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Oyunu Değiștiren Zero Client!

Zero Client Datasheet

Kullanıcılar için sistem yöneticisi tarafından ihtiyaçlara göre 
ayarlanabilir, esnek masaüstü deneyimi

vMatrix Sunucu Yazılımı’nın gelișmiș özellikleri ile BT yöneticilerinin 
ișini kolaylaștıran sistem yönetimi

Yüksek seviye kullanıcı yalıtımı sayesinde,her kullanıcıyı kendine ait 
alanda sınırlayarak geleneksel güvenlik sorunlarını engelleyen yapı

USB Çevre birimleri desteği için geniș yapısı sayesinde ek sürücüye 
ihtiyaç duymadan, standart Windows sürücüleri ile çalıșabilme

vCloudPoint tarafından geliștirilen özgün ses teknolojisi ile 
ek yapılanmaya gerek duymadan gerçekçi, yüksek kaliteli ses

vMatrix sunucu yazılımı ile birlikte,
etkili kaynak dağıtımı ve gelișmiș yönetilebilirliği,

yüksek video performansı ve kaliteli ses özellikleri,
güvenliği, çevre birimleri desteği ve

güncellenebilir yazılım yapısı ile
masaüstü bilgisayar deneyiminden ödün verilmemesini sağlar.

vCloudPoint S100 zero client,
geleneksel zero client ürünlerin zayıflıklarını ortadan kaldırarak, 

zero client tanımına bakıș açınızı değiștirmesi için tasarlandı.

vCloudPoint tarafından sağlanan yenilikçi DDP Protokolü(Dynamic 
Desktop Protocol) sayesinde mükemmel grafik ișlem desteği
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Ek maliyet veya gizli ücretler olmadan,
daha üstün özellikler için yazılım güncelleme desteği
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vCloudPoint S100 Donanım Özellikleri

Bağlantılar Ön Panel: 2 x USB 2.0 Portu, 1 Mikrofon Giriși, 1 Ses Çıkıșı
Arka Panel: 2 x USB 2.0 Portu, 1 VGA Monitör Çıkıșı, 1 RJ45 Ethernet, 1 Power/Reset Butonu

Görüntü Tüm Medya Formatları İçin Full HD 1080P Video Desteği (Lokal ve web video oynatıcılar için Sunucu Taraflı,
VLC player 2.1.5 ve üzeri sürüm lokal videolar için İstemci Taraflı video oynatımı)

1 Sunucu Bilgisayar İçin
Maksimum Kullanıcı Sayısı

vMatrix Server Manager ile 1 Sunucu bilgisayarda 99 istemciye kadar çalıșabilme (Maksimum kullanıcı
sayısı sunucu konfigürasyonuna veya kullanılacak programlara göre değișiklik gösterebilir.)

Çevre Koșulları 0 - 40 Derece arası çevre sıcaklığı, %10 ila %80 arası bağıl nem oranı(iklimlendirilmemiș ortam) ve fan vb. 
hareketli parçalar bulundurmaması sebebiyle titreșimli veya tozlu ortamlarda dahi kullanabilme.

Kutu İçeriği S100 Cihazı, Adaptör, VESA Aparatı. (vMatrix Server Manager yazılımı www.yakoteknoloji.com adresinden 
indirilebilir.)

vCloudPoint S100 Yazılım Özellikleri

Desteklenen İșletim Sistemleri Microsoft Windows 7, 8 ,8.1 & 10 (Starter ve Home Basic sürümleri hariç),
Server 2003 32 bit, 2008R2, 2012, 2012R2, Multipoint Server 2011, 2012

Lisanslandırma İșletim sistemine bağlı olarak Microsoft Remote Desktop Services Client Access (RDS CAL) ile her 
kullanıcı/cihaz için lisanslandırma gerekebilir.

Kullanıcı Yazılımı Dynamic Desktop Protocol (DDP) destekli vCloudPoint vMatrix Server Manager 

Uyumlu

DDP (Dynamic Desktop Protocol) Hakkında
DDP (Dynamic Desktop Protocol) vCloudPoint tarafından geliștirilen, sunucu kaynaklarını en çok kullanan ișlemlerden biri olan video görüntüleme için, sunucu 
yükünü sıfıra indiren yenilikçi bir teknolojidir. DDP Sayesinde S100, VLC player 2.1.5 ve üzeri sürüm lokal videolar için, video görüntüleme esnasındaki grafik 
ișlemi tümüyle kendisi üstlenir, sunucu bilgisayar kaynaklarını kullanmaz. i7 İșlemcili klasik bir bilgisayar sunucu olarak kullanılsa dahi, 50 istemciye kadar 
sorunsuz video görüntülemesi yapılabilir.

vMatrix Server Manager Hakkında
vCloudPoint tarafından geliștirilen vMatrix Server Manager, BT yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu 
sayısız özelliğe sahiptir. Ana bilgisayar üzerindeki İșlemci, Bellek, Ağ, Depolama ve diğer önemli 
kaynakların izlenebilmesi, 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...

Broadcasting Özelliği Hakkında
Sunucu bilgisayar ekranının eșzamanlı olarak istemcilerle paylașılabilmesini sağlar.

Bu özellik, video-slayt-uygulama anlatımı gibi eğitim ve sunum çalıșmalarının kolay ve etkili biçimde 
yapılabilmesine imkan verir.
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Güç Tüketimi Stand By Durumda : 0,2w - Çalıșır Durumda: 5w

Ses 16bit 44.1Khz / 48Khz Ses Giriș / Çıkıș 3.5mm Soket

Ağ 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 (Opsiyonel dahili veya harici 802.11b/g/n WIFI)

Dahili Donanım Hareketli parçalar, fanlar, dahili diskler bulundurmayan, sessiz ve bakım gerektirmeyen Solid State yapı.
Veri Güvenliği Dahili disk bulundurmayan, USB veri iletișimini kullanıcı izinleri ile kontrol sağlayan yüksek güvenlik.
Kullanım Ömrü 100,000 Saatten(11 Yıl) fazla (Bellcore ile test edildi.)
Sertifikalar FCC Class B, CE, CCC and RoHS Compliant

Boyutlar 12.4(Boy)x7.5(En)x2.6(Yükseklik) cm
Ağırlık 125 gr (400gr Kutulu Ağırlık)


