Biztonságos, megfizethető, nagy teljesítményű vékony
kliensek az Azure Virtual Desktop-hoz az NComputing-tól
Az NComputing egyszerűen telepíthető és központilag kezelt, felhő-kész vékony kliensei
tovább csökkentik az Azure Virtual Desktop megoldások költségeit.
Az RX-sorozatú vékony kliensek ideálisak a Microsoft Azure virtuális asztalt az Azure-on használó szervezetek számára,
mivel felhőalapúak és kifejezetten az Azure virtuális asztalhoz tervezték és optimalizálták őket.
Az Azure Virtual Desktop megváltoztatja a virtuális asztalok elérésének módját, lehetővé téve a Windows 10 több
munkamenetének használatát közvetlenül a felhőből az Azure segítségével. Az Azure Virtual Desktop lehetővé teszi az IT
számára a Windows 7 telepítését is, a meglévő Remote Desktop Services és a helyben telepített Windows Server
telepítésekről az Azure-ra történő áttérés pedig a telepítés egységes kezelését kínálja.
Az NComputing vékonykliens-megoldásai az Azure Virtual Desktop bevezetésének megfizethetőségét növelik a teljes
tulajdonlási költség (TCO) csökkentésével. Megoldásaink megfizethetőek, és úgy készültek, hogy megfeleljenek a mai
felhasználók nagy teljesítményű igényeinek.
Akár az RX420(RDP) két kijelzős támogatására van szüksége, akár csak egy kijelzőre az RX-RDP+ segítségével, az Azure
Virtual Desktop elérése egyszerű és nagyszerű. A monitor hátuljára szerelve, vagy egy asztalon, íróasztalon ülve az RXsorozat kis helyigénye lehetővé teszi a rugalmas telepítést szűk helyiségekben, gyártási vagy értékesítési helyeken,
valamint más felhasználási esetekben, például otthoni munkavégzés esetén. A kétsávos WiFi és gigabites Ethernetkapcsolatok gazdag PC-szerű élményt nyújtanak egy apró, energiatakarékos eszközben.
A telepítés és a folyamatos karbantartás finomodik és egyszerűsödik a központosított eszközkezeléssel. Az RX-sorozatú
készülékek rendkívül biztonságosak, zárt Linux platformra épülnek, így védelmet nyújtanak a rosszindulatú programok
és vírusok ellen.

Vigye magával! A picike méret és az egyszerű telepítés lehetővé teszi
az Azure Virtual Desktop bárhol történő használatát.
Hogy működik?
Adjon hozzá billentyűzetet, egeret, egyvagy két kijelzőt és internetkapcsolatot.
Válasszon önálló alkalmazások, vagy egy
teljes operációs rendszer közül, és
tapasztalja meg a nagy teljesítményű
Azure Virtual Desktop élményét mindezt egy tenyérnyi eszközről.
A vékony kliensek távoli rendelkezésre
bocsátása és karbantartása is lehetséges
az NComputing PMC eszközkezelő
szoftverével.

NComputing RX-sorozatú vékony kliensek

Windows virtuális asztalra
optimalizálva
A Microsoft Virtual Desktop-hoz tervezett,
felhő-képes vékony kliensek, az RX-sorozat
prémium teljesítményt és biztonságot kínálnak,
gazdag PC-szerű élményt nyújtva egy
megfizethető, energiatakarékos eszközön.

Központosított irányítás

Rugalmas telepítés

Az RX-sorozatú vékony klienseket a
végfelhasználó vagy a távoli informatikai
személyzet könnyen beállíthatja az NComputing
PMC eszközkezelő szoftverével. A PMC magában
foglalja az eszközök automatikus felderítését, az
eszközök bejelentkezését és rendelkezésre
bocsátását, valamint a távoli firmwarefrissítéseket.

Az RX sorozatú vékony kliensek
mindegyike kevés energiát fogyaszt,
integrált kétsávos WiFi és Gigabit Ethernet
támogatással, VESA konzolokkal a
rögzítéshez, valamint a bármilyen helyen
történő könnyű telepítéshez szükséges
apró mérettel rendelkezik.

Az NComputing for Azure Virtual Desktop használatának előnyei
Ellenőrzött Azure virtuális asztali megoldás

Biztonságosabb

Az NComputing hivatalos Azure Virtual Desktop partner a Microsoft
által ellenőrzött integrált Linux vékonykliens megoldásokhoz.

