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A ATEN desenvolve hardware para Pro AV e TI, fornecendo
soluções sólidas de distribuição de sinais e gestão centralizada
desde 1979. Encontra a ATEN em praticamente todo o lado
na sua vida diária. Acompanhando as inovações do mercado,
a ATEN lança novos modelos mensalmente, vocacionados
principalmente para PMEs e empresas, mas também para
aparelhos domésticos.

Sabia que a ATEN foi fundada em 1979 e que tem investido
inteiramente, desde então, na sua própria Investigação e
Desenvolvimento e fabrico e em escritórios e armazéns em todo
o mundo?

Adicionalmente, os produtos da ATEN são distribuídos através de
uma ampla rede de parceiros de forma a assegurar a sua rápida
disponibilidade e um suporte de instalação sólido em toda a Europa.

Fornecedor de soluções desde 1979
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Receba formação

Valorizamos a nossa 
estreita colaboração 
com instaladores e 
revendedores locais 
em toda a Europa. 

Madrid

Milão

Paris

Alemanha

Heusden-
Zolder
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Receba formação

Para apoiar os seus parceiros locais, a ATEN está a abrir vários Centros de 
Demonstração e Formação, de forma a disponibilizar instalações para testes 
e formação para revendedores, integradores e consultores, bem como para os 
seus clientes. Estes centros estão abertos para visita todos os dias da semana, 
estando prevista a abertura de mais instalações nos próximos meses e anos.

Os visitantes podem inscrever-se para uma formação mensal ou personalizada através 
do endereço de correio eletrónico sales@aten.be Durante estas sessões, os engenheiros 
técnicos e de vendas da ATEN ajudarão a trabalhar com os produtos e partilharão 
conhecimentos, as melhores práticas e dicas de instalação. Recomenda-se a utilização de 
produtos de terceiros para testar e experimentar a interoperabilidade da ATEN.

Em 2018-2019 haverá a abertura de Centros de Demonstração e Formação em Itália, Espanha, 
França e Alemanha. Adicionalmente, a ATEN organiza mensalmente formações e demonstrações 
numa variedade de eventos em toda a Europa, entre os quais: 

 BITAM show (20-22 Nov 2018, Madrid)

 Integrated Systems Europe (5-8 Fev 2019, Amesterdão)

 World ATM Congres (12-14 Mar 2019, Madrid)

Ponha a mão na  
massa com a ATEN!

Visite um Centro 
de Demonstração e 

Formação temporário ou 
permanente da ATEN 

Agende uma 
visita e saiba mais em: 

 www.aten.eu. 
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Gestão de TI

Das pequenas às grandes salas de servidores 
e centros de dados, a ATEN consegue 
fornecer gestão a nível local e mundial 
através de IP para gestores de TI em 
trânsito, em casa ou no escritório.
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Principais características 

• Reinicialização remota
• Escalabilidade do sistema
• Definições de utilizador 

avançadas
• Um ou múltiplos 

utilizadores em 
simultâneo

• Full HD em todos os 
centros de dados

• Acesso fora de banda
• Poupança em custos de 

deslocações e tempo
• Limitação de acesso físico à 

sala do servidor
• Acesso a nível de Bios para 

resolução de problemas

• Interfaces de utilizador intuitivas
• Interruptores KVM de alta densidade
• Estações de trabalho locais e remotas
• Cabos Cat. e KVM de utilização 

comum
• Acesso informático em ambientes 

extremos

• Operar ao nível do hardware
• Rede, alimentação e 

controlo redundantes
• Níveis de segurança de 

classificação militar
• Comunicação encriptada
• Nível de autoridade 

regulável e palavra-passe de 
utilização única

Gestão Remota

Flexibilidade

Segurança 
garantida

Design conveniente 
para grandes 
instalações
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PDU para gestão energética  
inteligente 
PE8208G/eco DC 
• controlo através de saída
• proteção contra  

sobrecarga
• sensores de ambiente opcionais
• 8 saídas (7x C13: 10A,  

1x C19: 16A)
• software de gestão eco CC gratuito incluído

Interruptor KVM através de IP 
KN8164V  
• 1.920 x 1.200
• Suporte de dados virtual
• 64 portas KVM, 2 bus
• rede dupla, alimentação  

dupla
• segurança e definições de utilizador  

avançadas
• teclado multilingue no ecrã
• modo de matriz de painel e modo de emissão
• software de gestão abrangente CC2000

Consola LCD de pouca  
profundidade 
CL3800NW 
• 1.920 x 1.080
• Periféricos USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• segunda porta de consola
• 18,5 pol., Pouca profundidade 

(51,42 cm)
• compatível com teclado multilingue
• carril duplo, passível de montagem em 

bastidor, 1U

Servidor de consola de série
SN0132 
• 32 portas de série
• armazenamento de  

dados em buffer
• definições de utilizador  

avançadas
• rede dupla, alimentação dupla
• 16 inícios de sessão simultâneos por porta
• software de gestão abrangente CC2000

Extensor KVM através de IP  
4K HDMI 
KE8950/KE8952/CCKM 
• PoE (KE8952)
• vídeo "push and pull"
• Comutação ilimitada
• consola local e remota
• módulo SFP de fibra opcional
• modo de matriz de painel melhorado
• controlo remoto via OSD, teclas de atalho
• segurança e definições de utilizador  

avançadas
• função videowall (até 64 monitores)
• software de gestão de matrizes CCKM incluído

Interruptor KVM através de IP  
Cat 5 LCD 
KL1108V / KL1116V 
• 1.920 x 1.200 
• 8/16 portas KVM, 2 bus
• consola KVM de carril  

duplo 
• rede dupla, dados virtuais
• segurança e definições de utilizador avançadas
• modo de matriz de painel e modo de emissão
• software de gestão abrangente CC2000

Software de gestão  
centralizada de centro de dados
CC2000 
• normas de segurança 

avançadas
• gestão e agendamento 

de tarefas
• registo único para  

gerir todos os dispositivos
• compatível com servidor Blade e suporte de dados 

virtual
• várias opções flexíveis de registo e de geração de 

relatórios
• integração sem falhas com: Interruptores KVM através 

de IP, PDUs, servidores de consola de série e dispositi-
vos de terceiros

Interruptor KVM seguro
CS1184DP/D 
• 4 Portas
• 3840 x 2160
• segurança multicamada
• proteção de dados do utilizador
• em conformidade com os  

critérios comuns NIAP
• PSS PP v3.0

• entrada Displayport e saída HDMI
• isolamento de canal de dados e fluxo de 

dados unidirecional

Extensor KVM HDBaseT
CE820 / CE920
• compatível com HDCP 2.2
• 4.096 x 2.160 (100 m)
• 1.920 x 1.080 (150 m)
• Ativação de PC através de  

botão
• HDMI (CE820), DisplayPort  

(CE920), Áudio, USB 2.0, RS-232  
e Ethernet com um único cabo Cat.  
5e/6A

Produtos KVM e energéticos inteligentes destacados
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Cenários

Manutenção de centro de dados
Sejam contratados ou autoalojados, os servidores nunca 
operam sozinhos no processamento de grandes quantidades 
de dados. Para acelerar a manutenção e a resolução de 
problemas, um interruptor KVM garante o acesso e controlo a 
mais de 60 servidores em simultâneo.

Um interruptor KVM visualiza todos os computadores 
conectados numa única vista e consegue transmitir operações 
simultaneamente para todos os dispositivos, ou apenas para 
os selecionados. Os interruptores KVM através de IP da ATEN 
permitem que até 9 utilizadores trabalhem em simultâneo nos 
servidores, sendo possibilitada a visualização do estado a mais 
utilizadores.

