
PARAMETRY TECHNICZNE
rozwiązania X550

Podstawowe funkcje i zalety
Współużytkowanie jednego komputera PC  •
przez jedenastu użytkowników

Obniżenie kosztów zakupu i obsługi  •
serwisowej systemów komputerowych 
nawet o 70%

Łatwa konfi guracja, utrzymanie  •
i zabezpieczenie

Zwarta konstrukcja i wysoki poziom nieza- •
wodności (brak wentylatorów i dysków)

Wydajność energetyczna (1 W na każdego  •
użytkownika)

Obsługa standardowych aplikacji, w tym  •
multimediów i możliwość wyświetlania 
obrazu na pełnym ekranie

Rozdzielczość standardowa i umożliwia- •
jąca wyświetlanie obrazu na ekranie pano-
ramicznym (doź1280x1024 lub 1440x900)

Możliwość podłączenia użytkowników  •
bezpośrednio do współużytkowanego 
komputera PC za pomocą standardowych 
kabli o długości do 10 m 

Zawiera bogate oprogramowanie do  •
wirtualizacji desktopów vSpace™, kartę PCI 
i pięć urządzeń dostępowych XD2

X550 – system do wirtualizacji desktopów
Jedenastu użytkowników korzystających z jednego komputera PC? Zdecydowanie tak — 
dzisiejsze komputery PC zapewniają tak bogate możliwości, że znakomita większość ludzi 
wykorzystuje tylko mały ułamek ich mocy w zakresie przetwarzania danych. System X550 
umożliwia wykorzystanie nadmiarowej reszty i dzięki temu maksymalnie jedenastu użytkow-
ników może w tym samym czasie współużytkować jeden komputer PC. Każdy użytkownik 
uzyskuje swoją własną wirtualną przestrzeń roboczą (aplikacje, ustawienia, pliki i preferencje), 
ale za ceną stanowiącą ułamek kosztu zakupu samodzielnych komputerów. Chociaż jedena-
ście osób współużytkuje jeden system to każdemu z nich wydaje się, że ma własny komputer 
PC o bogatych możliwościach.

Łatwa instalacja
Każdy zestaw X550 zawiera wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do wirtualizacji 
desktopów vSpace™, kartę PCI oraz pięć urządzeń dostępowych XD2. Proces konfi gurowania 
jest łatwy: na współużytkowanym komputerze PC wystarczy zainstalować kartę PCI o pełnej 
wysokości oraz oprogramowanie do wirtualizacji. Następnie za pomocą standardowych kabli 
należy podłączyć urządzenia dostępowe do karty PCI. Na koniec trzeba podłączyć monitor, 
klawiaturę i mysz każdego użytkownika do jego urządzenia dostępowego. To wszystko – 
procedura jest tak prosta, jak w przypadku uruchamiania sprzętu gospodarstwa domowego. 
W ten sposób sześciu użytkowników może korzystać z własnych, niezależnych wirtualnych 
desktopów (jeden na współużytkowanym komputerze PC i pięciu na urządzeniach dostę-
powych). Po dodaniu drugiego zestawu X550 jedenastu użytkowników może w tym samym 
czasie współużytkować jeden komputer PC.

Duże możliwości i elastyczność
Poszczególne aplikacje pracują jednocześnie i w sposób niezależny na każdym wirtualnym 
desktopie. Użytkownicy nawet nie wiedzą, że współużytkują komputer PC! A większość apli-
kacji może od razu pracować w takim środowisku, więc Państwa personel i użytkownicy nie 
potrzebują specjalnego przeszkolenia. Z pewnością bardzo im się spodoba także odzyskanie 
wolnego miejsca na własnym biurku — urządzenia dostępowe XD2 są małe, ciche i nie zawie-
rają żadnych części ruchomych. Mimo to zapewniają każdemu użytkownikowi rozbudowaną 
przestrzeń roboczą w systemie operacyjnym Windows lub Linux. Użytkownicy mogą korzystać 
z multimediów wraz z dźwiękiem i obrazem wideo normalnej prędkości wyświetlanych na 
ekranie w rozdzielczości 1280x1024 lub 1440x900 (szeroki ekran).

