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 VCloudPoint S100زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 
  

شده شرکت  دیکوچک و سبک تول اریبس یها نتیروکالیاز ز یکی VCloudPoint S100زیروکالینت 

VCloudPoint باشد. یم 

 .استفاده می کندجهت اتصال به سرور  DDP و RDPپروتکل اتصال  ازاین زیروکالینت بطور خاص 

 ای یمرکز وتریاتصال به کامپ یاست که با استفاده از پروتکل ها نیا نتینکالیبه ت نتیروکالیز یایاز مزا یکی

 لیبه دل نیدارد و همچن یسرعت باالتر جهیکند و در نت یسرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده م

 .رود یم نیشدن آن کامال ازب یروسیعامل امکان و ستمینداشتن س

استفاده  ستمیکاربر به طور همزمان از منابع س 99دهد تا حداکثر  یبه طور موثر اجازه م نتیروکالیز نیا

 .کنند

 .باشد یم یفاقد پردازنده ، رم و حافظه داخل VCloudPoint S100 نتیروکالیز

باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را  یفاقد فن و قطعات متحرک م 100وی کلود اس  نتیروکالیزو همچنین 

 .کند یم ایکاربران مه یروز هفته برا 7ساعته در  24به صورت 

و رزولوشن  Full HD ریتصو تیفیرا با ک توریمان کیاز  یبانیپشت تیتنها قابل VCloudPoint S100 نتیروکالیز

 .دارد 1920×  1080

 باشد. یم  100از شبکه تا سرعت  یبانیپشت نتیکال رویز نیا اتیخصوص گرید از
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 VCloudPoint S100زیروکالینت  یهایژگیاز و یبرخ

 یمعمول ی انهیرا کیروان همانند  تیفیبا ک یریتصو .1

 USB یدستگاهها و لوازم جانب یاز تمام یبانیپشت .2

 شود( یداریخر دی) با رلسیآنتن وا یدارا .3

 نتیکال رویانواع ز گریبا د سهیاستفاده از منابع سرور درمقا زانیم نیکمتر .4

دستگاه است و امکانات  نیکه مخصوص هم VMatrix شرفتهیو پ یفارس یتیرینرم افزار مد یدارا .5

 دارد یفوق العاده ا

 

 

 : یتیریمد یپنل کنترل یهایژگیاز و یبرخ

 

 یفارس کامال .1

 به داشتن دانش خاص ازین بدون .2

 کاربران یهمه  یپخش دسکتاپ برا امکان .3

 کاربران یو همزمان دسکتاپ همه  نینظارت آنال امکان .4

 کنترل دسکتاپ کاربران امکان .5

 به هر کاربر یاختصاص یساز رهیذخ یاختصاص فضا امکان .6

 سخت افزار از منابع نهیهر کاربر به جهت استفاده به یخاص برا یکیگراف یهایژگیو میتنظ امکان .7
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 VcloudPoint S100مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client VCloudPoint S100 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 سانتی متر 2.6 × 7.5 × 12.4 ابعاد

 کیلوگرم 0.125 وزن
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Microsoft Windows XP SP3 Pro کیس مرکزیسیستم عامل 
32bits, 7, 8 ,8.1 & 10 (excluding 
Starter and Home Basic editions) 

  Server 2003 32 bits, 2008R2, 2012, 
2012R2 

 Multipoint Server 2011, 2012 
  RDP پروتکل اتصال

 DDP 
 

 Full HD کیفیت تصویر گرافیک

 یک مانیتور تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 

 ) دو عدد جلو ، دو عدد عقب (  USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

 پورت شبکه 

  پورتVGA 

 میکروفن 

 اسپیکر 

 

 Mbps Ethernet (RJ45) 10/100 شبکه سیمی شبکه

 optional WIFI antenna: 802.11b/g/n شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 VCloudPoint S100مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 Full HDکیفیت تصویر  .1
 شتیبانی از تمامی سیستم عامل های کیس مرکزیپ .2
 دارای قابلیت پشتیبانی از شبکه بی سیم .3

 معایب

 100پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت  .1

 

 

 VcloudPoint S100معرفی زیروکالینت 

 اسپیکر .1

 میکروفن .2

3. USB 2.0 

4. USB 2.0 

 شبکه .1

 USB 2.0دو عدد  .2

3. VGA 

 ورودی برق .4
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