Dependendo da finalidade e dos níveis de segurança, 
procede-se à instalação de conexões de circuito fechado, 
fora de banda ou através de IP para centralizar a gestão dos 
múltiplos servidores. Os interruptores KVM através de IP 
da ATEN são testados em relação ao padrão de segurança 
militar, alcançando o nível 1 do FIPS-140-2. As unidades de 
alimentação inteligentes da ATEN conseguem enviar alertas 
críticos para servidores individuais em caso de incidentes.

 Acesso fora de banda
 Utilizadores simultâneos
 Gestão de infraestrutura de grande dimensão

Sistema de ponto de venda de 
supermercado
A instalação de TI de uma rede de lojas de supermercado 
é gerida remotamente por um departamento central de TI. 
Em cada loja, este departamento gere a manutenção diária, 
a monitorização de alertas, o diagnóstico e a resolução de 
problemas.

O software CC2000 da ATEN centraliza a gestão de vários 
dispositivos IP na loja. Com um início de sessão exclusivo, 
um gestor de TI consegue aceder a todos os endereços IP 
conectados. Um dos endereços tem ligação a um interruptor 
KVM através de IP, que visualiza vários servidores numa vista 
única para uma monitorização eficiente dos alertas.

Os servidores suportam as operações do ponto de vendas. 
Em todos os supermercados os servidores estão conectados, 
de forma ordenada, às consolas de computadores de caixa 
através de extensores KVM. Dependendo das necessidades de 
cada computador de caixa, os extensores KVM são compatíveis 
com ligações de série, USB e de IV. A configuração completa 
evita que os funcionários locais trabalhem em TI, enquanto os 
gestores de TI poupam tempo e custos de deslocação.

 Resolução de problemas remota
 Gestão de TI centralizada
 Infraestrutura de TI distribuída
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Cenários

Linha de produção
O processo de produção de semicondutores é monitorizado 
por um operador no fim da linha de produção. Múltiplas 
câmaras de série de pequena dimensão filmam o processo 
de produção com precisão. Fazem a transmissão dos vídeos 
para um computador guardado protegido de pó numa sala 
de servidores.

A estação de trabalho do operador é recetora das interfaces 
padrão do teclado, vídeo e rato, assim como de áudio, USB 
e RS232 através do extensor KVM. Quando necessário, o 
operador interrompe a produção ou reinicia o computador 
com um único botão num ecrã tátil.

 Monitorização em tempo real
 Reinicialização remota do sistema
 Ambientes extremos

Sistema de cálculo de transportes 
públicos
Um sistema eficaz de gestão de transportes calcula os 
esquemas de deslocação públicos com base em diversas 
variáveis, como a localização dos passageiros, as medidas de 
segurança, a via férrea e a ocupação das carruagens.

O sistema está alojado num poderoso mainframe. Para 
funcionar de maneira eficaz, o centro de dados e respetivo 
back-up são instalados em dois locais centrais e seguros. É 
possível aceder a cada mainframe usando uma unidade KVM 
através de IP da ATEN, conectada a dois fornecedores de rede 
e alimentação. Isto garante um tempo de funcionamento do 
sistema de 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os operadores, estacionados em estações ferroviárias locais e 
salas de controlo regionais, acedem ao sistema através de IP 
para uma atualização dos dados em tempo real. Os horários 
e operações de transporte nacionais estão disponíveis numa 
base permanente.

 Acesso remoto
 Gestão central
  Tempo de funcionamento do sistema 

assegurado
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www.aten.com/KVM-experience 

Experimente o KVM através de IP on-line 24 horas por dia, 
7 dias por semana  

As soluções KVM através de IP permitem monitorizar, aceder e 
gerir um ou vários computadores/servidores em qualquer local 
do mundo. Os utilizadores podem iniciar sessão a partir de 
uma consola local ou estação de trabalho remota utilizando 
um navegador web, independentemente da plataforma/
sistema operativo utilizado. É possível instalar uma solução 
KVM como camada de segurança extra, impedindo os acessos 
de primeiro nível ao seu sistema.

Experimente o KVM on-line: encontrará um modelo para cada 
categoria de KVM através de IP da ATEN. Descarregue o guia 
com dicas e truques para experimentar trabalhar remotamente 
num computador através de um interruptor KVM ou unidade 
de controlo com recursos de utilizador básico. Pretende testar 
um interruptor KVM com todos os direitos de utilizador? 
Passe num dos nossos Centros de Demonstração e Formação 
ou solicite uma amostra.

KN2116VA
Interruptor KVM 
através de IP de 
multiutilizadores 

CL5708i
LCD com interruptor 
KVM através de IP  

CS1716i
Interruptor KVM 

através de IP

CN8600
Unidade de controlo 
KVM através de IP 
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ATEN em ação – Linhas de instalação de computadores, Alemanha

Consultoria e manutenção de TI

Uma filial de um dos maiores 
instaladores e consultores de TI da 
Europa precisava de uma forma 
rápida e fácil de instalar e atualizar 
servidores, computadores de 
secretária e computadores 
portáteis. O processo de instalação 
tem lugar numa sala em cerca 
de 160 bancadas de trabalho, 
com até 8 ou 16 instalações de 
computador simultâneas por 
bancada.

Um interruptor KVM por bancada 
faz a emissão das etapas de 
instalação para cada um dos 
computadores que recebem 
ficheiros de um sistema de 
armazenamento central. 

Cabo DisplayPort          Cabos Cat5          Cabo VGA

Bancada de trabalho

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Cabo adaptador 
KVM KA7170

PC 9-16PC 1-8

Interruptor KVM KN2116VA 
através de IP

Secretária de 
monitorização 

remota

Armazenamento 
central para 

imagens de PC

PC de instalação
LAN / WAN
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Requisitos
• Aperfeiçoamento do processo: reduzir o tempo para instalar e atualizar 

uma grande quantidade de PCs ou servidores.

• Flexibilidade de SO: requer acessibilidade a uma variedade de sistemas  
operativos.

• Acesso BIOS

Produtos
• 99x KN2116VA - Interruptor KVM através de IP, 3 bus, 16 portas

• 82x KN1108VA - Interruptor KVM através de IP, 2 bus, 8 portas

• 2240 x KA7170 - Cabo adaptador KVM 

• 450 x KA7169 - Cabo adaptador KVM compatível com suporte  
de dados virtual

Benefícios
• PadClient - uma app que permite uma vigilância e acesso rápidos aos 

servidores através dos interruptores KVM.

• Deteção de resolução - o modo EDID dos dongles permite a cada servidor detetar resoluções com eficiência.

• Modo de emissão - permite ao instalador gerir e copiar em simultâneo ações para todos os computadores de forma imediata.

 Fabrico
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ATEN em ação - Operador de telecomunicações, centro de dados, 
Alemanha 
Gestão massiva de servidores 
num centro de dados de 
atendimento ao cliente 

A fusão de um departamento 
técnico e de atendimento ao 
cliente resulta na reorganização 
de vários parques de servidores, 
localizados em 3 cidades 
diferentes.

O centro de manutenção central, 
responsável por todos os centros 
de dados, gere uma quantidade 
massiva de servidores em 
simultâneo, graças a múltiplos 
interruptores KVM através 
de IP. Um sistema de gestão 
personalizado ajuda os gestores de 
TI a automatizar muitos processos 
operacionais diários. Só se procede 
à notificação dos gestores de TI 
no caso de irregularidades, para 
se verificar o que não está bem. 
Podem adotar medidas imediatas 
através de IP ou no local.