Ekonomiczne i wydajne rozwiązanie
Za pomocą oferowanego przez NComputing rozwiązania X550 mogą Państwo łatwo obniżyć 
koszty zakupu i obsługi serwisowej swoich systemów przetwarzania danych nawet o 70%. 
Istotne są także  oszczędności na kosztach energii elektrycznej — wysoce wydajne urządzenie 
X550 zużywa tylko 1 W energii na każdego dodanego użytkownika (w porównaniu do 115 W, 
jakich potrzebuje typowy komputer PC). Dzięki długiemu okresowi eksploatacji i ciężarowi 
wynoszącemu zaledwie kilkanaście dkg oferowane przez NComputing rozwiązanie pozwala 
również na znaczne zmniejszenie ilości elektronicznego złomu. Jest to zdecydowanie najbar-
dziej ekologiczne rozwiązanie do przetwarzania danych na świecie.

X550 to idealne rozwiązanie dla:     
• sal lekcyjnych i laboratoriów komputerowych     • przedsiębiorstw     
• administracji publicznej     • zapewnienia publicznego dostępu do komputerów

X550 – zestaw narzędzi do wirtualizacji 
desktopów

vSpace™ - oprogramowanie do wirtualizacji 
desktopów
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SPRZĘT

Wymiary
Urządzenie dostępowe XD2: szerokość: 119 mm, głębokość: 82 mm, wysokość: 27 mm 
Karta PCI: wkładana karta PCI o pełnej wysokości

Montaż urządzenia 
dostępowego na monitorze

Urządzenia dostępowe XD2 są wyposażone we wbudowane otwory montażowe służące do 
przymocowania urządzenia do tylniej części monitora przy wykorzystaniu otworów montażowych 
zgodnych z normą VESA. W skład zestawu każdego urządzenia dostępowego XD2 wchodzą 2 śruby.

Zasilacz
Nie są potrzebne żadne zasilacze zewnętrzne. 
Zasilanie urządzeń dostępowych zapewnia karta PCI za pośrednictwem kabla Cat 5e lub Cat 6

Wymagane zasilanie Każde urządzenie dostępowe XD2 wymaga poboru dodatkowej energii wynoszącej 1 W

Energooszczędny tryb 
pracy monitora

Obsługa energooszczędnego trybu pracy w przypadku współpracy z monitorami spełniającymi 
normę VESA

Wskaźnik LED na urządzeniu 
dostępowym XD2

Zielona dioda LED znajdująca się na przedniej ścianie urządzenia dostępowego sygnalizuje 
włączenie zasilania/zestawione połączenie

Rozdzielczość obrazu wideo 1440x900, 1280x1024, 1024x768 i 800x600, 16-bitowe kolory, częstotliwość odświeżania 60 Hz 

Połączenie ze 
współużytkowanym 

komputerem PC

Standardowy kabel kategorii 5e UTP (skrętka parowa bez ekranowania) do 5 metrów długości. 
Standardowy kabel kategorii 6 STP (ekranowana skrętka parowa) do 10 metrów długości

Audio Wyjście stereo przez port głośnikowy 

Bezpieczeństwo danych

Brak lokalnej pamięci danych w urządzeniu 
Porty USB we współużytkowanym komputerze PC można przydzielić różnym użytkownikom 
(Uwaga: lokalny dostęp użytkowników do portów USB wymaga użycia oddzielnych przedłużeń 
kabli USB – nie wchodzą w skład zestawu)

