OmniView™ 4-poorts KVM-switch met
OSD-beeldschermmenu.
Met de OmniView™ PRO2 4-poorts KVMswitch met OSD -beeldschermmenu kunt u
met één PS/2 console vier multi-platform
computers te besturen. Dankzij zijn
geavanceerde functies is deze switch de
ideale oplossing voor het beheren van een
middelgrote tot grote server-omgeving.

Beschrijving:
OmniView™ PRO2 KVM-switches bieden de betrouwbare prestaties en centrale besturing
die ideaal is voor het beheer van middelgrote tot grote serverparken. Met deze switch kunt u
met één PS/2 console tot vier multi -platform computers besturen. Het PRO2-programma
ondersteunt zowel PS/2 als USB en biedt geavanceerde mogelijkheden als het benoemen en
kiezen van computers via een beeldschermmenu (OSD) en het overschakelen d.m.v.
sneltoetsen en flash-upgrading. b> De KVM-switches van het OmniView PRO2-programma
gebruiken standaard DB25 KVM-kabels. Wij adviseren coaxiale VGA -kabel voor de
ondersteuning van videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz. De KVM-switches van het
Belkin OmniView PRO2-programma zijn compatibel met Windows ® 95, 98, 2000, Me, NT,
XP, Novell® NetWare 4.x/5.x, Mac USB - en Sun USB-platforms, Turbolinux® en alle Linux®
pakketten.

Voordelen:
l

Mogelijkheid voor upgraden van firmware via internetdownloads.

Voorzien van directe-poortkeuzetoetsen waarmee de poorten rechtstreeks handmatig kunnen
worden gekozen.
l

Het BANK-adres wordt bij doorverbinding van de units door een zevendelig gesegmenteerd
led-display op het frontpaneel getoond.
l

Bespaart rekruimte met genormaliseerde 1U hoge modules conform EIA
gebruiken met afzonderlijk leverbare rekmontageset type F1D005).
l

l

-standaard (te

Wordt geleverd met vijf jaar Belkin garantie en gratis technische ondersteuning.

Inclusief netvoedingsadapter 12 VCD 1 A, flash -kabel, registratiekaart, beknopte
installatiehandleiding en gebruikershandleiding.
l

l

Beeldschermmenu (On -Screen Display/OSD).

l

Overschakelen met sneltoetsen (hot keys).

l

Ondersteuning van PS/2 - en USB-platforms.

l

Emulatie van PS/2 -toetsenbord en -muis.

l

Ondersteuning van videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz.

l

Door gebruiker gedefinieerde AutoScan.

l

Speciale doorlus - (daisychain) poorten

l

Stapelbare op standaard rekmaten gebaseerde constructie.
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