OmniView 1x8 KVM-over-IP Switch voor het MKB - F1DP108Gea
De OmniView KVM-over-IP switch stelt netwerkbeheerders in staat overal ter wereld hun servers te besturen en te beheren.
Deze externe toegang maakt het mogelijk sneller en op een effi ciënte manier eventuele serverproblemen op te lossen. Zo
kan de server-downtime aanzienlijk worden gereduceerd, evenals de servicekosten. De OmniView KVM-over-IP switch voor
het MKB kan naadloos worden geïntegreerd in uw netwerkinfrastructuur en laat u optimaal gebruik maken van al uw
ITressources. De switch kan in een daisychain gekoppeld worden met andere switches ter ondersteuning van tot wel 256
servers. Uw KVM-confi guratie kan dus worden uitgebreid bij een groeiende serveromgeving. De OmniView KVM-over-IP
switch voor het MKB is voorzien van CAT5-technologie waardoor hij makkelijk inzetbaar is en een warboel van kabels wordt
voorkomen.
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1 digitale of 1 lokale gebruiker - Maakt extern en lokaal beheer van servers mogelijk
Gebaseerd op webbrowser - Stelt u in staat servers via een TCP/IP-verbinding te benaderen met behulp van een standaard webbrowser
Toegang op BIOS-niveau - Maakt externe toegang tot de BIOS van de servers mogelijk voor het doen van wijzigingen en het herstarten van servers
Betere beveiliging - 128-bit SSL-encryptie beveiligt gegevens die via het Internet verstuurd worden
Gebruikersvriendelijke interface - Maakt installatie heel eenvoudig evenals de toegang tot de servers
Ondersteuning seriële apparaten - Geeft u controle over de voedingseenheden zodat u van afstand een harde reboot uit kunt voeren
Digitale samenwerking - Stelt 8 gebruikers in staat gelijktijdig digitaal videomateriaal te bekijken ten behoeve van samenwerking bij het oplossen van problemen
Vereist geen speciale software - Vereenvoudigt de toepassing en installatie en elimineert kostbare licentiekosten
CAT5-bekabeling – voorkomt een kabelwarboel en vereenvoudigt de installatie
Keep-alive functie – zorgt er voor dat servers kunnen blijven draaien als de switch niet meer gevoed wordt of kabels worden losgekoppeld
CAT5-extension-technologie – maakt het plaatsen van servers tot op een afstand van 30,5 meter van de switch mogelijk
KVM-uitbreiding – daisychainmogelijkheid met OmniView MKB en PRO2 KVMswitches ter ondersteuning van maximaal 256 servers
Multi-platform ondersteuning– ondersteuning van PS/2-, USB-, Sunservers

