
Monitor de Rede Multifunção

1. Descrição Geral

O Monitor de Rede Multifunção é um dos
melhores produtos para se criar uma estação de
trabalho completa, de baixo custo e livre de
manutenção. Ideal para escritórios, comércio,
instituições de ensino, órgãos públicos, hotéis,
bancos etc. Pode ser usado para aplicações
como Multiterminal, Thin Client, Zero Client,
Mídia Digital e outros. É o primeiro monitor do
mundo que usa a interface TCP/IP para se
conectar a qualquer computador da rede e ainda
é compatível com a tecnologia PoE (Power over
Ethernet). Ou seja, o monitor pode funcionar
normalmente apenas com o cabo de rede
conectado, recebendo dados de vídeo e energia
elétrica pelo mesmo cabo. Pode funcionar a
qualquer distância do computador, desde que
esteja na mesma rede LAN.*

Cada monitor ainda dispõe de interfaces de
áudio (Fone/Microfone) e interfaces USB
(mouse, teclado, pendrive e outros), assim,
quando usado como estação, seu usuário terá a
perfeita experiência de usar uma estação
completa e independente. Em conjunto com o
Windows MultiPoint Server, é possível ter até 20
monitores por computador funcionando como
estações de trabalho Windows. Em conjunto
com o Userful Multiplatform, é possível ter até 30
monitores por computador, funcionando como
estações de trabalho, estação RDP, estação
RemoteFX, Estação ICA ou VMware ou até criar
uma máquina virtual e associá-la a qualquer
monitor (como por exemplo, criar uma VM Mac
com OS X associada a algum monitor da rede),
entre outros.

1 - Sem touch screen. (ideal para uso geral);

2 - Com touch screen resistivo (ideal para
aplicações onde não é necessário um touch
preciso, mas onde o custo x benefício seja
prioridade);

3 - Com touch screen capacitivo. (recomendado
quando a aplicação requer precisão no toque e
ou recurso multi toque).

Há três modelos disponíveis:

2.Aplicações
- Zero Client
Thin Client*

- Kiosk*

-
- Cliente RDP*
- Cliente RemoteFX*
- Cliente Citrix (ICA)*
- Cliente VMware View*
- Cliente PCoIP*

3. Sistemas Operacionais

Windows 7,

Windows server 10.

Windows 8, Userful Multiplatform 7,
Userful Networks Vídeo Wall 7, Windows
Multipoint Server 2011, Windows Multipoint
Server 2012,
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-

- Cliente LTSP*
- Cliente
Autoatendimento (ATM)
Mídia digital

Estação Web Browser*
- Estação Linux*

-
-
- Monitor Remoto
- Outros

XDMCP*

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais.
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* Entende-se como livre de manutenção, um índice de manutenção bastante reduzido se comparado ao uso de computadores comuns.
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* Requer sistema de gerenciamento para prover esta funcionalidade.



Datasheet

www.thinnet.com.brThinnetworks - PABX +55 (61) 3037-5111 - SAAN, Quadra 2, Número 260, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP: 70.632-200
Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais.

Thi etw rkso
Soluções Thin Client

R Monitor de Rede Multifunção

4. Interfaces
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Interface de rede:

PoE+:

USB B:

Alimentação Opcional:

Diferente dos monitores comuns de mercado, que usam interfaces como VGA, DVI, HDMI ou DP, o
monitor de rede multifunção se conecta ao computador através de interface TCP/IP. Seu
funcionamento é simples, basta conecta-lo na rede LAN, que o mesmo receberá o IP
automaticamente (configuração padrão) e estará pronto para se conectar a qualquer computador da
rede. No computador, instale o driver do monitor para listar todos os monitores detectados na rede e
escolher quais monitores devem ser associados a quais computadores.

A tecnologia PoE+ permite enviar energia elétrica ao monitor pela própria interface de rede, utilizando
um cabo de rede comum Cat.5e, ou seja, com apenas um único cabo, o monitor já tem tudo que
precisa para funcionar (dados de vídeo e Energia Elétrica). A vantagem desta tecnologia é
proporcionar bastante simplicidade em criar estações de trabalho, principalmente onde se tem um
grande número de estações, tornando a infraestrutura muito mais limpa, organizada e de fácil
manutenção. Para usar o recurso PoE+ é necessário usar um switch compatível (exemplo: TP-LINK
TL-SG1008PE) ou qualquer Power Injector PoE+ (Exemplo: Intelbras PoE 200 G). O Monitor de Rede
Multifunção é compatível com PoE+ padrão IEEE 802.3at.

Esta é uma interface alternativa para se conectar ao Monitor de Rede Multifunção. Possui todas as
funções da interface de Rede, mas com a limitação de distâcia da USB (5m). Quando o Monitor de
Rede Multifunção detecta uma conexão pela USB B, ele automaticamente desliga a interface de rede
e passa a responder apenas pela USB. Portanto, para usar a interface de rede certifique-se que a
interface USB B está desconectada.

