PREDSTAVITEV

Na katerem od 50.000 ploščkov
je že tista datoteka?
..Imation je razvil napravo, imenovano Disk Stakka, ki mogoča
organiziranje, upravljanje in zaščito do 100 CD/DVD ploščkov, ki jih
lahko združujemo v stolpe po pet enot, z enim računalnikom pa lahko
upravljamo s stotimi takšnimi stolpi..
Danes se v pisarnah in domovih pojavlja zelo velik problem pri arhiviranju zapisanih optičnih medijev. Varnostne kopije dokumentov,
baz podatkov in drugih poslovnih informacij je obvezno opravilo
vsakega podjetja, da ne omenjamo studijskih video in avdio izdelkov. Arhivi fotografij, glasbe, računalniških igric in filmov so tudi
doma vse obsežnejše zbirke ploščkov, s katerimi izgubimo kar
nekaj časa in žrtvujemo precej sivih možganskih celic, ko iščemo
želeno vsebino.

S priloženo programsko opremo
OpdiTracker omogoča upravljanje z virtualno knjižnico diskov in njihove vsebine.
Omogoča vam iskanje po bazi po naslovih, ključnih besedah, imenih datotek in
drugih podatkih, zadetek, v tem primeru
optični medij, ki ustreza iskalnim pogojem,
poišče in izvrže iz enote.
V vsako enoto lahko vstavimo do 100 optičnih medijev, po pet enot
Diska Stakka lahko sestavimo v stolp, med seboj se povežejo z vgrajenimi vmesniki, celoten stolp pa priključimo na osebni računalnik z
enim samim USB kablom. Med seboj lahko zaporedno povežemo
100 takšnih stolpov (z USB kablom), ki zmorejo skupaj katalogizirati
do 50.000 diskov. Če bi jih potrebovali še več, je potrebno pričeti
s sestavo še enega niza do stotih stolpov po pet enot, ki pa bi bil z
osebnim računalnikom povezan s svojim USB kablom.

Imation je v te namene razvil napravo, imenovano Disk Stakka, ki mogoča organiziranje, upravljanje in zaščito do 100 CD/DVD ploščkov,
ki jih lahko združujemo v stolpe po pet enot, z enim računalnikom
pa lahko upravljamo s stotimi takšnimi stolpi, ki so z računalnikom
povezani le z enim USB priključkom. Tako lahko z enim računalnikom upravljamo z zbirko,
ki obsega do 50.000
optičnih diskov.

Bistvena prednost uporabe naprav Disk Stakka je predvsem v večji
optimizaciji hrambe optičnih medijev, mehanski zaščiti, varovanje
pred nepooblaščenimi dostopi - zaščita dostopa do diskov z
geslom) in večji produktivnosti - iskanje
datotek v neurejeni
zbirki vzame veliko
Bratislavska 7
časa.
Cena enote s pripadajočo programsko
opremo bo v Sloveniji
39.900 SIT.
(P.R.)

1000 Ljubljana
Telefon: (01) 586 27 00
Faks: (01) 524 92 27
www.ram2.si

Z NAKUPOM MINI USB DISKA DO AVTOMOBILA MINI COOPER
Podjetje Imation ima razpisano zelo zanimivo nagradno igro. Vsi, ki boste kupili USB
pomnilnik Imation Flash Drive Mini, boste sodelovali v nagradni igri za avto Mini Coooper.
Izdelki Imation so na voljo v vseh večjih trgovskih centrih Big Bang (www.bigbang.si) in
Janus Trade (www.janustrade.si). Še cene, USB 2.0 Flash Mini 128MB stane 5.490 SIT, 256
MB – 8.990 SIT, 512MB – 14.990 SIT in 1GB – 29.900 SIT. Več informacij
o nagradni igri najdete na spletni strani justburnit.imation.com. Pa
veliko sreče.
Zastopa in prodaja:
RAM2 d.o.o. www.ram2.si justburnit.imation.com
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