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Codzienne zmagania z awaryjnymi rozwiązaniami desktopowymi
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Wyzwanie

Rozwiązanie problemu 
z zawodnymi i absorbującymi 
dział IT stanowiskami 
komputerowymi w bibliotece.

Rozwiązanie

Wdrożenie technologii 
NComputing, która zapewnia 
bezawaryjną pracę, duże 
oszczędności i nie ogranicza 
użytkowników w dostępie 
do usług multimedialnych. 

Wyniki

Z nowego rozwiązania 
z powodzeniem korzystają 
setki studentów, a nowoczesne 
stanowiska zwiększają komfort 
pracy z systemami 
bibliotecznymi. 

Terminale NComputing 
nie angażują działu IT 
w czasochłonne naprawy, 
a brak części mechanicznych 
zapobiega również 
poważniejszym usterkom 
technicznym. 

Wdrożenie było niezwykle 
konkurencyjne cenowo, a niski 
pobór mocy urządzeń zapewnia 
długotrwałe oszczędności, 
które składają się na blisko 50% 
mniejsze koszty niż w przypadku 
zastosowania tradycyjnych 
rozwiązań desktopowych.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią 
o 62-letniej tradycji. Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej 
uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest 

W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy 
projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef 
Pieprzyk.

Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wyposażona jest w 11 stanowisk 
komputerowych dostępnych dla każdego studenta korzystającego z zasobów bibliotecznych. Duża 
rotacja użytkowników wpływała bardzo negatywnie na funkcjonowanie systemów operacyjnych 
zainstalowanych na udostępnionych komputerach. Dodatkowym czynnikiem było znaczne 

projektów, różniły się wiekiem oraz systemami operacyjnymi, które wahały się od Win XP po Win 7.

Znacznym utrudnieniem w funkcjonowaniu stanowisk był brak centralnego systemu zarządzania. 
Podatne na usterki desktopy zmuszały obsługę techniczną do częstych wyjazdów do jednostek 
wydziałowych. Interwencje kończyły się zwykle ponowną instalacją systemu operacyjnego, która 

dodatkowo zespół IT, który zwykle obłożony jest wieloma innymi obowiązkami. 

Problemy z zarządzaniem stanowiskami wpływały negatywnie także na użytkowników. Osoby 
postronne zmuszane były do odczytywania informacji o automatycznych aktualizacjach, a wyskakujące 
okna  i dymki wyskakujące przed oczami wprowadzały niepotrzebny zamęt i przeszkadzały w pracy. 
Tradycyjne rozwiązania nie umożliwiają centralnego zarządzania, które mogło zapobiec tego typu 
problemom.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnio-
nych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profeso-
rów i doktorów habilitowanych. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich 
i podyplomowych kształci się około 10 000 studentów. 

Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych, a wyniki prowadzo-
nych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W ramach struktur Uniwersytetu funkcjonuje Biblioteka Uniwersytecka, która oprócz centralnego 
oddziału polega również na czterech bibliotekach wydziałowych. 
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Wymagania przedstawione przed nowymi stanowiskami były dość duże. Rozwiązanie miało rozszerzyć 
możliwości często przestarzałych komputerów, zapewnić centralne zarządzanie, zlikwidować problem 
z mnożącymi się usterkami, a wszystko to przy cenie, która nie nadwyręża budżetu. Wszystkie 
te warunki spełniły terminale NComputing.

W zastosowaniach bibliotecznych stanowiska komputerowe wykorzystywane są nie tylko do mało 
obciążających zadań, takich jak praca z pakietami biurowymi i przeglądarką internetową, ale także 
do wyświetlania pełnoekranowego video, które wymaga już znacznie więcej od dostępnego sprzętu. 
Zastosowane we wdrożeniu terminale L300 doskonale spełniły się w każdym powierzonym im zadaniu.

Nie bez znaczenia przy wyborze rozwiązań NComputing była cena tego rozwiązania, konkurencyjna 
nie tylko w stosunku do tradycyjnych komputerów PC, ale także do innych rozwiązań terminalowych. 

Wyborem kierowała również perspektywa oszczędności, która ze względu na możliwość ograniczenia 
nakładu pracy przy konserwacji sprzętu oraz znacznie zmniejszony pobór mocy przez terminale, sięgała 
nawet powyżej 50% w stosunku do dotychczasowych rozwiązań. 

Efektem dokonanych  zmian  była przyjazna użytkownikom i administratorom sieć stanowisk, które 
spełniają się we wszystkich zastosowaniach bibliotecznych, a w bliższym i dalszym przedziale czasu 
kosztują znacznie mniej niż komputery stacjonarne stosowane do tej pory. 
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