Cabo DisplayPort          Cabos Cat5

Parque de Servidores, 
Cidade 3

Parque de Servidores, Cidade 1

Centro de Manutenção

Parque de Servidores, Cidade 2

Servidores

Sistema de manutenção 
personalizado

GUI 
PadClient KN

Servidores

WAN

Interruptor KVM 
KN4140VA 

através de IP

Interruptor KVM 
KN4140VA 

através de IP

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Cabo adaptador 
KVM KA7169

Servidores GUI 
PadClient KN

Servidores

Interruptor KVM 
KN4140VA 

através de IP

Interruptor KVM 
KN4140VA 

através de IP

Interruptor KVM 
KN4140VA 

através de IP

Interruptor KVM 
KN4140VA 

através de IP

Operador local

Servidores

GUI PadClient KN

Servidores

Operador localOperador local

...

...

...
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Requisitos
• Gestão central: acesso remoto a todos os parques de servidores a  

partir de um gabinete de manutenção central.

• Gestão local: acesso local a servidores individuais em caso de 
eventos críticos.

• Acesso seguro: o interruptor KVM fornece uma camada extra de  
proteção de hardware para o centro de dados, mas também está  
equipado com medidas de segurança extra 
que asseguram a sua conformidade com a norma FIPS-140-2

Produtos
• 79x KN4140VA - Interruptor KVM através de IP, 5 bus, 40 portas

• 3160x KA7169 - Cabo adaptador KVM compatível com suporte  
de dados virtual

Benefícios
• PadClient – uma app que permite uma vigilância e acesso rápidos aos servidores através dos interruptores KVM.

• Deteção de resolução - o modo EDID dos dongles permite a cada servidor detetar resoluções com eficiência.

• Modo de emissão - permite ao instalador gerir e copiar em simultâneo ações para todos os computadores de forma imediata.

 Telecomunicações
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DVI USB Através de IP

Computador 
SCADA

Computador 
SCADA

Estação de trabalho 
do ecrã tátil

Estação de trabalho 
do ecrã tátil

Estação de trabalho 
do ecrã tátil

Estação de trabalho do 
ecrã tátil

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Transmissor KVM 
KE6900T através 

de IP

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Estação de trabalho do 
ecrã tátil

LAN

ATEN em ação - Sistema de acesso informático, Itália  

Acesso informático em 
estações de trabalho múltiplas  

Uma Integradora de Sistemas 
italiana que desenvolve e constrói 
Centros de Trabalho CNC com 
múltiplas consolas de operador, 
construiu um PC Scada com acesso 
a partir de 5 estações de trabalho 
distintas. As estações de trabalho 
tinham de estar equipadas com 
um ecrã tátil/teclado e apenas 
possibilitavam acessos exclusivos, 
um de cada vez.

O PC Scada, onde foi instalado 
o software de matriz CCKM, 
permite ou restringe o acesso a 
cada estação de trabalho durante 
um período de pelo menos 10 
min. Um PLC de automação 
gere as portas. Tudo isto sucede 
através da comunicação máquina-
máquina.
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Requisitos
• Gestão de matriz virtual: o PLC de automação consegue  

ativar/desativar um utilizador numa das 5 estações de trabalho para 
"ocupar" o computador durante um período  
de pelo menos 10 minutos. 

• Escalabilidade: é possível acrescentar mais estações de trabalho sempre  
que necessário.

• Acesso seguro: o controlador principal (PLC) tem de ativar/desativar cada 
consola remota, dependendo do estado do centro de trabalho.

Produtos
• 1x KE6900T - Transmissor KVM através de IP

• 5x KE6900R - Recetor KVM através de IP

• 1x CCKM - Software de gestão de matrizes

Benefícios
• Modos de acesso múltiplos - acesso exclusivo, com ocupação enquanto os outros utilizadores continuam a poder visualizar, 

acesso partilhado ou modo de apenas visualização.

• Acesso seguro - o nível extra de hardware aumenta o nível de segurança.

• Compatível com ecrã tátil

 Fabrico
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ATEN em ação - Transportes públicos, gestão de centro de dados, 
França
Gestão multi-servidores, 
acesso no local 

As operações de uma empresa 
francesa de transportes públicos 
são suportadas por um centro de 
dados de grande dimensão, de 
23 filas, que aloja quase 6.000 
servidores. Uma consola LCD, 
colocada no início de cada fila, 
fornece acesso visual a cada 
um dos servidores. Graças a um 
interruptor KVM no topo de 
cada bastidor, é possível gerir 
e aceder aos servidores em 
grupo, acelerando o processo de 
vigilância.  

Cabo KVM          USB          VGA          Cabo de ligação em cascata

Fila 1

Corredor de frio

Interruptor KVM 
CL5716

Servidor 126-140Servidor 16-30Servidor 1-15

Cabo KVM 
2L-5202U

Cabo KVM 
2L-5202U

Cabo KVM 
2L-5202U

Corredor de frio

Interruptor KVM 
CS1716A

Interruptor KVM 
CS1716A

Fila 2 Interruptor KVM 
CL5716

Servidor 126-140Servidor 16-30Servidor 1-15

Cabo KVM 
2L-5202U

Cabo KVM 
2L-5202U

Cabo KVM 
2L-5202U

Interruptor KVM 
CS1716A

Interruptor KVM 
CS1716A

Total de 
23 filas
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Requisitos
• Acesso local: visualização e gestão de múltiplos servidores no local, 

no interior do centro de dados.

• Gestão massiva: proporcionar um acesso eficiente a uma grande  
quantidade de servidores.

Produtos
• 24x CL5716 - Interruptor KVM com consola LCD, 16 portas

• 352x CS1716A - Interruptor KVM, 16 portas

• 5992x 2L-5202U - Cabo KVM 

Benefícios
• Modo de emissão - capacidade de transmitir um conjunto de ações a todos os servidores conectados a um  

único interruptor KVM.

• Expansível - controle mais de 16 servidores em simultâneo através de vários interruptores KVM de ligação em cascata. 

• Poupança de espaço - ao optar por uma solução combinada com uma consola LCD com interruptor KVM integrado que cabe no 
espaço do bastidor de 1U.

 Transportes
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Gestão da sala  
de controlo

Os mais pequeno detalhes podem fazer a 
diferença na sua sala de controlo. A ATEN 
fornece soluções completas de hardware 
para salas de controlo, combinando 
interruptores KVM e interruptores de matriz 
AV, controlo central de hardware e gestão 
energética inteligente.
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Principais características 

• Armazenamento 
seguro

• Conectividade estável 
e fiável

• Limitação de ruido
• Acesso e controlo 

móveis

• Níveis de autoridade 
reguláveis

• Comunicação 
encriptada

• Escalabilidade ilimitada
• Gestão de espaço eficiente
• Implementação e gestão 

flexíveis
• Integração de AV e TI sem falhas
• Capacidade de Videowall

• Vídeo "push and pull"
• Opções de multivisualização
• Comutação sem falhas
• Alta resolução

Segurança  
garantida

Gestão  
remota

Monitorização 
em tempo real

Áreas de trabalho  
flexíveis
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Interruptores de matriz modular
VM1600 / VM3200
• 4.096 x 2.160
• alimentação redundante
• Comutação sem falhas
• 32/64 perfis de ligação
• agendamento baseado  

em calendário
• função videowall e escalador
• função transmissão em tempo  

real (VM3200)
• 16/32 entradas e 16/32 saídas

• Placas HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI, VGA  
disponíveis

