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Dell dela
..Namesto, da bi študiral, je Michael DELL sestavljal računalnike ostalim študentom. Kam ga je to pripeljalo?..

Soba 2713 kampusa Teksaške univerze v Austinu
je bila rojstno mesto podjetja DELL. Namesto,
da bi študiral, je Michael DELL sestavljal računalnike ostalim študentom. Ostalo je sanjska zgodba o uspehu, saj je podjetje DELL postalo eno
vodilnih imen IT industrije.

Pixar in Dell
Kaj imata skupnega svetovno priznan studio
Pixar (Svet igrač, Neverjetni, Avtomobili) in podjetje DELL? Animirani svetovi Pixarja so bili
ustvarjeni na DELL Workstation postajah. Uporabniki, ki se ukvarjajo z CAD aplikacijami, Mayo
in ostalimi zahtevnimi programi, bodo drugje
težko našli tako ugodno razmerje med zmogljivostjo in ceno. Vse DELL grafične postaje Workstation izpolnjujejo najsodobnejše energetske
standarde kot so ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold
and Blue Angel.
Toda to, da imamo okolju prijazno silikonsko
»zver«, še ne pomeni, da se moramo odreči
zmogljivosti sistema. Vas mogoče motijo glasni
računalniki? Glavno vodilo termalne arhitekture
pri DELL-u je čim več termalnega odvoda s čim
manj hrupa!

Preprostost uporabe Dell strežnikov
Preprostost uporabe je eno glavnih vodil DELL
strežnikov. Ko se uporabnik nauči sistemskega
upravljanja s katerimkoli DELL strežnikom, se zaradi sistemske enotnosti nauči logike upravljanja praktično vseh modelov. Strežniki imajo gra-

nagement Consola (DMC), ki jo poganja Altiris
Software podjetja Symantec pa omogoča prikaz celotne strežniške infrastrukture v enem samem oknu. Za konec je tukaj še prednost: Vsak
sistem deluje takoj, ko ga postavimo, brez nadležnega vgrajevanja diskov, konfiguriranja diskovnega polja, vgradnje RAM-a itd. Zakaj bi se
administrator moral mučiti še s strojnim
konfiguriranjem?

fično interaktivni LCD prikaz delovanja strežnika,
osnovno upravljanje strežnika je tako kar neposredno, v primeru okvare pa nas na preprost način opozori na nepravilnost. Preko kontrolnega
panela lahko tudi direktno preverjamo voltažo
in temperaturo v okolju. Enak kontrolni LCD

Skrb za okolje je tudi eno glavnih vodil z uporabo Energy Smart tehnologije. Za komuniciranje
je na voljo zelo velik spekter PowerConnect stikal, ki jih odlikuje minimalen čas postavitve in
preprostost uporabe. Vsa stikala imajo certifikat
Internet Protocol v6, kar pomeni, da so združljiva z opremo ostalih proizvajalcev.
(P.R.)
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Zeleno DELLovanje

uporabljajo tudi brezprekinitvena napajanja. Na
voljo je zelo širok nabor UPS napajalnikov do
500-W vstopnih modelov do 5600-W »zverin«.
Strežniški Dell OpenManage software nas s pomočjo intuitivnega vmesnika vodi skozi diagnostiko in nadzor strežnikov, virtualizacija je sedaj
bolj preprosta kot kadarkoli prej. Nova DELL Manovember 2010

