WE CONNECT EVERYTHING ...

ALTUSEN CAT 5 HIGH DENSITY KVM SWITCH ÜRÜNLERI
KH1508/1516

8/16-Port High-Density KVM Switch

•

Bir konsol ile 16 bilgisayarın ve Zincirleme
bağlantı yöntemiyle 512 bilgisayarın
denetlenmesini sağlar.

•

Bilgisayar ve switch arasındaki mesafenin
40 metreye kadar artırılmasını sağlar.

•

İki Kademeli Parola Güvenliği - sayesinde
güvenli erişim. Farklı profillere sahip yönetici
yetkisine sahip bir kullanıcı ile birlikte maksimum 4 kullanıcı erişebilmektedir.

•

Yüksek görüntü kalitesi - Maks.1600 x 1200

•

Otomatik Tarama özelliği - kullanıcının
işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar
süratli bir şekilde tespit edilir.

KH2508A/2516A

KH1508i/1516i

2 KONSOL 8/16-PORT HIGH-DENSITY KVM SWITCH

8/16-Port High-Density KVM Over the NET

•

İki konsol ile 16 bilgisayarın ve Zincirleme
bağlantı yöntemiyle 512 bilgisayarın
denetlenmesini sağlar.

•

Bir konsol ile 16 bilgisayarın ve Zincirleme
bağlantı yöntemiyle 256 bilgisayarın
denetlenmesini sağlar.

•

Dönüşümlü konsol kullanımı – PS/2 ve USB
KVM konsol ile bilgisayarlar yönetebilir.

•

•

Bilgisayar ve switch arasındaki mesafenin
50 metreye kadar artırılmasını sağlar.
(KA7000 serisi KVM Adaptör Kablosu
kullanılmalıdır.)

Uzaktan bilgisayarlara erişim - LAN,
WAN ya da Internet üzerinden. Nerede
olursanız olun sistemlerini yönetin.

•

Bilgisayar ve switch arasındaki mesafenin
40 metreye kadar artırılmasını sağlar.

•

Yüksek görüntü kalitesi - Maks.1600 x 1200

•

•

Çoklu Kullanıcı Hesapları - Yönetici                
yetkisine sahip bir kullanıcı ve maksimum
10 kullanıcı hesabı yaratılabilir.

Internet tarayıcısı üzerinden erişim
Windows client ve Java client desteği

•

64 kullanıcı hesabı yaratılabilir. 32  adet
kullanıcının aynı anda erişimi mümkündür.

•

Kendisine bağlı Power Over the NET™
cihazlara uzaktan elektrik beslemesi
yapmak ve güç yönetimini ele geçirmek
mümkün.

•

İleri düzey güvenlik özellikleri arasında
parola koruması ve gelişmiş şifreleme
teknolojileri - 1024 bit RSA, 256-bit AES, 56bit DES ve 128-bit SSL.

•

İki Kademeli Parola Güvenliği - sayesinde
güvenli erişim. Farklı profillere sahip  yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı ile birlikte
maksimum 10 kullanıcı erişebilmektedir.

•

Otomatik Tarama özelliği - sayesinde
kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da
bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.

•

Broadcast özelliği - sayesinde klavyeye
verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.

-