Az RX-sorozatú vékony kliensek egy csak olvasható, minimális méretű
Linux platformra épülnek. Csak a szükséges vékonykliens-funkciókat
töltik be helyileg. A teljesen zárolt Linux platform biztonságos,
megvédi a felhasználókat a harmadik féltől származó alkalmazásokkal
és a gyakori fenyegetésekkel szemben.

Egyszerű, erős, megfizethető
Az NComputing 20 éves tapasztalattal rendelkezik az asztali
virtualizáció területén. Ahogy a számítástechnikai igényeink egyre
inkább a felhőbe költöznek, úgy változik a rendszerekkel és az
alkalmazásokkal való interakciónk is. Ha nagy teljesítményű szerverek
futtatnak mindent az Ön számára, megszűnik a tipikus PC hardver és
annak problémái iránti igény. Az értelmes munkavégzéshez azonban
továbbra is szükség van valamilyen módon billentyűzet, egér és
kijelző csatlakoztatására a felhőhöz.
Az RX-sorozatú vékony kliensek ezt az igényt elégítik ki.
Csatlakoztassa a perifériákat és az internetet, majd csatlakoztassa - ez
minden, ami szükséges. A PMC menedzsment szoftver lehetővé teszi
a platformon lévő összes eszköz központi menedzselését az
informatikai személyzet számára, a firmware-frissítéseket és a
hozzáférés ellenőrzését szükség szerint..

Tudjon meg többet arról, hogyan
dolgozik együtt a Microsoft és az
NComputing a nagyszerű
végfelhasználói élmény
érdekében
Az Azure Virtual Desktop-ról
Az Azure Virtual Desktop (AVD) lehetővé
teszi a szervezetek számára, hogy virtuális
asztali élményt kapjanak és távoli
alkalmazásokat futtassanak szinte
bármilyen eszközön. A Microsoft 365 és az
Azure együttesen a több munkamenetből
álló Windows 10 élményt nyújtja a
felhasználóknak kivételes skálázhatósággal
és alacsony költségekkel.
Biztonságos, megfizethető, nagy teljesítményű, Azure Virtual
Desktop-hoz optimalizált vékony kliensek az NComutingtól.

Alacsonyabb teljes tulajdonlási költség (TCO)
Az RX-sorozatú vékony kliensek csökkentik az Azure Virtual Desktop
bevezetéséhez szükséges költséget. A frissíteni vagy új végponti
eszközöket beszerezni kívánó szervezetek számára az RX-sorozatú
vékony kliensek a hagyományos PC-khez és laptopokhoz képest a
költségek töredékét jelentik, mégis PC-szerű teljesítményt nyújtanak. A
központosított eszközkezelés, a minimális mozgó alkatrész és a helyi
adatokkal kapcsolatos aggályok hiánya segít csökkenteni az eszközök
folyamatos karbantartási és biztonsági kiadásait.
Az Azure Virtual Desktop leegyszerűsíti a számítástechnikát. Az RXsorozatú vékony kliensek kiküszöbölik a tipikus hardveres telepítések
számos problémáját, beleértve az adatbiztonságot, az alkatrészek
meghibásodását és az energiafogyasztást..

"Az NComputing RX-sorozatú vékony klienseiben található Azure Virtual Desktop
támogatást a Microsofttal való szoros együttműködésünk teszi lehetővé, amelyet az
NComputing 20 éves kiválósága támogat a vékony kliensek piacán. Az Azure Virtual
Desktop biztonságos, megfizethető és nagy teljesítményű vékony kliensek
biztosításával az ügyfelek alacsonyabb teljes birtoklási költséget valósítanak meg, és
lehetővé teszik a megoldás nagyobb mértékű elfogadását. Ez összhangban van
azzal a küldetésünkkel, hogy nagy teljesítményű, megfizethető vékonykliensmegoldásokat kínáljunk minden kis és nagy ügyfél számára" - mondta Young Song,
az NComputing vezérigazgatója.

Az NComputing-ról
A 2003-ban alapított NComputing a világ egyik vezető Linux vékonykliens-megoldásokat kínáló
vállalata, amely 140 országban több mint 70 000 ügyféllel rendelkezik. Megoldásunk biztonságos,
megfizethető és nagy teljesítményű vékony klienseket tartalmaz, amelyeket a Microsoft RDS és az
Azure Virtual Desktop számára optimalizáltunk. Az egyszerűség, a teljesítmény és az érték egyedülálló
formulája révén az NComputing integrált megoldásai globális ügyfeleket szolgálnak ki olyan
kulcsfontosságú vertikális területeken, mint az oktatás, a gyártás, az egészségügy és a kormányzat.

