vCloudPoint S100
Zero Client

Oyunu Değiștiren Zero Client!
Geleneksel zero client ürünlere yenilikçi teknolojiler katarak,
zero client tanımına bakıș açınızı değiștirmesi için tasarlandı...
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i7 İșlemcili bir sunucu üzerinde,
en fazla kaç kullanıcı video izleyebilir?

50

!

vCloudPoint Tarafından geliștirilen DDP teknolojisini kullanan S100 Zero Client ile
eșzamanlı 50 kullanıcıya kadar FullHD 1080p Video izlemek mümkün...

DDP(Dynamic Desktop Protocol) sayesinde S100 Zero Client, VLC player 2.1.5 ve üzeri sürüm lokal ve web (YouTube)
videolar için grafik ișlemi tümüyle kendisi üstlenir, sunucu bilgisayar kaynaklarını tüketmez. i7 İșlemcili klasik
bir bilgisayar sunucu olarak kullanılsa dahi, 50 kullanıcıya kadar FullHD 1080p video izlenebilir.

Grafik ișlemcisi ve ileri yazılım teknoljisi ile
CAD/CAM uygulamarında yüksek performans!
S100 Zero Client’i diğerlerinden ayıran bașka bir özelliği de,
dahili grafik ișlemcisi ve senkronize çalıșan ileri yazılım teknolojisi...
Grafik ișlemlerinin yoğunluğu sebebiyle CAD/CAM uygulamaları, sunucu bilgisayarda
en fazla kaynak tüketen uygulamalardır. vCloudPoint S100 Zero Client, üzerindeki grafik ișlemcisi
ve senkronize çalıșan yazılım teknolojisi ile, tüm CAD/CAM yazılımlarının kullanımında yüksek performansa sahiptir.

95

Elektrik Maliyetlerinden Tasarruf Edin

75

Donanım Maliyetinden Tasarruf Edin

85

Bakım Maliyetlerinden Tasarruf Edin

%

%

%
2

Klasik bir bilgisayarın ortalama enerji tüketimi 100W iken, S100 sadece 5W enerji
tüketir. Bu sayede elektrik giderlerinden %95’e varan tasarruf sağlarsınız.

S100 Zero Client, satın alma ve sahip olma maliyetlerinde
bilgisayara kıyasla %75’varan oranlara kadar daha ekonomiktir.

S100, Solid-state yapısı sayesinde herhangi bir bakım gerektirmez.
Sunucu bilgisayara yapılacak bakım ile %85’e varan oranlarda
tasarruf etmenizi sağlar.

BT Sınıfları, Derslikler
Hastaneler, Laboratuvarlar
Kamu Hizmetleri
Çağrı Merkezleri
Ofisler
Kütüphaneler
Konferans, Seminer Salonları
Diğer Tüm İșletmeler ve Kurumlar
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vMatrix Server Manager ile merkezi
yönetim kolaylığı...
BT yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu sayısız özelliğe sahip
vMatrix Server Manager sunucu yönetimi yazılımı ile tanıșın...
Ana bilgisayar üzerindeki İșlemci, Bellek, Ağ, Depolama ve diğer önemli kaynakların aktif olarak izlenmesine olanak
sağlar. Kullanıcı hesaplarının yönetilmesi ve yetkilendirilmesi, kullanıcı ekranlarının izlenebilmesi ve müdahale imkanı,
kullanıcıya ait ses-çözünürlük gibi ayarların yapılandırılabilmesi, Broadcasting özelliği ile sunucu ekranı paylașımı,
istemcilere bağlı USB çevre birimlerinin kontrolü, kullanıcılar ile anlık mesajlașma sağlayan Chatting Room...
Tüm bu özellikleriyle vMatrix Server Manager, BT yöneticilerinin ișlerini kolaylaștırarak sistem üzerinde merkezi ve
tam kontrol sahibi olmalarına imkan verir.

Broadcasting özelliği sayesinde
yönetici ekranını kullanıcılarınızla paylașın...

Broadcasting Çalıșma Örneği

Students

Teacher

Eğitim, sunum paylașımlarınız için en büyük yardımcınız,
S100 Broadcasting özelliği...
Broadcasting özelliği, sunucu bilgisayar ekranının eșzamanlı olarak istemcilerle paylașılabilmesini sağlar.
Bu özellik, video-slayt-uygulama anlatımı gibi eğitim ve sunum çalıșmalarının
kolay ve etkili biçimde yapılabilmesine olanak sağlar.
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