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HPE 2X1EX16 KVM IP
KONSOL ANAHTARI, G2
VIRTUAL MEDIA CAC
YAZILIMI ILE (AF621A)
KVM Anahtarlar

GENEL BAKIŞ
Tüm sunucularınız, ağ aygıtlarınız ve teknoloji altyapınız için
uzaktan yönetime yönelik bir anahtar mı istiyorsunuz? HPE
Kurumsal IP KVM anahtarları, basamaklandırmalı ortamlarda
bir yöneticinin tek bir yerel konsoldan iki kademede 1024
adede kadar sunucuyu yönetmesine izin verir. İlave HPE
anahtarlarıyla kademelendirmede uygulama kurulumları ve
yükseltmeler, yerel konsoldan veya uzaktan herhangi bir
sunucuya yönlendirilebilir. HPE Kurumsal IP KVM anahtarları,
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IP Console Viewer ile birlikte çeşitli işletim sistemleri kullanan
birden fazla sunucuya uzaktan erişimi mümkün kılar. Sanal
Medya, çıkarılabilir bir sürücü veya ISO görüntüsünün bağlı bir
sunucuya ya da uzak ofise uzaktan eşlenebilmesini sağlar.
Kullanımı kolay bir Yerel Konsol Kullanıcı Arabirimi;
yapılandırma, sanal medya, ekran, güvenlik ve yükseltmeler için
uzaktan yönetim amacıyla kullanılan Yerleşik Web Arabirimi
(OBWI) ile aynı olan menüler sağlar. CAC uyumluluğuyla veri
merkezinde güvenliği artırmak için iki faktörlü kimlik
doğrulaması uygulayın.

ÖZELLIKLER
Veri Merkezine Yönelik Gelişmiş İşlevsellik, Performans ve Güvenlik
HPE Kurumsal IP KVM anahtarları sunucuya Akıllı Kart veya Ortak Erişim Kartı
(CAC) desteği sağlar.
Kademelendirme bağlantı noktası. Her bir rafta doğrudan erişime ihtiyaç duyan
şirketler artık bir raf sırası için IP Konsol Anahtarlarına yerel erişimi iki yerel
kullanıcı elde edecek şekilde tek bir konsolda ve her bir rafta toplayabilir.
Yeni video sıkıştırma özelliği performansı etkilemeden uzak oturumlar için 60
Hz’de 1600x1200 veya 60 Hz’de 1680x1050 16-bit renk sağlar.
SSH veya Telnet uyumlu istemcileri kullanarak erişim sağlayın.
Daha geniş bir raf yoğunluğu desteği için anahtar başına (32) adede kadar hedef
sunucu bağlantı noktası.

Hızlı ve Kolay Yönetim İçin Geliştirilmiş Uzak İşlevsellik
HPE Kurumsal IP KVM anahtarlarına, size neredeyse yerel performansta
sunucuların ve bağlı cihazların uzaktan KVM kontrolünü sağlayan eksiksiz
uzaktan KVM işlevselliği dahildir.
Sanal Ortam Arabirim Adaptörleri ile kullanımda LAN veya WAN’daki herhangi
bir yerden kolayca yazılım ve ürün yazılımı yükleyin veya güncelleyin.
iLO uyumluluğu-Doğrudan IP Viewer yazılımı ile uzaktan KVM ve iLO oturumları
arasında kolayca geçiş yapın.
Neredeyse yerel performansta sunucuların ve bağlı cihazların uzaktan KVM
kontrolü

Sağlam Yerel Konsol Kullanıcı Arabirimi
HPE Kurumsal IP KVM anahtarları konsol monitöründe sisteme ilişkin tüm
bilgileri görüntüler. Yerleşik Web Arabirimi (OBWI) ile aynı görünüm ve his.
Programlanabilir Tarama-Sistemdeki tüm bilgisayarların sıralı olarak taranmasıyla
bir sistem performansı değerlendirmesi yapılabilir. Programlanabilir tarama hangi
bilgisayarların dahil edileceğini ve bağlantı süresini belirlemenize izin verir.
Yapılandırma NVRAM-NVRAM’i (kalıcı RAM) klavyeden girilen komutlarla
yapılandırma bilgileri ayarlanmasını kolaylaştırır. NVRAM, ortaya çıkan
yapılandırmayı birim güç kaybetse dahi bilgilerin değiştirilmesi için bir kullanıcı
kararı alınana dek saklar.
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Şifre Koruması - İzinsiz kullanıcılara karşı koruma için anahtar kutusu hem
güvenlik amacıyla, hem de uzak kullanıcıları ilgilendiren bireysel kullanıcı kimlik
doğrulaması ve erişim haklarına yönelik olarak yerel bir şifre seçeneği sunar.

Esnek, Çok Yönlü Tasarım
HPE Kurumsal IP KVM anahtarları anahtarla birlikte sunulan kılavuz raylar
sayesinde LCD8500 gibi bir HPE 1U Rafa Monte KVM Konsolunun arkasına
monte edilebilir. Ürün, dahil olan raylarla birlikte bir HPE rafının yanına da monte
edilebilmektedir.
PS2 Sanal Ortam Arabirim Adaptörü sanal ortamlar için PS2 fare ve klavye
bağlantısına ve bir USB bağlantı noktasına sahip sunucuları destekler. Bu, sanal
ortamlar için tavsiye edilen arabirim adaptörüdür.
USB Sanal Ortam Arabirim Adaptörü Microsoft Windows kullanan Integrity
sunucular gibi PS2 fare ve klavye bağlantıları bulundurmayan sunucuları
destekler.

Teknik özellikler

HPE 2x1Ex16 KVM IP Konsol Anahtarı, G2 Virtual
Media CAC Yazılımı ile

Product Number

AF621A

Garanti

0/0/3

Ürün Boyutları (metrik)

YxGxD 4,36 x 43,8 x 23,68 cm

Ağırlık

3,2 kg

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri

bakın

HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.

·
·
·
·

Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme

·
·
·
·

Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
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