
Profesyonel Thin Client!
Yoğun ișlemci ve grafik kullanımı gerektiren uygulamalarda

üstün performans sağlaması için geliștirildi.

Centerm C92 Serisi
Thin Client

http://www.yakoteknoloji.com1
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C92-Z28 C92-W432

İșlemci Intel Quad-Core 2GHz Intel Quad-Core 2GHz

Bellek (RAM) 2 GB DDR3L 4 GB DDR3L

Sabit Disk 8 GB SSD DOM 32 GB SSD DOM

Ağ 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet ve 802.11b/g/n Wi-Fi

Kurulu İșletim Sistemi COS (Centerm Operating System) Microsoft WES7

Ön Karșılaștırma



CSR mantığı sayesinde
grafik-ișlem programlarında yüksek performans 

Çift monitör desteği 
sayesinde kullanım
alanınızı genișletin...

Centerm C92 Serisi, CSR (Client Side Rendering) 
istemci taraflı görüntü ișleme mantığınıyla çalıșır. 
Yapılacak ișlemler için sunucu kaynaklarını değil, 
kendi üzerindeki yüksek kapasiteli ișlemci ve 
grafik ișlemciyi kullanır.

Bu sayede tüm CAD/CAM yazılımları, video veya 
fotoğraf düzenleme gibi görüntü ișleme yazılımları,
diğer 3D tasarım yazılımları, HD video
görüntüleme gibi yoğun grafik ișlem
kullanan tüm uygulamalarda yüksek performans 
ve eksiksiz bir masaüstü deneyimi
edinmenizi sağlar. 

Centerm C92 Serisi üzerinde 1 x DVI-I port ve
1 x DP (Display port) olmak üzere 2 ayrı grafik 
çıkıșı bulunur.

Bu sayede, isterseniz Extended (Genișletilmiș) 
seçeneği ile çalıșma alanınızı iki farklı monitöre 
yayabilir, isterseniz Clone (Çoğaltılmıș)
seçeneği ile ana monitörünüzdeki görüntüyü
diğer monitörünüzle paylașabilirsiniz.

Tasarım, yazılım, veri analizi gibi geniș ekrana 
ihtiyaç duyulan tüm çalıșmalarınızda
ișinizi kolaylaștırmak için geliștirildi.

Yazıcılardan E-İmza’ya, 
geniș çevre birimi

uyumuyla ișinizi geliștirin
Gelișmiș donanım ve yazılım mimarisi,

güncellenebilir yapısı ile Centerm C92 Serisi,
yeni teknolojilerle üst seviyede uyumluluk sahibidir.

Yazıcı, Tarayıcı, Elektronik İmza, WebCam,
Dokunmatik Ekran desteği gibi

popüler çevre birimlerinin tümünü
kolayca kullanabilir ve paylașabilirsiniz.
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Lokal ișletim sistemi 
desteğiyle sunucu 

bağımsız çalıșabilme
Üzerindeki SSD DOM sabit disk ile C92 Serisi,
desteklenen ișletim sistemleri yüklü durumda 

sunucu bağımsız çalıșma özelliğine sahiptir.

İhtiyacınıza uygun șekilde, ister Linux tabanlı bir 
ișletim sistemi yükleyebilir, isterseniz Microsoft 

tarafından geliștirilen WES (Windows Embedded 
System) ile kullanabilirsiniz.

C92 Serisi, güçlü ișlemcisi, geniș belleği ve ileri 
teknolojisi sayesinde yakaladığı yüksek pefrmans 

ile masaüstü bilgisayar deneyiminizden
ödün vermemenizi sağlar.
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Server1 Server2

Aynı anda birden fazla 
sunucuda oturum açarak 
çalıșma imkanı
Centerm C92 Serisi gelișmiș yazılım ve donanım 
özellikleri sayesinde aynı anda birden fazla 
sunucuya bağlanmanıza,Ctrl+Tab tuș
kombinasyonu ile bağlantılar arasında
kolayca geçiș yapmanıza imkan sağlar.

Üstelik sunucularda yüklü ișletim sistemleri farklı 
olsa dahi bu özelliği kullanabilirsiniz...

Birbirinden değișik yapılar üzerine kurulu,
çok sunuculu ortamlarda hem kullanıcıların,
hem de BT yöneticilerinin ișini kolaylaștırarak
iș yükünü azaltır, zaman kazandırır.

Centerm C92 Serisi’nin BT yöneticileri tarafından
tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de
CCCM Sunucu Yönetimi Yazılımı.

Kullanıcı profil ayarlarını düzenleme ve kopyalama, 
kullanıcı ekranını izleme ve kontrol edebilme gibi 
birçok özelliği bünyesinde barındıran
CCCM web tabanlı sistem yönetimi yazılımı ile
tüm sisteminizi merkezi olarak yönetebilirsiniz.

CCCM Sunucu Yönetimi Yazılımının Birkaç Özelliği;
Kullanıcı Gruplandırma
Kullanıcı Ekranı İzleme ve Kontrol
Kullanıcı Profil Ayarlarını Düzenleme-Kopyalama
Wake On Lan - Shutdown - Restart Özelliği
Seçili veya Tüm Kullanıcılar için Sistem Güncelleme
Kullanıcı IP, DNS, Route Ayarlarını Değiștirme

Web tabanlı sunucu yönetimi yazılımı CCCM ile 
merkezi yönetim kolaylığının keyfini sürün...
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Güncellenebilir,
Özelleștirilebilir Yazılım

Elektrik Maliyetlerinden Tasarruf Edin
Klasik bir bilgisayarın ortalama enerji tüketimi 100W iken,
C92 Serisi ortalama 8W enerji tüketir. Bu sayede elektrik
giderlerinden %90’a varan tasarruf sağlarsınız.

Donanım Maliyetinden Tasarruf Edin
C92 Serisi Thin Client, satın alma ve sahip olma maliyetlerinde
bilgisayara kıyasla %75’varan oranlara kadar daha ekonomiktir. 

Bakım Maliyetlerinden Tasarruf Edin
C92 Serisi Thin Client, 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

90%

75%

85%

BAYİ KAȘE / İMZA

Hareketli Parça Bulundurmayan
Donanım Mimarisi

VESA
Montaj Aparatı

thin client / zero client / çözümler
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Sanallaștırma Platformları
ile Tam Uyum
Centerm C92 Serisi, BT yöneticileri tarafından 
kabul görmüș, popüler sanallaștırma platform-
larının tamamını destekler. Citrix HDX, vmWare 
PCoIP, Microsoft RDP ve daha birçok ișletim 
sistemi ve platform desteği sayesinde, sisteminizin
uyumluluğunu arttırır, ișinizi kolaylaștırır.


