Server Interface Module PS/2 - F1DP101AeaAP
Belkin maakt met de OmniView CAT5 KVM-switch voor het MKB op eenvoudige en betrouwbare wijze multiplatformserverbeheer mogelijk. Deze switch maakt gecentraliseerd beheer van middelgrote serveromgevingen in datacentra,
computerlabs en vestigingskantoren mogelijk en garandeert u een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De OmniView CAT5
KVM-switches voor het MKB zijn leverbaar in 4-, 8- en 16-poorts 1U-uitvoeringen voor rekmontage en kunnen in een
daisychain geschakeld worden waardoor tot 256 PS/2-, USB- en SUN-servers beheerd kunnen worden via een enkele
PS/2-console. De combinatie van de geïntegreerde CAT5-technologie en de compacte server-interfacemodules van Belkin
zorgen voor gebruikersgemak en de hoogst mogelijke stabiliteit en server-uptime. De OmniView CAT5 KVM-producten voor
het MKB brengen u de functionaliteit die u uitsluitend in een enterprise-oplossing zou verwachten.
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Reduceert het aantal kabels dat in een computerruimte hoeft te worden aangelegd en ondersteunt kabellengtes van maximaal 30 meter bij gebruik van standaard CAT5kabels
Maakt gebruik van keep-alive functie en toetsenbord- en muissignaalemulatie ten behoeve van continue server-uptime
Ondersteunt PS/2- en USB-servers, waaronder Windows&reg;-, Unix&reg;/Linux&reg;-, SunT- en Macintosh&reg;-systemen
Ondersteunt videoresoluties van tot 1600x1200 ten behoeve van een hoge beeldkwaliteit
Bespaart setup-tijd en vereenvoudigt het schakelen tussen meerdere servers met On-Screen Display
Maakt poort- en serverkeuze heel eenvoudig met door de gebruiker te definiëren sneltoetsen
Zorgt voor directe toegang en overzichtelijkheid met rechtstreekse-poortkeuzeknoppen op het frontpaneel en LED-displays
Maakt doorlopende servercontrole mogelijk dankzij programmeerbare AutoScan
Biedt de mogelijkheid via een wachtwoord onbevoegden de toegang tot de KVM-switch te ontzeggen
Biedt u de mogelijkheid via speciale daisychain-poorten uw KVM-configuratie uit te breiden tot maximaal 16 KVM-switches
Is backward-compatible met OmniView PRO2 KVM-switches waardoor u gebruik kunt blijven maken van de KVM-producten van Belkin waarin u al geïnvesteerd hebt
Biedt de mogelijkheid via flash-upgrades de firmware bij te werken
Wordt geleverd met 5 jaar garantie en gratis technische ondersteuning