• controlo via WebGUI, IV, RS-232, Telnet

Extensor KVM HDBaseT
CE820 / CE920 
• compatível com HDCP 2.2
• 4.096 x 2.160 (100 m)
• 1.920 x 1.080 (150 m)
• Ativação de PC através de  

botão
• HDMI (CE820), DisplayPort  

(CE920), Áudio, USB 2.0, RS-232  
e Ethernet com um único cabo  
Cat. 5e/6A

Interruptor KVM DVI 
CS1768 
• 8 portas
• 1.920 x 1.200
• compatível com HDCP
• modo de emissão
• concentrador USB 2.0 e áudio
• comutação de teclado  

independente, vídeo, rato e USB

Extensor KVM através de IP 4K HDMI
KE8950 / KE8952
• PoE (KE8952)
• vídeo "push and pull"
• Comutação ilimitada
• Consola local e remota
• módulo SFP de fibra  

opcional
• modo de matriz de painel melhorado
• controlo remoto via OSD, teclas de atalho
• segurança e definições de utilizador  

avançadas
• função videowall (até 64 monitores)
• software de gestão de matrizes CCKM incluído

Interruptor KVM  
multi-visualização 
CM1284 
• 4.096 x 2.160
• 4x portas HDMI
• saída dupla
• Comutação ilimitada
• passível de ligação em cascata
• controlo: painel frontal, OSD,  

teclas de atalho, IV e RS-232
• modos multi-visualização: Quad View, PiP, PbP, PoP

Consola LCD de pouca profundidade 
CL3800NW 
• 1.920 x 1.080
• Periféricos USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• segunda porta de consola
• 18,5 pol., Pouca profundidade 

(51,42 cm)
• compatível com teclado multilingue
• carril duplo, passível de montagem em bastidor, 1U

PDU para gestão energética  
inteligente
PE8208G / eco DC 
• controlo através de saída
• proteção contra sobrecarga
• sensores de ambiente  

opcionais
• 8 saídas (7x C13: 10A, 1x C19: 16A)
• software de gestão eco DC gratuito  

incluído

Extensor USB através de IP
UEH4102 
• 4 portas
• plug-and-play
• USB 2.0 através de LAN
• conexão de ligação automática

Controladores de hardware
VK1100 / VK2100
• várias interfaces

• 2/6 Portas de série
• 2/4 Portas de IV/Série
• 4 Canais de difusão
• 4 Canais de E/S (VK2100)
• 1 Porta Ethernet

• compatível com KNX
• 2 licenças de app incluídas
• 4 saídas CC de 12v (24W)
• opcional: caixas de expansão, teclado

Produtos KVM e Pro AV destacados
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Cenários

Segurança nas cidades
As cidades alojam vários espaços de encontro públicos, desde 
pequenos a grandes, utilizados para eventos de animação, 
mercados e demonstrações. A utilização de câmaras e 
tecnologia de monitorização auxilia as autoridades policiais na 
identificação dos ambientes negativos e no envio de vigilantes 
para o local. 

A sala de controlo é suportada por um videowall e múltiplas 
estações de trabalho. Para uma observação mais detalhada, 
os gestores e operadores de vigilância podem emitir ou 
solicitar os diversos fluxos AV no videowall para a sua estação 
de trabalho. 

 Videowalls
 Múltiplas estações de trabalho
 Acesso multiutilizadores

Vigilância em Saúde e Investigação
Muitos hospitais têm o seu próprio laboratório para análise 
de amostras. Cada amostra é monitorizada por uma máquina 
específica, que realiza ajustes de configuração para testar 
variáveis cumprindo as ordens de um operador médico.

Com um sistema operacional centralizado, ativado por um 
interruptor de matriz virtual KVM, é possível aceder a várias 
máquinas a partir de diferentes locais de trabalho. A equipa 
médica tem acesso instantâneo a todas as máquinas. Basta 
premir um botão para os operadores trocarem de computador 
para modificar as variáveis de cada teste.

Graças a um interruptor KVM com ecrã dividido, é possível a 
monitorização simultânea de 4 computadores a partir de uma 
única estação de trabalho multivisualização.

 Sem interferências
 Áreas de trabalho flexíveis
 Controlo e resposta instantâneos
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Cenários

Emissão das imagens de vigilância
As estações de trabalho das carrinhas de emissão exterior 
são conhecidas pela sua utilização de espaço eficiente. Os 
servidores ruidosos são separados da área de produção, 
enquanto os operadores alternam e partilham facilmente 
os locais de trabalho. Através dos modos de utilizador 
"partilhar", "ocupar" e "exclusivo", podem trabalhar em 
conjunto num projeto ou excluir-se entre si. Enquanto um 
servidor processa os conteúdos para o noticiário da noite, o 
jornalista muda virtualmente para um segundo PC e prossegue 
com o seu trabalho num outro projeto. É possível configurar 
um interruptor de matriz virtual KVM através de IP para servir 
as estações de trabalho de vista dupla ou um videowall que 
abrange vários ecrãs.

O sistema é fornecido com um OSD fácil de usar, para a gestão 
da matriz. Equipado com um sistema de controlo de hardware, 
também é possível gerir a alimentação, ar condicionado e 
luzes a partir de uma localização central.

 Eliminação de ruído
 Eficiência da estação de trabalho
 Definições de utilizador avançadas

Bolsa de valores
A partilha de novas ideias, inovações e resultados financeiros 
com a imprensa exige uma distribuição eficiente dos dados 
de comunicação. Os interruptores de matriz de vídeo 
da ATEN suportam a conectividade entre várias fontes e 
ecrãs, permitindo a distribuição de vídeos, apresentações e 
transmissões em tempo real para qualquer ecrã selecionado 
numa área de imprensa. 

Uma câmara filma o apresentador. Dois computadores 
executam as apresentações. O interruptor de matriz e os 
extensores de vídeo garantem aos jornalistas, na parte traseira, 
ótima visibilidade através da duplicação dos sinais de vídeo 
para os ecrãs em toda a sala. A infraestrutura audiovisual 
profissional, amplamente utilizada em salas de imprensa, 
requer um controlo de hardware central e móvel. 

Um moderador controla toda a configuração. Para evitar 
salas ruidosas quando várias pessoas falam em simultâneo, 
os microfones dos jornalistas são ligados apenas durante uma 
sessão de perguntas e respostas. O hardware de utilização 
comum, como luzes, projetor e cortinas, é controlado pelo 
mesmo sistema.

 Automação e controlo de série
 Acesso instantâneo a vários computadores
 Transmissão de dados rápida e segura 
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Gestor de matriz KVM através de IP

A série KE da ATEN é uma gama dos extensores KVM através de IP. 
Combinados com o software de gestão de matrizes CCKM, os transmissores e 
recetores formam um sistema de matriz virtual KVM através de IP, idealmente 
adequado para estações de trabalho flexíveis de todos os tipos. 

O sistema é facilmente expansível, sendo possível adicionar mais transmissores 
e recetores ao longo do tempo. Os modelos HDMI, DVI e DisplayPort operam 
sem falhas em conjunto. Os transmissores opcionais completos apresentam uma 
variedade de recursos, enquanto os transmissores de tamanho compacto  
poupam espaço e suportam recursos mais básicos.

DESIGN COMPACTO 
E FLEXÍVEL

Muitos interruptores KVM requerem um 
botão para alternar entre computadores. A 
comutação ilimitada melhora a experiência 
de trabalho. O recurso permite aos 
operadores deslocar o cursor do seu rato 
pelos monitores e alternar automaticamente 
entre vários computadores.

COMUTAÇÃO 
ILIMITADA

Um extensor KVM através de IP permite a 
colaboração dos utilizadores, o que significa 
emitir e solicitar fluxos AV a partir de um 
videowall para uma das várias estações de 
trabalho. É possível aceder aos computadores 
que fazem a gestão dos fluxos AV através 
de distintos modos de utilizador, incluindo 
um modo de ocupação, partilha de acesso, 
acesso exclusivo ou apenas de visualização.

