
Dla organizacji poszukujących możliwości rozbudowy stosowanych rozwiązań Citrix 
XenDesktop, XenApp lub VDI-in-a-box nowe urządzenia dostępowe z serii N z obsługą 
technologii Citrix HDX zapewniają stuprocentową obsługę tej technologii, stanowiąc 
ułamek kosztów typowych komputerów PC lub cienkich klientów innych firm.  
Nowa generacja urządzeń dostępowych firmy NComputing została specjalnie zoptymalizowana do 
obsługi technologii HDX. Dzięki zastosowaniu technologii Numo™ 3 System-on-Chip możliwe stało się 
strumieniowanie sesji wideo w trybie HD przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na energię do 
mniej niż 5 W. Pełne zarządzanie, wsparcie techniczne i niski koszt – dzięki tym cechom urządzeń firmy 
NComputing stosujące je organizacje mają możliwość rozbudowania swoich instalacji z rozwiązaniami 
firmy Citrix o nowych użytkowników, którzy dzięki temu mogą w pełni korzystać ze wszystkich zalet 
wirtualnych stanowisk pracy.

Citrix i NComputing
Firmy NComputing i Citrix współpracują ze sobą w celu zwiększenia ekonomicznych korzyści wynikających 
ze stosowania wirtualnych stanowisk pracy. Dzięki przełomowym urządzeniom z serii N z obsługą 
technologii HDX klienci stosujący rozwiązanie firmy Citrix mogą rozbudować własne środowiska, uzyskując 
znaczne oszczędności bez poświęcania jakości. Obie te firmy mają taką samą wizję udostępnienia 
technologii HDX szerokiemu gronu użytkowników.

Urządzenia N400 i N500
N400: Urządzenie N400 jest podstawowym urządzeniem z serii N. Jest ono przeznaczone dla 
samodzielnych pracowników lub użytkowników o niewielkich wymaganiach w dziedzinie multimediów. 
Sercem urządzenia N400 jest układ Numo™ SoC (System-on-Chip) trzeciej generacji. Podczas jego 
projektowania wykorzystano bogate doświadczenie w stosowaniu wirtualnych stanowisk pracy, co w  
efekcie pozwoliło zapewnić obsługę wideo w trybie HD 720p z renderowaniem po stronie serwera (w tym 
również dla wideo typu Flash) oraz pełną obsługę sesji HDX.

N500: Urządzenie N500 jest obecnie najmocniejszym urządzeniem z serii N. Zapewnia ono pełną obsługę 
multimediów niezbędną wykwalifikowanym pracownikom. Urządzenie N500 zapewnia pełną obsługę 
renderowania wideo po stronie klienta (wideo typu Flash jest renderowane po stronie serwera) aż do 
rozdzielczości Full HD 1080p. Opcjonalnie możliwe jest też podłączenie dwóch monitorów i używanie 
sieci bezprzewodowych (niedostępne w N400). Również i w tym urządzeniu stosowany jest układ Numo™ 
SoC (System-on-Chip) trzeciej generacji, dzięki czemu wytycza ono nowy standard na rynku urządzeń 
dostępowych, udostępniając bogaty zestaw funkcji po bardzo atrakcyjnej cenie.

W cenie urządzenia z serii N klient otrzymuje również jedną licencję kliencką dla programu vSpace 
Management Center oraz roczne wsparcie techniczne Permium.

N-series 
Urządzenia dostępowe z serii N z 
obsługą technologii Citrix HDX 

Korzyści

•	 Zoptymalizowana obsługa 
technologii HDX

•	 Obsługa pełnoekranowego wideo 
•	 Pobór mocy < 5 W
•	 Centralne zarządzanie
•	 Efektywne cenowo

Funkcje N400

•	 Technologia Numo 3 System on 
Chip (ARM)

•	 4 porty USB 2.0
•	 Obsługa kart SmartCard
•	 Rozdzielczość do 1920x1080 
•	 Mocowanie VESA 
•	 Wyjście dźwięku (słuchawki)
•	 Wejście dźwięku (mikrofon)

