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PREDSTAVITEV

Zero Client D602

Še sploh potrebujemo PC?
..Zero Client D602 je nov revolucionaren način dostavljanja standardnih pisarniških aplikacij za podjetja. S svojim tihim delovanjem in
varčevanjem s prostorom prinaša ta naprava za namizno virtualizacijo popolno namizno izkušnjo – ceneje..

Medtem ko je v zadnjih letih strežniška virtualizacija in virtualizacija hrambe podjetjem pomagala ustvariti veliko bolj vitka IT okolja, še vedno
obstaja sivo področje, kjer je osnovna filozofija
narediti več dela z manj strojne opreme.
Večina organizacij pri svojem delu namreč še
vedno uporablja »preveč zmogljive« stroje, tj.
namizne računalnike z lastnimi procesorji,
pomnilniki za shranjevanje, operacijskimi
sistemi in aplikacijami. Kot rezultat so ti ne le
dragi, temveč tudi nagnjeni k težavnemu upravljanju in vzdrževanju. Poleg tega jih je
zapleteno zaščititi pred morebitnimi napadi
in pustijo velik ogljikov odtis zaradi manj
učinkovitega hlajenja in relativno visoke porabe energije v stanju pripravljenosti. Vsi ti dejavniki povečujejo stroške in prispevajo k
proračunskim prekoračitvam, kar pa lahko
zamaje ne le IT oddelek, ampak tudi celotno
organizacijo v kritičen položaj.
Zero Client je nasprotje zgoraj opisanega.
Naprava deluje izključno v namiznem virtualiziranem okolju z minimalno uporabo komponent in potrebe po upravljanju in vzdrževanju.
To se v veliki meri kaže v zmanjšanju operativnih stroškov organizacije oziroma podjetja.

Zero Client D602
• Tradicionalno delovno okolje, brez
potrebe po PC
• Instanten zagon
• Tiho delovanje in manj zasedenega
prostora
• Brez potrebe po lokalnih varnostnih
kopijah
• Brez gibljivih delov - brez mehanskih
okvar
• Brez operacijskega sistema, brez modrih
zaslonov, brez virusov
• Prihranek na času - namestimo lahko do
100 naprav dnevno
• Brez potrebe po nadgrajevanju (update)
• Vsa zmogljivost se nahaja na strežniku
• Znižanje stroškov - tako opreme kot namestitve in delovanja
• Odlična varnost
• Veliko daljša življenjska doba kot PC
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premeščanje zaposlenih in prerazporejanje delovnih okolij sta zaradi enostavnosti mačji kašelj.
Vodje poslovanja in IT administratorji se danes
ne sprašujejo več, kaj je treba storiti, ampak kako to storiti hitro in učinkovito, obenem pa še
optimizirati splošno porabo za IT. In tukaj lahko resnično pomaga Fujitsu tehnologija, saj
ponuja celoten obseg infrastrukturnih storitev,
ki nam omogočajo izpolnitev te obljube, obenem pa zmanjšajo skupne stroške, izboljšajo
ROI in še vedno zagotavljajo izjemne kakovosti storitev za uporabnike. 
(P.R.)
Nizke stroške dosežemo predvsem na račun
nizkih vhodnih stroškov same opreme, vgradnja in zamenjava naprav pa je sila enostavna.
Ekstremno nizka poraba energije, odlična
zanesljivost, dolg življenjski cikel in centralizirano upravljanje še dodatno potrjujejo, da Zero
Client prihrani stroške v celotni življenjski dobi
naprave. Govora je torej o nadomestku za
klasične računalnike na delovnih mestih - izredno lahkem odjemalcu, ki v praksi izgleda
kot navaden LCD monitor.
Zahvaljujoč namizni virtualizaciji je s pomočjo
Zero Client omogočena hitra prilagodljivost;
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