DEFINIÇÕES  
MULTI- 
UTILIZADORES

PROCESSADOR 
DE VIDEOWALL

Conectado a uma rede gigabit, o 
gestor de matriz CCKM consegue gerir 
múltiplos videowalls. Cada esquema de 
videowall pode atingir até 64 ecrãs (8x8). 
Simultaneamente, o extensor KVM KE6940 
através de IP pode processar as estações 
de trabalho de vista dupla.

Software de gestão de matrizes 
CCKM
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ATEN em ação - Vigilância nas cidades, Itália

Múltiplos videowalls e 
estações de trabalho

A Polícia Nacional, em Turim, 
necessitava de uma nova sala 
de controlo para monitorizar 
os comportamentos das 
multidões durante os grandes 
eventos públicos. Com a ajuda 
da ErreElleNet, especialista do 
setor, foram instalados vários 
videowalls e estações de trabalho 
flexíveis.

A ErreElleNet combinou as forças 
de um processador de videowall 
com base em hardware com 
estações de trabalho flexíveis, 
alimentadas por um sistema de 
matriz virtual KVM através de IP 
com um sistema de automação 
de hardware. Desde então, 
a Polícia Nacional, em Turim, 
melhorou a sua flexibilidade 
operacional. Os operadores têm 
"olhos" em diferentes áreas 
urbanas e fornecem informação 
imediata aos agentes no terreno.

“A ATEN vai para lá dos processadores de videowall. O sistema de matriz KVM proporcionou 
a flexibilidade extra que os nossos operadores necessitam nas suas operações diárias. ”
- Eng. Corrado Biava,  Diretor da 1ª Área TLC Piemonte e Valle d'Aosta, Polícia Nacional

HDMI           Ethernet           DVI          Serial          KVM          HDBaseT

2x Recetor 
VE805R 
HDBaseT

Matriz modular 
VM3200

Controlador de 
hardware VK2100

Recetor KVM 
KE6900R 

através de IP

Recetor KVM 
KE6940R 

através de IP

4x Recetor VE805R 
HDBaseT

12x Recetor 
VE805R HDBaseT

Comando

Entrada 2-23Entrada 1 Entrada 24 CCKM

2x Recetor 
VE805R 
HDBaseT

Comando

Comando

1

2

3

Tecnologia

2x Recetor 
KVM KE6900R 
através de IP

2x Recetor 
KVM KE6900R 
através de IP

LAN
LAN

22x Transmissor KVM 
KE6900T através de IP

1x Transmissor KVM 
KE6940T através de IP

6x Recetor 
VE805R 
HDBaseT

6x Recetor 
VE805R 
HDBaseT
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Requisitos
• Distribuição de meios de comunicação: vários videowalls  

instalados em três salas de controlo distintas.

• Acesso remoto: os operadores conseguem 
aceder a qualquer um dos computadores 
que estão armazenados em segurança 
numa área de servidores individual.

• Fácil de gerir: os operadores sem 
quaisquer conhecimentos técnicos têm 
de conseguir controlar o videowall em cada 
sala de controlo.

Produtos
• 22x KE6900T - Transmissor KVM através de IP

• 1x KE6940T - Transmissor KVM através de IP de  
visualização dupla

• 4x KE6900R - Recetor KVM através de IP

• 1x KE6940R - Recetor KVM através de IP de visualização dupla

• 1x VK2100 - Controlador de hardware

• 1x VM3200 - Interruptor de matriz modular

• 8x VM7604 - Placa de entrada DVI

• 8x VM8514 - Placa de saída HDBaseT

• 32x VE805R - Extensor HDMI HDBaseT

 Governamental

Benefícios
• Controlo central - o controlador de hardware VK2100 

é compatível com qualquer dispositivo de hardware 
de utilização comum, possibilitando o controlo central 
através de uma interface dedicada e personalizada.

• Modular - a matriz modular VM3200 é compatível com 
muitas interfaces de utilização comum e faz a conexão 
sem falhas a uma grande quantidade de ecrãs e fontes.

• Direitos do utilizador - o sistema de matriz KE tem em 
consideração vários níveis de autoridade.

27



ATEN em ação - Aeroporto, vigilância de transporte de carga, 
Escandinávia 
Um videowall de grandes 
dimensões e distribuição de 
sinais AV

Um fornecedor escandinavo 
de serviços de transporte de 
carga processa mercadorias da 
bagagem dos viajantes para 
logística a granel. Classificar 
todas as mercadorias nos centros 
de transporte corretos requer 
um centro de vigilância com 
tempos de resposta rápidos.

O interruptor de matriz modular 
da ATEN visualiza todos os 
processos de transporte em 
vários videowall. A partir de uma 
interface de utilizador online, os 
operadores podem reorganizar 
os perfis de ligação do videowall.

A FITE, uma Integradora 
de Sistemas escandinava, 
coordenou o projeto e a 
configuração da instalação, 
em colaboração com o gestor 
de produto da ATEN. Todos 
os produtos foram adquiridos 
através da Teletukku.

“Escolhemos a ATEN pelas suas 
soluções fiáveis, flexíveis e económicas.”

- Jussi Pasanen, FITE

DVI 

HDMI 

Cat 5e/6A 

Radar de voos

Câmaras

Sala de controlo Sala de reuniões

Corredor de transporte de cargas
Sala de servidores

8 Estações de trabalho
4x Recetor 

VE805R 
HDBaseT

Matriz modular 
VM3200

x21

HDBaseT 
40-100 
metros

Rede

Feed de notícias

Informação logística
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Requisitos
• Distribuição massiva de sinais: para a conexão de um sem-número  

de fontes e ecrãs, cada um com a sua interface e resoluções próprias.

• Flexibilidade de interface: vários tipos de interfaces de entrada/saída,  
todos combinados numa instalação passível de montagem em bastidor.

• Controlo central: compatibilidade com dispositivos de hardware de utilização  
comum, possibilitando o controlo central através de uma interface dedicada.

Produtos
• 1x VM3200 - Interruptor de matriz modular

• 4x VE805R - Recetor HDBaseT

• 2x VM7514 / 2x VM8514 - Placa de entrada/saída HDBaseT

• 2x VM7604 / 2x VM8604 - Placa de entrada/saída DVI

• 2x VM7804 / 2x VM8804  - Placa de entrada/saída HDMI

Benefícios
• Controlo central - a matriz modular VM3200 auxilia na criação de perfis de ligação personalizados numa interface de "arrastar e 

largar". No menu de seleção de pré-visualização em tempo real, as entradas ativas estão sempre visíveis; as entradas inativas são 
facilmente selecionadas para visualização no ecrã.

• Modular - a matriz modular VM3200 é compatível com muitas interfaces de utilização comum e conecta-se sem falhas a até  
32 ecrãs e 32 fontes. As placas com capacidade Hot-Swap podem ser adicionadas ou alteradas no local.

 Transportes
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ATEN em ação - Sala de controlo, plataforma petrolífera, Itália

Controlo de processo 
distribuído

Uma Integradora de Sistemas 
italiana especializada em 
automação de processos de 
instalações industriais, com 
enfoque em DCS, SCADA/HDMI 
e PLC, necessitou de armazenar 
vários computadores em 
segurança numa sala de servidores, 
mantendo-os acessíveis a partir de 
5 salas de controlo diferentes.

Em colaboração com um consultor 
e um revendedor, ambos ativos no 
setor de TI e de salas de controlo, 
a equipa da ATEN instalou vários 
extensores KVM através de IP. 

