2X16 OmniView™ KVM-switch met micro kabeltechnologie uit de Quad-Bus-serie
De 2x16 KVM-switch van Belkin stelt u in
staat tot wel 16 servers te besturen vanaf twee
consoles, met uitbreidingsmogelijkheden tot
256 servers vanaf vier consoles.

Beschrijving:
De 2x16 KVM-switch van Belkin stelt u in staat tot wel 16 servers te besturen vanaf twee
consoles, met uitbreidingsmogelijkheden tot 256 servers vanaf maximaal vier consoles. Met
de geavanceerde Quad-Bus-technologie, waarop Belkin patent heeft aangevraagd, kunnen
vier serverbeheerders bij een daisychain-configuratie (maximaal 16) in totaal 256 computers
tegelijk besturen. Completeer uw KVM-oplossing met de kwaliteitskabels die u nodig hebt
voor nauwkeurig schakelen (zie het kabeloverzicht). De door ons ontwikkelde
kabeltechnologie maakt kabelbeheer heel eenvoudig en de 60% dunnere kabels zorgen
ervoor dat er minder ruimte door kabels in beslag wordt genomen. De switch bewaart een
onberispelijke beeldintegriteit door voor alle KVM-switches in daisychain -configuratie een
resolutie te ondersteunen van maximaal 2048x1536 bij 85Hz via een bandbreedte van
400MHz.
Een ander voordeel dat dit nieuwe product van Belkin biedt is het krachtige maar praktische
Intelliview grafisch beeldschermmenu (On-Screen Display). IntelliView draait onder
Windows® en stelt de beheerder in staat de aangesloten servers of servergroepen met zowel
het toetsenbord als de muis te hernoemen, hergroeperen en sorteren. Tevens stelt IntelliView
de beheerder in staat servers te groeperen en beveiligingsrechten op drie niveaus aan
verschillende gebruikersgroepen toe te kennen.

Voordelen:
Quad-Bus -technologie voor uitgebreide besturingsmogelijkheden door maximaal vier
gebruikers
l

l

Een krachtige grafische OSD (On -screen Display) voor het besturen van aangesloten servers

l

Volledige ondersteuning op meerdere platforms voor zowel PS/2 - als USB -interfaces

Beveiligingsmogelijkheden op meerdere niveaus voor extra beveiliging van uw aangesloten
servers
l

l

Compacte vormgeving (1U), geschikt voor montage in 19 -inch rek

Controlesysteem van hoge kwaliteit waarschuwt in geval van problemen en helpt deze
voorkomen
l

l

Flash -upgradable firmware voor toekomstige systeemuitbreidingen of updates

l

Sneltoetsen voor het schakelen tussen servers

l

Geeft via een interactieve gebruikersinterface aan de voorzijde weer welke servers actief zijn

l

U kunt uw KVM-firmware bijwerken via http://autoupdate.belkin.com
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