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Какво е Hobit
е работно място от нов тип:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Без твърд диск
Без флопи дисково устройство
Без компакт диск устройство
Без необходимост от локална инсталация
Без необходимост от локална администрация
Без необходимост от upgrade
Безшумен
Минимален разход на електроенергия
Минимален разход на място (19 см х 13.5 см х 2.5 см)
VGA Tray – за монтаж директно на гърба на TFT монитор
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• Hobit предлага сигурност, надеждност, гъвкавост и
възможност за работа с Microsoft RDP, Citrix ICA, X Terminal,
локален браузер, всички видове терминални емулации,
както и възможност за 100% отдалечено менажиране и
администриране
• Hobit е разработен така, че позволява добавяне или
премахване при необходимост на допълнителни пакети, с
цел
подобряване
на
функционалността
и
производителността на работните станции.

• Hobit предлага възможност да използвате работната
станция в отделни случаи и като самостоятелно работно
място, като имате възможност да използвате локално Web
Browser, Mail Client, Acrobat Reader.
• Hobit е идеално решение за публично работно място –
KIOSK. Работата в режим киоск осигурява поддръжка на
сензорен дисплей (тъч скриин).
• Hobit осигурява възможност да бъде мултимедийна
станция, поддържайки редица аудио и видео плейъри.

• Hobit предлага поддръжка на безжична локална мрежа
(Wireless LAN), позволяваща ви да се свържете към
локалната или корпоративна работна среда, чрез найсигурните безжични протоколи за достъп.

• Hobit има и вградена подръжка на ThinPrint клиент, което
улеснява администрирането на принтерните ресурси в
голяма корпоративна мрежа.

• Hobit позволява лесна авторизация през Windows Server
authentication (SMB) и LDAP.

• Hobit със своя SAP модул позволява директна работа с
различните софтуерни решения на фирмата SAP.

• Hobit позволява уникалата възможност да използвате
работните станции като отдалечени работни места,
позволяващи директен достъп до вашата VPN мрежа, чрез
своя VPN модул.

• Hobit има вградена подръжка на VMware View клиент и
позволява използването му като работно място за достъп
до виртуализирани работни станции.
• Hobit предлага възможност за 100% отдалечено
администиране и менажиране на Hobit работни станции
във вашата мрежа, чрез допълнителен софтуер.

е достатъчно производителен, за да позволи работа с всяко приложение. Никога няма да Ви се
наложи да upgrade-вате или бракувате конфигурацията заради ниска производителност.

Къде е приложим Hobit
Hobit е подходящ за работа в офиси, където служителите
имат регламентиран достъп до определени приложения, с които
работят целодневно
•
Офис работни места (Word, Excel, PowerPoint, Mail...)
•
Работни места за достъп до ERP системи
Hobit е подходящ за работа в индустриална среда. Липсата
на диск, флопи и CD предпазва системата от прегряване и
намалява риска от повреда в по-агресивна околна среда.
Hobit е подходящ за използуване в отдалечени офиси,
свързани с бавни връзки, с приложения работещи в централния
офис и изискващи минимална или никаква техническа поддръжка
на място:
•
Отдалечени офиси на банки, застрахователни дружества
•
Отдалечени складове
•
Пропускателни пунктове на предприятия
•
Отдалечени търговски точки (офиси, магазини,
дистрибуторски центрове)
•
Отдалечени филиали на библиотеки

Hobit е подходящ за работни места с непрекъснато
сменящи се анонимни потребители, където има висок риск от
кражба на данни и разрушаване на локалната среда и
възможностите за техническа поддръжка са ограничени
•
Учебни центрове
•
Библиотечни читални
•
Киоски по гари и летища
•
Работни места и места за самообслужване в държавната
администрация
Hobit е подходящ за изграждане на виртуални работни
места
•
Работни места, на които работят множество потребители
•
Потребители, които работят на множество различни
работни места

Технически спецификации и функционалност
Процесор:
•
Intel Atom D425 1.8GHz процесор.
Памет:
•
1GB DDR III оперативна памет (разширяем до 4GB);
•
1GB SATA флаш диск (разширяем до 4GB).
Локална мрежа:
•
10/100/1000 Mbps Ethetrnet Adapter
•
802. 11 b/b/n Wi-Fi Adapter
Входно-изходна периферия:
•
6 x USB порта (2 предни и 4 задни);
•
1 x VGA видео порт, Intel Graphics Media Accelerator 3150
с 2D/3D accelerator и 128MB shared memory;
•
2 x audio порта (Realtek ALC888S, 7.1 high performance
channel).
•
1 x вграден говорител
•
1 x SD/SDHC/MS Pro/MMC картов слот
•
Serial и LPT през конвертори
Захранване:
•
Input: 100 to 240V, 50/60Hz, 1.5A;
•
Output:19V, 3.15A, 60W;
Дисплей:
•
Panel Size: 19“ Wide Screen
•
Resolution: WXGA+ 1440x900
•
Colors: 16.7 million
•
Pixel Pitch: 0.285 mm
•
Brightness: 300 cd/m2
•
Contrast Ratio: 50000 :1 (ASCR)
•
Viewing Angle: 170°(H)/160°(V) (CR>=10)
•
Response Time: 5 ms
•
Regulations: TCO03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, GostR, C-Tick,VCCI,PSB,EK,J-MOSS,PSE,ISO13406-2, RoHS, WHQL
•
Bracket за закачане на монитор(Kensington Lock)

Тегло: 350 г.
Размери: 190mm x 135mm x 24mm
Поддържани сървъри:
•
Windows 2000/2003/2008 Terminal Server
•
Citrix ;
•
Unix/Linux.
Операционна система:
•
Ubuntu Embedded;
Софтуер:
•
RDP Client;
•
ICA Client;
•
VPN Client;
•
SAP Client For SAP Server;
•
Tarantella Client and Server;
•
Web Browser support – Mozilla, Firefox;
•
Mail Client – Thunderbird;
•
Acrobat Reader;
•
Sun Java support;
•
Telnet
Гаранционен срок:
•
Стандартна гаранция: 36 месеца
•
Възможност за разширена гаранция до 60 месеца на
базата на сервизни пакети
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