek közül, 
hogy melyre csatlakozzon automatikusan

Minden felhasználó másodpercek alatt be tud jelentkezni, 
még szerver hiba ellenére is, bármilyen komplex központi 
szerver és kiszolgáló híján

EXPRESSZ TELEPÍTÉSI 
ESZKÖZÖK

Az adminisztrátor készít egy eszköz sablont az összes 
beállítással, és konfigurációval, így a klónozott sablont tovább 
lehet telepítni az összes eszközre

Több ezer eszközt telepíthetünk egyszerűen a sablonok 
segítségével, kézi beavatkozás nélkül – és komplex 
központosított infrastruktúra nélkül -

VMWARE ÉS CITRIX 
TÁMOGATÁS

VMware használhat ha több vSpace-t szervert szerete 
futtatni, vagy nagyobb számú felhasználó per szervert, 
de akár integrálhat a Citrix kiszolgálót, XenApp alapú 
alkalmazásokat futtatásához

A vSpace L300-at használva nagyobb számú felhasználó 
esetén, kihasználva a szerver és az alkalmazás által nyújtott 
virtualizációs megoldásokat

ZERO KEZELÉS Az L300-at egyszerű beállítani és automatikusan fogadja a 
frissítéseket a telepített vSpace szerverekről

Az L300 könnyen beállítható és automatikusan kezeli a 
vSpace szerver, nem úgy mint a többi vékony kliens amikhez 
komplex kezelési eszközök kellenek helyileg telepített 
alkalmazásokkal vagy un. „zero-client”-ek melyekhez komplex 
hálózati és szerverkezelési beállítások szükségesek

TRANSPARENT USB 
ÁTIRÁNYÍTÁS

2 darab USB 2.0-ás csatlakozóval van ellátva, amikre külső 
tárolókat, nyomtatókat, és egyéb eszközöket csatlakoztathat

Nincs szükség helyi driverekre az USB támogatású 
eszközökhöz

ZERO-FOOTPRINT TELEPÍTÉS Az L300 tartalmazza a kényelmes VESA szabványt így LCD 
kijelzőkre szerelheti

Tartsa az asztalát rendezetten úgy, hogy az L300-at az LCD 
monitora hátuljára rakja

L300 Csatlakozás

1. 2 külső USB 2.0

2. mikrofon jack

3. hangszóró jack

4. USB 1.1 Billentyűzet & egér

5. 10/100 Ethernet

6. VGA monitor

7. 12V bemenet

8. ki/be kapcsoló
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HARDVER HARDVER SPECIFIKÁCIÓK

CSOMAG TARTALOM* Minden L300 csomag a következőket tartalmazza. NComputing L300, Tápkábel, 
NComputing vSpace szoftver, CD/licenc, szoftvertelepítés és felhasználói kézikönyv, gyors 
telepítési kiskönyv, VESA kompatibilis monitor szerelék. PC, monitor, billentyűzet, egér, 
hangszóró, mikrofon, és más periféria nem tartozék, és külön kell megvásárolni

MÉRET Szélesség: 115 mm / 4.5 inch, Mélység: 115 mm / 4.5  
Magasság: 30 mm / 1.2 inch

SÚLY 154 g / 0.34 lbs. Szállítási súly (tápegység, csomagolás, dokumentáció, stb.): 
0.77 kg / 1.7 lbs

TÁPELLÁTÁS 12VDC tápegység mellékelve (110/220 automatikus)

ENERGIAGAZDÁLKODÁS 5W (független külső USB eszköztől)

LED JELZÉS bekapcsolás, hálózat, és hálózati aktivitás

FELBONTÁS Normális kijelző felbontás (16 vagy 24 bit 
szín) @60Hz 640x480, 800x600, 1024x768, 
1280x1024, és 1600x1200

Szélesvásznú kijelző felbontás (16 vagy 
24 bit szín) @60Hz 1280x720, 1280x800, 
1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 
és 1920x1080

MONITOR KÉSZENLÉT Támogatja az energiatakarékos módot VESA kompatibilis monitorokkal

HÁLÓZAT 10/100 Mbps Ethernet

AUDIO 12 bit stereo audio bemenet / kimenet 3.5mm stereo jack csatlakozón keresztül

BELSŐ HARDVER Letisztult design, nincs mozgó alkatrész, ventilátor, és helyi tároló egység. 
NComputing Numo System-on-Chip beépített NComputing Firmware-el. (nincs helyi 
operációs rendszer)

MULTIMÉDIA 
TÁMOGATÁS

Hardveres 2D grafikus gyorsítás, hardveres video támogatás, a legtöbb média formátum, 
média lejátszó alkalmazások, és böngésző alapú videó támogatás

ADAT BIZTONSÁG Nincs helyi adat tárolás az eszközön. USB hozzáférés a felhasználó által ellenőrzött vagy 
eszköz policy

ÉLETTARTAM (MTBF) >100,000 óra (Bellcore Issue által mérve 6 TR-332, Case 2, Part I at 40° C)

CERTIFICATIONS FCC Class B, CE, KCC, RoHS

ENVIRONMENTAL • 0-tól 40 Celsius-fokig 
• 10-tol 85%-ig relatív páratartalom 
• Nincs mozgó részegység, így védett a legtöbb por által okozott hibától

MAXIMUM 
FELHASZNÁLÓK PER 
OPERÁCIÓS RENDSZER

NComputing vSpace Server 100 felhasználót engedélyez per OS

PC KONFIGURÁCIÓ Az ajánlott konfigurációért, kérjük látogassa meg oldalunkat: 
www.ncomputing.com/support

SZOFTVER SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓK

TÁMOGATOTT 
OPERÁCIÓS 
RENDSZEREK**

Olvassa el a vSpace operációs rendszer kompatibilitási táblázat támogatott verzióihoz.

FELHASZNÁLÓI 
SZOFTVER

NComputing vSpace Server desktop virtualization szoftver User eXperience Protocol 
(UXP)

* Lehetséges hogy alkalmazások, kliensek, 
OS licencek, PC-hez, és L300-hoz külön 
eladótól vásárolandók.

** A Microsoft Operációs rendszer 
licenceszelési követelményeihez, és 
technikai részletekhez, kérjük látogassa 
meg: www.ncomputing.com/mslicensing
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