Sala de servidores

Sala de controlo

Cat 5e/6A          KVM

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Recetor KVM 
KE6900R através de IP

Recetor KVM 
KE6940R através de IP

Recetor KVM 
KE6940R através de IP

Transmissor KVM 
KE6900R 

através de IP

Transmissor KVM 
KE6900R 

através de IP

Transmissor KVM 
KE6900R 

através de IP

Transmissor KVM 
KE6940R 

através de IP

Transmissor KVM 
KE6940R 

através de IP

São instaladas 
4 salas 

idênticas
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Requisitos
• Extensão KVM: para controlar um computador sem atrasos 

a partir de uma estação de trabalho remota instalada no campus.

• Escalabilidade: os planos de expansão futura requerem que haja facilidade 
em copiar a infraestrutura para configuração de servidores e estações  
de trabalho de vigilância extra.

Produtos
• 15x KE6900 - Extensor KVM através de IP

• 10x KE6940 - Extensor KVM através de IP de visualização dupla

Benefícios
• Acesso seguro - o nível extra de hardware aumenta o nível de segurança. 

• Excelente suporte técnico - um técnico da ATEN esteve no local durante a instalação e para formação.

• Gestor de matriz - no caso de uma futura expansão operacional, o sistema pode ser transformado de uma instalação  
ponto-a-ponto numa instalação multiponto-a-multiponto, utilizando-se para isso o software de matriz CCKM, da ATEN.

 Utilitários e 
Recursos
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Salas de conferências 
e de reuniões

O controlador de hardware central, 
separadores, interruptores, extensores e 
conversores de matriz da ATEN já são a 
espinha dorsal dos espaços de reuniões 
quotidianas, salas de conferências e de 
apresentação. A nova série de interruptores 
de apresentação da ATEN é outra adição 
altamente profissional para a equipa.
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Principais características 

• GUI personalizável

• Traga o seu próprio 
dispositivo

• Automação e 
agendamento

• Transmissão em tempo real

• Partilha social online

• Sem requisitos de SO

• Transmissão de conteúdos 
protegida

• Compatibilidade geral

• Controlo central de hardware

• Múltiplas interfaces de controlo

• IU e configuração simples

• Interatividade com suporte de 
ecrã tátil

• Múltiplas entradas, múltiplas 
saídas

• Controlo de sala única ou de 
salas múltiplas

• Comutação sem falhas

• Dimensionado para qualquer 
resolução

• Capacidade de videowall

• Transmissões fiáveis 
e estáveis

Comunicação 
global

Personalização
Alto desempenho

Controlo versátil
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Apresentação de interruptor  
de matriz
VP2730
• 7x entradas HDMI e  

combinadas
• 2x saídas HDMI, 1x saída  

HDBaseT
• transmissão entrada/saída
• Comutação sem falhas
• múltipla entrada/saída de áudio
• modo monitores múltiplos
• dimensionado até 1.920 x 1.080
• Porta USB para captura de imagens
• OSD para configuração e interação
• controlo: botões, Telnet, RS-232, OSD e infravermelhos

Teclado para controlador 
de hardware 
VK112EU 
• montagem EU, 2 gang
• não são necessárias licenças 

adicionais
• serviço de gravação de botões  

personalizável
• LEDs de duas cores para clara indicação
• configuração intuitiva através do VK6000
• 6-12 botões personalizáveis em 125 disposições
• até 8 teclados para um VK2100 / VK1100

Interruptor True 4K HDMI
VS0801HB 
• comutação automática
• passível de montagem  

em bastidor, 1U
• 8 entradas e 1 saída
• cascata até 3 níveis
• 4.096 x 2.160 @60Hz (4:4:4)
• compatível com HDMI 2.0 e HDCP 2.2
• controlo: botões, RS-232 e infravermelhos

Apresentação de interruptor  
de matriz
VP1920
• 9x entradas HDMI  

e combinadas
• 2x saídas HDMI
• 4.096 x 2.160
• comutação KVM
• comutação rápida e automática
• pré-visualização da fonte
• múltipla entrada/saída de áudio
• modos monitores múltiplos
• comutação independente: USB, áudio
• controlo: botões, RS-232, OSD, infravermelhos
• 4x periféricos USB, incl. teclado/rato

Interruptores de matriz  
HDBaseT HDMI 
VM3404H / VM3909H 
• passível de montagem  

em bastidor, 1/2U
• 8/18 perfis de ligação
• 4/9 portas de entrada e 4/9  

portas de saída
• HDMI com um único cabo Cat.  

5e/6A
• 4.096 x 2.160 (40 m), 1.920 x 1.080 (70 m)
• controlo: WebGUI, RS-232, infravermelhos e Telnet
• função videowall através dos recetores  

HDBaseT VE805R e VE816R

Extensor HDBaseT HDMI 
VE1812 
• compatível com HDCP 
• alimentação através de  

HDBaseT (PoH)
• HDMI com um único cabo  

Cat. 5e/6A
• passagem de infravermelhos,  

RS-232, CEC
• 4.096 x 2.160 (100 m),  

1.920 x 1.080 (150 m)

Transmissor HDBaseT  
VGA/HDMI 
VE2812EUT 
• comutação automática
• compatível com HDCP 
• 4.096 x 2.160 (100 m)
• 1.920 x 1.080 (150 m)
• EU em placa de parede,  

montagem 2 Gang
• HDMI, VGA (com áudio), RS-232 e infravermelhos 

com um único cabo Cat. 5e/6A

Extensor HDMI sem fios 
VE819 
• até 10 metros
• 1.920 x 1.080
• plug-and-play
• baixa latência < 1 ms
• conexão de até 4 transmissores 

a 1 recetor

Controladores de hardware
VK1100 / VK2100
• várias interfaces

• 2/6 Portas de série
• 2/4 Portas de IV/Série
• 4 Canais de difusão
• 4 Canais de E/S (VK2100)
• 1 Porta Ethernet

• compatível com KNX
• 2 licenças de app incluídas
• 4 saídas CC de 12v (24W)
• opcional: caixas de expansão, teclado

Produtos Pro AV destacados
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Cenários

Sala de conferências/palestras
Os oradores de conferências apresentam diversos relatórios 
e apresentações de diapositivos. Gostam de uma distribuição 
fácil dos conteúdos por vários ecrãs, manuseando-os a partir 
de um dispositivo único. A combinação dos interruptores de 
matriz de vídeo com o sistema de controlo de hardware da 
ATEN garante uma comutação sem falhas, resolução de alta 
qualidade e controlo móvel a partir de um único tablet ou PC. 

A instalação permite aos oradores controlarem toda a 
apresentação do início ao fim, sem interromperem a 
apresentação para alternarem botões em vários dispositivos. 
Graças a uma grande densidade de portas de entrada, é 
possível conectar dispositivos pessoais facilmente à matriz. O 
sistema de controlo de hardware da ATEN consegue controlar 
qualquer dispositivo a partir de uma ligação de Ethernet, série, 
IV, retransmissão ou E/S. Assim, é possível gerir luzes, mesas 
de som, cortinas, ar-condicionado e muitos outros itens de 
utilização comum.

 Alternância instantânea de conteúdos
 Flexibilidade de fontes
 Múltiplos ecrãs e saídas
 Controlo central de hardware 

Sala de reuniões
As salas de reuniões são geralmente ponto de encontro 
de pessoas de diferentes locais, seja dentro de um campus 
grande ou de uma subsidiária remota. Com um interruptor de 
apresentação ATEN, é possível juntá-las através de IP, podendo 
partilhar as suas apresentações facilmente. 

