IP Tabanlı KVM Çözümleri ile
Yönetimdeki Verimliliğinizi Artırın

ATEN IP tabanlı KVM çözümleri tüm bilgisayar operatörlerinin birden fazla sunucuya dünyanın her hangi bir noktasından uzaktan erişerek sunucular
üzerinde denetim kurmalarını sağlıyor. TCP/IP protokol desteği sayesinde LAN, WAN ya da Internet'e bağlı herhangi bilgisayardan sunuculara
erişmek mümkün.
► Uzak Erişim - Sunucu odasında bütün gün kalmak durumunda, çalışma odanız ile sunucu odanız arasında mekik dokuman zorunda değilsiniz.
Server odasına olan konumuz ne olursa olsun ATEN IP tabanlı çözümler sayesinde server odasına rahatlıkla bulunduğunuz noktadan erişebilirsiniz.
► Gerçek Zamanlı Yönetim - İster evde ister iş seyahatinde olun ya da tropik bir adada tatil yapın; çalıştığınız şirketin sunucu odasında herhangi bir
arıza oluştuğu takdirde tatilinizi yarıda kesmenize gerek olmayacak.

► IP Tabanlı KVM switch
cihazları
IP üzerinden erişim
özelliğine sahip 8, 16, 24,
32 ve 40 port seçeneklere
sahip KVM switch
cihazlarından oluşur. Dünyanın herhangi bir
noktasından tek bir konsol üzerinden birden
fazla sunucuya uzaktan erişme imkanı sunan
bir teknoloji çözümüdür.
● 8/16/24/32/40 Port'lu KVM switch
● IP bağlantısı için birden fazla veri yolu
destekler. (Multiple bus sessions)
● Lokal Konsol desteği
● Geleneksel SPHD/RJ-45 konnektörü
sayesinde 8/16/24/32/40 port'lu KVM switch
cihazlarıyla rahatlıkla bağlantı kurabilir ve 1U
rack kabinette rahatlıkla kullanılabilir.
● Çoklu platform desteği

► IP Tabanlı LCD KVM
IP Tabanlı KVM switch ve
LCD Konsol özelliğinin
birarada sunulduğu bu
yaratıcı çözüm, sunucu
odalarında sadece
yerden tasarruf edilmesini sağlamakla kalmaz
aynı zamanda operasyonel verimlilik elde
edilmesini sağlar.
● IP Tabanlı KVM switch ve LCD Konsol
birarada
● Çift raylı şasi tasarımı 1U yüksekliğinden
biraz daha ufaktır ve kabiniçi montajı için
elverişli ortam yaratır.
● Harici olarak konsol bağlanabilir.
● İlave mouse port'una sahiptir.
● OSD özelliği ve menü çubuğu sayesinde
kullanıcıya yönetimin kolaylaştırılması
sağlanmıştır.
● Bireysel olarak montajı kolaylıkla yapılabilir.

CS1708i/CS1716i
8/16-Port PS/2-USB KVM on the NET™
KL9108 8-Port Dual Rail LCD KVM Switch

► KVM Switch'lere
Harici IP Arayüzü
Kazandıran Çözüm
Geleneksel KVM switch
cihazına IP erişimi
kazandırarak mevcut KVM
switch donanımının değerlendirilmesini. Bu
sayede IP tabanlı yeni bir KVM switch ürününe
ihtiyaç kalmamaktadır.

● Geleneksel KVM switch cihazlarına uzaktan
erişim ve yönetim kabiliyeti kazandırılır ve
sunucu sistemlerine erişim sağlanır.
● Kompakt boyut
● IP alamayan KVM switch'lerin IP network
ortamına dahil olmasını sağlar.
● Kabiniçi montajı için uygun

CN8000 KVM on the NET™

ATEN küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler)
KH1508i/KH1516i
8/16 Port Cat 5 High-Density KVM Over the NET™

KN2108/KN2116
8/16-Port KVM Over the NET™

KN9108/KN9116
8/16-Port KVM Over the NET™

KN2132/KN4116/KN4132/KN2116A
16/32-Port KVM Over the NET™

ve kurumsal firmalar dahil ALTUSEN serisi KVM
ürünleriyle pazarın ihtiyacına cevap verebilmek
KL9116 16-Port Dual Rail LCD KVM Switch
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KN2124v/KN2140v/KN4124v/KN4140v
24/40-Port KVM Over the NET™
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