Dodatkowe funkcje N500

•	 Odtwarzanie wideo w formacie 
Full HD 1080p

•	 Port Ethernet 10/100/1000 Base-T
•	 Opcjonalna obsługa dwóch 

monitorów 
•	 Opcjonalna obsługa Wi-Fi 

(802.11b/g/n) 
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Urządzenia dostępowe z serii N

Porty 

1. wyłącznik zasilania
2. porty USB 2.0 
3. gniazdo słuchawkowe
4. gniazdo mikrofonowe
5. gniazdo anteny Wi-Fi
6. port Ethernet (RJ-45)
7. gniazdo DVI-I
8. gniazdo zasilania
9. mocowanie zabezpieczające
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Przetestowane i 
sprawdzone ze 
wszystkimi głównymi 
rozwiązaniami HDX, w 
tym:

•	 XenDesktop 5.0, 5.5 i 5.6
•	 XenApp 6.0 i 6.5
•	 VDI-in-a-box 5.0
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FUNKCja N400 N500

OgólNe Obsługa technologii HDX Tak Tak

Technologia Numo™ 3 Tak Tak

Pamięć DRAM 256 MB 512 MB

graFiKa Monitor podstawowy 1920x1080 1920x1080

Opcjonalny monitor 
dodatkowy

Nie 1920x1080

WiDeO Odtwarzanie Tryb HD720p (renderowanie 
po stronie serwera ze 
sprzętowym wspomaganiem 
po stronie klienta)

Tryb Full HD 1080p 
(renderowanie po stronie 
klienta ze wspomaganiem 
sprzętowym)

KODeKi Renderowanie po stronie 
klienta

Nie H.264, MPEG-4, VC1

WiDeO tyPU FlasH Odtwarzanie Tryb HD720p (renderowanie 
po stronie serwera ze 
sprzętowym wspomaganiem 
po stronie klienta)

Tryb Full HD 1080p 
(renderowanie po stronie 
serwera ze wspomaganiem 
sprzętowym)

ZasilaNie Moc <5 W <5 W

Tryb czuwania <1.5 W <1.5 W

Natychmiastowe 
uruchamianie

Tak Tak

UrZąDZeNia 
PeryFeryjNe

Klawiatura i mysz USB Tak Tak

Liczba portów USB 2.0 4 4

Czytnik kart SmartCard Zewnętrzny USB Zewnętrzny USB

ZarZąDZaNie Opcjonalne zarządzanie 
centralne

Tak Tak

Opcjonalne zdalne 
aktualizowanie

Tak Tak

ObsłUga sieCi Ethernet 10/100BASE-T 10/100/1000BASE-T

Wi-Fi (opcja) Nie 802.11b/g/n  
(instalacja fabryczna)

Scentralizowane zarządzanie i wyjątkowe wsparcie techniczne
Dzięki możliwości zastosowania centralnego zarządzania oraz dzięki usłudze wparcia technicznego 
o podwyższonym standardzie, urządzenia dostępowe z serii N, będąc tańszymi od urządzeń 
konkurencji, poprawiają ekonomiczność rozwiązań wirtualnych stanowisk pracy, pozwalając na pełne 
rozbudowanie istniejących wdrożeń Citrix i HDX.

Nowe oprogramowanie vSpace Management Center zawiera wszystkie funkcje zarządzające 
niezbędne do tworzenia spisu urządzeń z serii N, ich konfigurowania, aktualizowania, resetowania 
i organizowania. Wsparcie techniczne o podwyższonym standardzie (Premium Support) zapewnia 
dodatkowe zasoby zaprojektowane do zwiększenia zwrotu z inwestycji w technologię firmy 
NComputing, uzyskania wymaganego czasu działania i pełnej satysfakcji klienta.

© Copyright 2012. NComputing, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. NComputing i vSpace są znakami towarowymi będącymi własnością firmy NComputing. Inne znaki towarowe nale 
do ich właścicieli. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wydajność może być inna, w zależności od konfiguracji współużytkowanego komputera.

3979 Freedom Circle, Suite 600, Santa Clara, CA 95054  |  Telefon: 1-408-380-8400  |  Fax: 1-408-380-8401  |  ncomputing.com