Os comutadores de apresentações conseguem conectar 
múltiplas interfaces, desde ecrãs, projetores, computadores 
portáteis, caixas de som e outros dispositivos. Graças ao 
processador interno, basta conectar um teclado e rato para 

gerir a interface de apresentação e os dispositivos conectados. 

 Interoperabilidade
 Participantes remotos
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Cenários

Espaço de reuniões
As reuniões pequenas e rápidas, entre colegas, fornecedores 
ou parceiros, têm uma diversidade de visitantes e dispositivos 
de visita. Um espaço de reuniões permite aos visitantes 
conectarem-se facilmente a um monitor ou a um pequeno 
projetor e assumirem a apresentação. 

Dependendo do tipo de instalação, as soluções com cabo 
ou sem fios podem ser a chave para o sucesso. Conectar um 
computador portátil pode ser tão simples quanto conectar 
um cabo a uma placa de parede embutida na mobília da sala 
de reuniões, ocultando os cabos e alargando o sinal até ao 
dispositivo de saída correto. Em alternativa, uma simples placa 
HDMI consegue configurar uma ligação sem fios WHDI a 
partir de um ou de vários computadores portáteis, alargando 

o sinal até um recetor perto do projetor ou monitor. 

 Alternância instantânea de conteúdos
 Flexibilidade de fontes
 Múltiplos ecrãs e saídas

Sala de eventos/sala de imprensa
A partilha de novas ideias, inovações e resultados financeiros 
com a imprensa exige uma distribuição eficiente dos dados 
de comunicação. Os interruptores de matriz de vídeo 
da ATEN suportam a conectividade entre várias fontes e 
ecrãs, permitindo a distribuição de vídeos, apresentações e 
transmissões em tempo real para qualquer ecrã selecionado 
numa área de imprensa. 

Uma câmara filma o apresentador. Dois computadores 
executam as apresentações. O interruptor de matriz e os 
extensores de vídeo garantem aos jornalistas, na parte traseira, 
ótima visibilidade através da duplicação dos sinais de vídeo 
para os ecrãs em toda a sala. A infraestrutura audiovisual 
profissional, amplamente utilizada em salas de imprensa, 
requer um controlo de hardware central e móvel. 

Um moderador controla toda a configuração. Para evitar 
salas ruidosas quando várias pessoas falam em simultâneo, 
os microfones dos jornalistas são ligados apenas durante uma 
sessão de perguntas e respostas. O hardware de utilização 
comum, como luzes, projetor e cortinas, é controlado pelo 
mesmo sistema.

 Distribuição de dados sem falhas
  Controlo de equipamentos em tempo real e 

sem ruído
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Série controlo central de hardware 

Botões físicos, sensores ou uma aplicação completamente 
personalizada? Projete a sua interface de utilizador para uma 
utilização em várias plataformas recorrendo a um sistema de 
aplicação de "arrastar e largar".

INTERFACE DE 
UTILIZADOR PESSOAL

Várias caixas de expansão permitem aos utilizadores controlarem 
um número ainda maior de dispositivos de série, de retransmissão 
ou de infravermelhos, sempre que necessário. Com a vantagem 
de uma conexão baseada na Ethernet, é possível conectar as 
caixas de expansão ao VK2100 a partir de uma variedade de locais, 
beneficiando do POE.

FACILMENTE 
EXPANSÍVEL

As portas de Ethernet, série, E/S, 
retransmissão e infravermelhos 
asseguram que é possível conectar 
e controlar qualquer dispositivo de 
hardware de utilização comum.

O sistema de controlo de hardware da ATEN adapta-se 
perfeitamente a qualquer instalação de hardware nova 
e existente. Integra vários dispositivos para centralizar, 
simplificar e automatizar o controlo. É possível associar um 
tema, personalizar ou classificar a interface de utilizador 
personalizável, seja uma GUI digital ou comandos físicos.

LIGAÇÕES 
PADRÃO

Controle vários dispositivos com um único 
botão para preparar uma sala inteira. 
Projete uma GUI ou painel de controlo 
personalizados para gerir unidades 
individuais e configurações avançadas. 

CONTROLO 
SIMPLIFICADO

A biblioteca de controladores do 
software VK6000 está equipada com 
mais de 10.000 controladores de 
dispositivos e é facilmente expansível.

COMPATIBILIDADE 
DE FIRMWARE

ATEN Control System App

Aten Control System
ATEN

3+

安裝

Screen Bla-ray / DVDLighting
Control

TVLift Amplifier Door
Sensor

Smoke
Sensor

Curtains Video
Matrix

Projector Conferencing
System
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Entrada  3
Entrada  4, 5, 6, 7, 8, 9

HDMI 

LAN

6 entradas HDMI extra para conectar dispositi-
vos pessoais, como portáteis, smartphones, 
tablets,...

Web GUI

Saída 3 Saída 7

Saída 6Saída 4

Saída 5

Saída 2

Saída 1
Saída 9

Saída 8

Entrada  2Entrada  1

Interruptor de 
matriz VM3909H

ATEN em ação - Academia Europeia EA, sala de reuniões, Alemanha

"Graças ao interruptor de matriz HDBaseT da ATEN, os participantes podem 
conectar  facilmente os seus dispositivos ao nosso sistema de apresentação."

- Diretor do Laboratório da EA, Investigador

Um ambiente de apresentação 
flexível e preparado para o 
futuro com o interruptor de 
matriz HDBaseT da ATEN.

A EA, Academia Europeia de 
Tecnologia e Avaliação da Inovação, 
é um instituto de investigação inter-
disciplinar e sem fins lucrativos, 
fundado em 1996 para estudar 
a relação entre a sociedade e o 
desenvolvimento tecnológico.

A EA reúne com frequência 
várias partes interessadas para 
apresentação e avaliação dos 
resultados da investigação, 
o que requer um sistema de 
apresentação flexível e fácil de 
usar. Visitantes e investigadores 
utilizam computadores portáteis, 
tablets e smartphones para 
mostrar as suas descobertas num 
grande videowall. O interruptor 
de matriz HDBaseT da ATEN acaba 
por ser uma excelente solução 
de distribuição de dados de alta 
qualidade para a configuração da 
sala de reuniões da EA.
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Requisitos
• Múltiplos monitores: capacidade de conectar 9 dispositivos de  

saída em toda a sala de reuniões.

• Flexibilidade: estabelecimento de ligação rápida e fácil através de HDMI  
a partir de  
qualquer fonte para qualquer dispositivo de saída.

• Fácil de usar: alteração dos canais de saída e de entrada através da  
interface online.

Produtos
• 1x VM3909H – Interruptor de matriz HDBaseT

Benefícios
• DCI 4K @60Hz - vídeo de 4K nítido numa distância até 40 metros e  

1.080p até 70 metros.

• Interface de utilizador - controlo de perfis rápido e configuração com a interface de utilizador vencedora do Red Dot Award.

• Entrada HDMI - apoia a integração das partes interessadas, dando-lhes a possibilidade de utilizarem os seus próprios dispositivos 
em reuniões.

 Sem fins 
lucrativos
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ATEN em ação - Anfiteatro Unione Confcommercio, Itália

Uma sala de conferências 
versátil com o interruptor de 
matriz modular da ATEN

A Unione Confcommercio 
Milano, uma das maiores 
associações empresariais em 
Itália, quer atualizar a sua sala de 
conferências "Salão de Orlando" 
(um salão de 562 m² com 490 
lugares), passando-a de analógica 
para digital. A Unione nomeou 
o Sr. Edoardo Nogara, CEO da 
Save Technology, para encontrar 
uma solução que dê resposta 
às necessidades de uma sala de 
conferências atual.