Esta é uma interface alternativa para alimentação elétrica do monitor. Recomendada quando não é
possível usar a interface PoE+.

(Preliminar)
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5. Especificações Técnicas
Tabela 1. Especificações Técnicas

Tela (polegadas) 18,5"

Tempo de Reposta (típico) 3.5ms

Contraste 600 (CR)

Cores 16.7 Milhões

Área ativa 409.8(H)mm x 230.4(V)mm

Resolução nativa 1366 x 768

Áudio - saída de áudio(traseira). Cor verde padrão PC 2001;

- Entrada para Microfone(traseira). Cor rosa padrão PC

2001;

- 44KHz Sample Rate;

- DAC de 16-Bit de alta performance;

- Amplificador para Fone de Ouvido integrado;

- Função de redução de ruído integrada;

Fonte de Alimentação PoE+ IEEE 802.3at - ou - DC 12V 2A

Vídeo (LAN) - 10/100/1000Base-T(Gigabit ethernet)

- TCP/IP (Interface de Vídeo)

- Compatível com o padrão IEEE 802.3

- Conector RJ-45

- Auto Cross

- Suporta half/full Duplex

Gabinete Plástico ABS de alta resistência

Cor Preto Fosco

Fixação Suporte Vesa 75

Segurança Trava anti-furto Kensington

USB - Compatível com Hi-Speed USB 2.0

- 2 Portas traseiras

Acessórios Fonte de alimentação (opcional)

Temperatura Ambiente de operação 5 °C a 45 °C

Temperatura Ambiente de armazenagem -20 °C a 60 °C

Humidade Relativa 90% máximo, não condensado

Reconecta automaticamente ao servidor

quando a conexão é perdida.

Redirecionamento de Pendrive

Configurações de rede centralizadas

Configurações do terminal centralizadas

Fan less

Garantia 1 Ano de garantia

Garantia Estendida + 1 ou 2 anos (Opcional)

MTBF (Tempo médio entre falhas) 110.000h

PoE

Peso 2,2kg

Peso total com a embalagem 2,5kg

Dimensões (Largura x Altura x Comprimento) 45 x 3.5 x 27.5 cm

Dimensões da embalagem (L x A x C) 48.5 x 11 x 38.5cm

Consumo típico 13,6W

(Preliminar)
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6. Informações deAplicações

6.1. Ideal para escolas, bibliotecas, empresas, serviços de acesso à internet
e outros. Quando usado com o Userful Multiplatform, o Monitor de Rede Multifunção incorpora uma
vasta gama de funcionalidades, entre elas podemos citar:
1 - E

2 - Estação Web: É possível definir uma página web que será aberta automaticamente no monitor,
podendo ser exibida em tela cheia, ou não, entre outros recursos.
3 - Cliente Remoto: O Userful também é capaz de transformar cada monitor de rede em um cliente de
acesso remoto para conexões como RDP, RemoteFX, ICA, VMware, PCoIP, e outros.
4 - Controle dinâmico: é possível criar perfis de uso para os monitores de rede e alterar o perfil
apenas arrastando e soltando. Ex.: Em um curso que se deseja dar aula de programação em linux no
primeiro horário e aula de Microsoft Excel no segundo hórario, basta criar dois perfis com as
características necessárias para cada aula. No primeiro horário, selecione os monitores da sala e
arraste para o primeiro perfil e no segundo horário faça o mesmo para o segundo perfil. A transição
entre um perfil e outro demora em torno de 40 segundos, ou seja, é possível ter Linux em uma
estação e 40 segundos depois ter Windows.
O Userful pode ser instalado em um PC Desktop ou virtualizado em um servidor.

Multiterminal Userful:

stação VDI: É possível criar máquinas virtuais (Windows, MAC, linux) e associá-las aos
Monitores de Rede.

Pode-se ter até 30
estações por computador, cada usuário tem acesso ao seu Pen Drive e áudio independente.
Consultar os demais recursos.
Outro recurso impontante é a possibilidade de redundância. Se o sistema userful falhar, um outro
assume.

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais.
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LINUXWindows

Monitor de Rede Multifunção

Outros

(Preliminar)

Um monitor, múltiplas funções

Switch

Desktop PC Server

Windows Multipoint Server

Gigabite LAN HUB

LAN

LAN

CITRIX

RDP
PC

Maquina Virtual

Maquina Virtual
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6.2. Ideal para escolas, empresas, serviços de acesso à
internet e outros. Quando usado com o Windows Multipoint Server, o Monitor de Rede Multifunção
funciona como estação multiterminal windows.

Windows Multipoint Server: bibliotecas,

Pode-se ter até 20 estações por computador, cada
usuário tem acesso ao seu Pen Drive e áudio independente. O Windows Multipoint Server pode ser
instalado em um PC Desktop ou virtualizado em um servidor. Além disto, o Windows Multipoint
Server possui muitas funcionalidades, consulte a documentação completa do Windows Multipoint
Server para mais detalhes.

