راهنمای استفاده

معرفی دست گاه
Centerm

GM800A
Zero Client
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راهنمای استفاده

معرفی زیرو کالینت : GM800A

 پردازنده زیرو کالینت  GM800Aمبتنی بر پردازشگر  AMD Fusion T40R 1.0 Ghzمی
باشد.
 عدم داشتن فن و طراحی قطعات بر پایه بی صدا بودن دستگاه  ،کاربران را از صدای بی مورد و زاید
 PCرها کرده و با ایجاد محیطی آرام و راحت ،کار را دلپذیر تر ساخته است.
 این دستگاه با داشتن ظاهری کوچک و قابلیت استفاده به صورت عمودی و یا نصب شده در پشت
مانیتور فضای کار بیشتری را برای شما فراهم می سازد .
 صرفه جویی در انرژی  ،محافظت از محیط زیست و مصرف برق بسیار پایین  ،هزینه های مصرفی را
در دراز مدت به صورت چشمگیری کاهش خواهد داد.
 پشتیبانی کردن بسیاری از کالینت های رایانش ابری از قبیل  RDPبهینه شده به صورت اختصاصی
توسط  Citrix Reciver ، Centermو  VMware viewو ...
 پشتیبانی از  CDMS management Agentکه مدیریت ارزشها به صورت متمرکز و قابل
دسترس را با به کار گیری و کنترل از راه دور میسر می سازد .
 دارای سیستم جستجوی خودکار جهت پیدا کردن  (CTSS) Terminal Serviceدر پیکربندی
 LANو  ( Zeroکه به صورت خودکار اتصال را برقرار می سازد ).
 پشتیبانی از قابلیت به روز رسانی سهل الوصول ماژول  :با به کار گیری  ( TCPUPابزار به روزآوری
زیرو کالینت  )Centermو یا از طریق حالت .FTP
 پشتیبانی از به روزرسانی خودکار سیستم  :با پیکربندی ( Client IPیا همان )DHCPو Server
 IPو سپس راه اندازی مجدد دستگاه برای ورود به حالت به روز رسانی خودکار .
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: مشخصات فنی دستگاه

Processor

CPU

AMD Fusion T40R 1.0 GHz

Memory

Storage / RAM

4GB Flash / 1GB DDR3 RAM

DVI-I

x1

USB 2.0

x6 (Front x1, Rear x5)

Smart-card reader

- Optional USB external smart card reader

LAN

x1 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45)

WLAN

(Optional) MINI-PCIE 802.11b/g wireless module

Resolution

VGA: up to 1920x1200@60Hz

I/O Peripheral
Support

Networking

DVI: up to 1920x1200@60Hz
Display Support
Color Number

Up to 32bit

Dual Display

Optional DVI-D+VGA

Line-out

- Output: 1/8-inch mini jack

Mic-in

- Input: 1/8-inch mini jack

Dimension / Weight

Terminal Box: 156.4mm(L) x 130mm(W) x 37mm(H) /
0.63kg

Audio

Physical
Characteristics:

Packing: Single Box: 325mm(L) x 220mm(W) x
85mm(H)/ 1.37kg
VESA Bracket

VESA Mounting Kit

Kensington Lock

Built-in Kensington security slot

Adapter

Worldwide auto-sensing 100-240V AC, 50/60 Hz

Mountings

Power
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Environment

Consumptions

Less than 15 Watts

Operation
Temperature

0℃－40℃

Relative Humidity

30% to 90% non-condensing

COS， Windows XPe， Windows Embedded Compact 7 (CE7)

OS

Windows Server 2003 / 2008 / 2012
Server OS Support
Citrix XenDesktop/XenApp Server, VMware ESX Server
l Boot from local Flash
Set-up and
configuration

l User interface language: U.S English
l Keyboard Language support: U.S. English standard, German, French, Italian
and 30 others included
Management Software - CDMS :

Management

Remote management, configuration, and upgrade through CDMS:
Send messages, Complete image upgrade , Terminal configuration (IP
information, etc), Remote screen shadowing of entire desktop
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علت برتری  GM800Aنسبت به زیرو کالینت های موجود در بازار :
 استفاده از پردازنده قویتر  0444مگا هرتزی
 پشتیبانی از حافظه با ظرفیت باالتر
 پشتیبانی از کارآمد ترین پروتکل های شبکه (  Citrix Recieverو  VMware Viewو )RDP
 دارای وایرلس با برد باال
 قابلیت استفاده از  OSهای مختلف
 پشتیبانی از ویندوز سرور 4404
 دارای  6پورت  5 ( USBعدد در پشت و  0عدد در جلوی دستگاه )
 دارای پورت شبکه گیگابیت
 تایید شده و توصیه شده توسط کمپانی Citrix
 قابلیت به روز رسانی خودکار
 قابلیت جستجوی خودکار Terminal Service
 کیفیت ساخت باال و استفاده از قطعات استاندارد
 پشتیبانی کامل نرم افزاری و سخت افزاری توسط شرکت سازنده
 رزولوشن تصویر بسیار باالی  Full HDدر ابعاد  24 ، 0244x0444بیتی
 دارای تاییدیه کیفی از ارگان های معتبر
 دارای نمایندگی رسمی معتبر در ایران.
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