Certyfi katy FCC Class B, CE, MIC, RoHS

Zakres temperatury pracy 
i wilgotności

0 do 40 stopni Celsjusza 10 do 85% wilgotności względnej (bez skraplania)

vSpace – OPROGRAMOWANIE DO WIRTUALIZACJI DESKTOPÓW

Obsługiwane systemy 
operacyjne*

Windows i Linux (informacje na temat najnowszych obsługiwanych wersji są podane w części 
poświęconej obsługiwanym wersjom poszczególnych systemów na witrynie internetowej 
NComputing)

Konfi guracja komputera PC Patrz Recommended Host Confi guration Guide na witrynie internetowej NComputing

Maksymalna liczba 
użytkowników 

obsługiwanych przez jeden 
komputer PC**

Każdy zestaw X550 pozwala na dodanie pięciu użytkowników do współużytkowanego komputera 
PC. Z jednym PC mogą współpracować maksymalnie dwa zestawy, co pozwala w sumie obsłużyć 
jedenastu użytkowników (po pięciu na każdym zestawie plus jednego na PC).

Obsługiwane 
oprogramowanie

Większość aplikacji PC*, w tym przeglądarki, poczta elektroniczna, narzędzia biurowe, odtwa-
rzacze multimedialne, oprogramowanie edukacyjne i inne. Zapewnia obsługę multimediów 
i wyświetlanie obrazu wideo normalnej prędkości, ale nie zaleca się używania zaawansowanego 
oprogramowania 3D.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw X550 do 
wirtualizacji desktopów 

zapewniający obsługę 
5 użytkowników 

Jeden zestaw X550 zawiera pięć urządzeń dostępowych XD2, jedną kartę PCI o pełnej wysokości, 
płytę CD do instalacji oprogramowania vSpace wraz z przewodnikiem użytkownika, Skróconą 
Instrukcję Instalacyjną (Quick Install Guide) oraz 10 śrub do montażu urządzenia dostępowego na 
monitorze. Współużytkowany komputer PC, klawiatura PS/2, mysz PS/2, głośniki, kable Cat 5e/6 
oraz inne urządzenia peryferyjne NIE są wchodzą w skład zestawu i należy je zakupić osobno.

* Poszczególni dostawcy oprogramowania mogą wymagać licencji na oprogramowanie aplikacyjne, dostęp kliencki i systemy operacyjne (OS) na 
współużytkowany komputer PC i urządzenia serii L, które należy zakupić oddzielnie.
**Liczba użytkowników obsługiwanych przez dany komputer PC będzie uzależniona zarówno od funkcjonalności systemu komputerowego, jak i uży-
wanych aplikacji oraz oczekiwanego poziomu wydajności tych aplikacji. Zaleca się, aby nowi klienci przetestowali swoje aplikacje celem stwierdzenia, 
czy liczba użytkowników jest odpowiednia dla danego systemu komputerowego.

Linux® to zarejestrowany znak towarowy Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i w innych 
krajach. Windows® to zarejestrowany znak towarowy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach. Licencjodawcy licencji na oprogramowanie mogą wymagać 

dodatkowych licencji na oprogramowanie. Proszę sprawdzić swoje umowy licencji na oprogramowanie użytkowe celem upewnienia się, czy 
w dalszym ciągu działają Państwo zgodnie z postanowieniami takich umów. 
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Karta PCI o pełnej wysokości 

Możliwość zamontowania na monitorze

Widok urządzanie dostępowego XD2 z tyłu

1 – Głośnik
2 – Klawiatura PS/2
3 – Mysz PS/2
4 – Wyjście wideo
5 – RJ-45 – port do podłączenia karty PCI

Możliwość podłączenia maksymalnie sześciu użytkowników do jednego 
współużytkowanego komputera za pomocą jednego zestawu 

(albo jedenastu za pomocą dwóch zestawów)

UŻYTKOWNIK 1 UŻYTKOWNIK 2 UŻYTKOWNIK 3 UŻYTKOWNIK 4 UŻYTKOWNIK 5 UŻYTKOWNIK 6