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais.
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Recomendações mínimas de Hardware para Windows MultiPoint Server 2012

MT = Multi-Theading
1. Cada core deve ter 2.0 GHz ou superior.
2. Os testes de vídeo foram feitos usando vídeo H.264 360p
como resolução nativa.
3. RemoteFX ou tecnologia equivalente para RDP, é
necessária quando 15-20 thinclients estão conectados
remotamente rodando vídeo em movimento dentro de sua
sessão. Para mais informações sobre requisitos de
hardware para RemoteFX, consulte Considerações de
hardware para RemoteFX
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211310).

Estes são os requisitos básicos para o MultiPoint Server. Os
requisitos reais variam de acordo com a configuração do
sistema, os programas e recursos que você decidir instalar,
o número de usuários e como o sistema é utilizado. O
dimensionamento de configuração real depende da carga de
trabalho que está sendo executado e a capacidade de
hardware. Você deve sempre validar o dimensionamento
usando seus próprios aplicativos e hardware.

Aplicação/Cenário Até 4 estações 5-6 estações 7-10 estações 11-14 estações 15-20 estações

Produtividade: CPU:   2 Core CPU:  2 Core CPU:   4 Core CPU:  4 Core CPU:  4 Core + MT

Office, navegação web, ou 6 Core

aplicativos corporativos RAM:   2GB RAM:   4GB RAM: 6GB RAM:  8GB RAM:   8GB

Misto: CPU:   2 Core CPU:  2 Core CPU:   4 Core CPU:   4 Core + MT CPU:  4 Core + MT

Uso ocasional de vídeo ou 6 Core ou 6 Core

por alguns usuários RAM:   2GB RAM:   4GB RAM: 6GB RAM:   8GB RAM:  8GB

Vídeo Intensivo: CPU:   2 Core CPU:  4 Core CPU:  4 Core + MT CPU: 4 Core + MT CPU:  4 Core + MT

Uso frequente de vídeos ou 6 Core ou 8 Core

por todo os usuários RAM:   2GB RAM:   4GB ou 6 Core RAM: 8GB RAM: 8 GB

RAM:   6GB Thin Client

RemoteFX

Não recomendado

para vídeos USB

(Preliminar)
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Switch

Desktop PC

Windows

Gigabite LAN HUB

Monitor de Rede Multifunção

6.3. Ideal para aplicações onde se deseja ter vários monitores em um mesmo PC, mas
sem a necessidade de acrescentar placas de vídeos ao computador, pois o Monitor de Rede
Multifunção, possui sua própria placa de vídeo integrada, ou seja, não é necessário acrescentar
nenhum periférico ao computador, basta instalar o driver do Monitor de Rede Multifunção no
computador que o mesmo emula uma placa de vídeo local, (como se cada monitor estivesse
conectado direto em uma placa de vídeo comum) com isso, o sistema operacional trata o Monitor de
Rede Multifunção como um monitor comum, mantendo todos os recursos já existentes no sistema,
como extender, duplicar, rotacionar tela, etc. É possível ter até 10 monitores por computador.

Windows:

LAN

LAN

230 mm 165 mm

454 mm

347 mm

(Preliminar)
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Aviso Legal

As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis. No entanto, A
Thinnetworks não dá quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à
precisão ou completude dessas informações e não terá nenhuma responsabilidade pelas
consequências de uso de tais informações. AThinNetworks se reserva ao direito de fazer mudanças
sem aviso prévio nos produtos aqui mencionados
para melhorar a confiabilidade, função ou projeto. A ThinNetworks não assume qualquer
responsabilidade decorrente da aplicação ou uso de qualquer produto ou circuito aqui descrito;
Também não concede qualquer licença de seus direitos de patente, nem os direitos dos outros.

nas informações publicadas neste documento ou

Identificação de Datasheet Condição do Produto Descrição

Informações Prévias Formativa ou em Projeto Este datasheet contém especificações de projeto para

desenvolvimento de produtos. As especificações podem mudar sem

aviso prévio.

Preliminar Primeira Produção Este datasheet contém dados preliminares e os dados

complementares serão publicadas em uma data posterior.

ThinNetworks reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer

momento, sem aviso prévio, a fim de melhorar este documento ou

projeto.

Sem Identificação Em Produção Este datasheet contém as especificações finais. ThinNetworks reserva-

se o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso

prévio, a fim de melhorar o documento ou projeto.

Obsoleto Não está em Produção Este datasheet contém as especificações de um produto que foi

descontinuado pela ThinNetworks. O datasheet é impresso apenas

para fornecer informações de referência.

Definições de condição do Produto

Marcas

Userful Multiplatform é marca registrada da Userful™, Microsoft Windows, RemoteFX são marcas
registradas da Microsoft Corporation. ICA é marca registrada da Citrix Systems. Todas as outras
marcas de titularidade e marcas registradas ou não registradas pertencem aos seus respectivos
proprietários.

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais. V0.9  01/11/2015
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