Com o apoio da Agenzia Curreri, 
consideraram o interruptor 
de matriz da ATEN como a 
combinação perfeita. A grande 
quantidade de portas de entrada e 
de saída do VM1600, a capacidade 
de utilização de várias interfaces 
e a tecnologia de comutação 
contínua fazem com que, além de 
flexível, seja também uma solução 
preparada para o futuro. "A interoperabilidade dos produtos da ATEN tornou a instalação 

total da solução realmente cómoda para nós." 
- Sr. Edoardo Nogara, CEO da Save Technology 

HDMI 

VGA 

Cat 5e/6A 

Entrada 1-2 Entrada 3-4

Entrada 8

Transmissor 
VE801T

Recetor 
VE801R

3x Transmissor 
VE814T

Matriz modular 
VM1600

Recetor 
VE801R

Separador VS184B

Transmissor 
VE801T

2x Transmissor 
VE801T

Saída 5-9Saída 4

Saída 1 Saída 2 Saída 3

Entrada 7
Corredor 
de 
ligação 1

Corredor de 
ligação 2
(Futuro)

3x Recetor 
VE812R

Saída 9-11

Monitor quad

Misturador 
de vídeo

Entrada 5-6

Área 
administrativa
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Requisitos
• Flexibilidade: várias entradas combinadas com a possibilidade de 

desincorporar o áudio.

• Fluidez: tecnologia de comutação sem falhas,  
para apresentações mais cativantes.

• Interoperabilidade: combinação de vários fabricantes.

• Fiabilidade: transmissão de qualidade em longas distâncias.

Produtos
• 1x VM1600 - Interruptor de matriz modular

• 1x VS184B - Separador HDMI

• 3x VE814T - Transmissor HDMI HDBaseT

• 4x VE801 - Extensor HDMI HDBaseT-Lite

Benefícios
• HDBaseT - os produtos certificados HDBaseT da ATEN garantem uma transmissão fiável dos sinais AV, de Ethernet, alimentação, 

USB e controlo com um único cabo Cat. 5e/6A de até 100 metros. 

• Modular - o VM1600 é compatível com muitas interfaces de utilização comum, garantindo a integração da configuração 
existente (VGA) no novo sistema de distribuição tendo em conta atualizações futuras. 

• Comutação sem falhas - transições sem interrupções ao alternar fontes, mantendo a atenção do público. 

 Hotelaria
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ATEN em ação - Plopsaland De Panne, Bélgica

Extensão de áudio/vídeo  
sem fios

O Plopsaland De Panne é um 
dos seis parques temáticos 
pertencentes ao grupo Studio 
100, uma das maiores empresas 
familiares independentes do 
mundo na área do entretenimento. 
O Plopsaland De Panne combina a 
magia dos personagens do Studio 
100 com o prazer das principais 
atrações.

O Plopsaland De Panne abriu 
recentemente o Castelo 
de Prinsessia, que aloja um 
restaurante/saguão romântico, 
utilizado frequentemente para 
a realização de conferências de 
negócios. Esta sala necessitava da 
distribuição de sinais AV sem fios 
para transmissão de conteúdos 
para vários suportes de TV móvel.

“Tempo de instalação? Demorámos mais tempo a retirar das 
caixas do que a instalar o sistema.”

- Gestor de TIC, Plopsa Group 

Saída 1

Saída 2

Saída 3

Saída 4

Saída local

Cabo HDMI
Sinal WHDI sem fios

Entrada 1 Entrada 2

4x recetores VE849R

Transmissor VE849T
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Requisitos
• Sem fios: uma transmissão sem fios estável (5 GHz) numa área pública,  

uma vez que a cablagem não é possível.

• Vários tipos de conteúdos: transmissão de conteúdos Full HD  
(apresentações, apresentações de diapositivos, vídeos, …) sem qualquer  
perda de qualidade.

• Monitorização: uma saída local para verificação do conteúdo transmitido ou 
para atuar como um quinto monitor.

Produtos
• 1x VE849T - Transmissor sem fios Multicast HDMI

• 4x VE849R - Recetor sem fios Multicast HDMI

Benefícios
• Conteúdo sem fios - graças à funcionalidade sem fios deste produto, não foi necessário trabalho extra na  

implementação de uma infraestrutura de rede por cabo.

• Apenas 1 transmissor - um VE849T consegue transmitir conteúdo Full HD para até 5 monitores em simultâneo  
(1 local + 4 remotos (30 m)).

• Conteúdo de alternação fácil - com 2 entradas HDMI no transmissor, não requer esforço para alterar o conteúdo  
em todos os dispositivos de exibição. Basta alternar entre as duas fontes.

 Hotelaria
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ATEN em ação - Designer de relógios de luxo, salas de reuniões, Suíça

Flexibilidade e colaboração em 
salas de reuniões corporativas

A Sunrise, uma designer suíça 
de salas de conferência, instalou 
interruptores de matriz 4K em 
mais de 80 salas de reuniões na 
sede de um designer de relógios 
de luxo. Cada sala também 
precisava de um controlo central 
para a gestão de toda a instalação 
em simultâneo.  

O objetivo principal é a criação de 
uma sala de reuniões flexível, onde 
os participantes possam partilhar 
facilmente várias fontes de vídeo 
diretamente para 2 ou 3 TVs/
projetores. Local ou remotamente, 
em combinação com um 
sistema de videoconferência 
de outro fabricante. A solução 
de distribuição AV perfeita foi 
encontrada no interruptor de 
matriz 8x8 4K HDMI da ATEN, com 
interface gráfica fácil de controlar. “A ATEN forneceu um serviço de pré-venda excelente, que fez 

com que a integração da matriz fosse um trabalho fácil”
- Sr. Demont, Engenheiro Superior, Sunrise Communications AG

HDMI USB Através de IP

Computador 
portátil

Controlador de 
hardware VK1100

Computador
Barco 

click&share
App de controlo

Sistema de conferênciaInterruptor de matriz VM0808HA

Monitor Monitor

Projetor

LAN / WAN
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Requisitos
• Múltiplas interfaces: capacidade de distribuir várias entradas por 

várias saídas.

• Múltiplos monitores: suporta uma ampla gama de monitores de 
diferentes fabricantes.

• Múltiplas resoluções: suporta resoluções de 4K para o caso de futuras 
atualizações da instalação.

• Controlo central: configuração e controlo do interruptor de matriz 
através dos comandos Telnet para integração na sala de conferências.

Produtos
• 80x VM0808HA - Interruptor de matriz HDMI

• 80x VK1100 - Controlador de hardware

• 80x VE819R - Recetor sem fios HDMI

Benefícios
• Interface de utilizador - controlo de perfis rápido, agendamento e configuração com a interface de utilizador online vencedora 

do Red Dot Award.

• Múltiplas interfaces de controlo - gestão do sistema através dos botões no painel frontal, comando remoto por IV, comando 
RS-232 e ligações Ethernet.

• Interruptor de matriz - conexão de qualquer uma das 8 fontes HDMI a qualquer uma das 8 saídas HDMI.

 Retalho
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ATEN em ação - Centro de Demonstração e Formação, Milão

Sistema de apresentação

O Centro de Demonstração e 
Formação da ATEN, em Milão, 
tem capacidade para receber 
reuniões internacionais através do 
seu interruptor de apresentação. 
Os participantes podem partilhar 
diapositivos através de IP, os quais 
podem ser exibidos no videowall. 
Os participantes podem conectar 
o seu próprio computador portátil 
ou utilizar um PC fixo. 

É possível gerir toda a instalação a 
partir de um teclado simples, que 
é suportado por um controlador 
de hardware. Cada botão do 
teclado pode ativar uma das 
configurações preferidas. 

“Graças à interface de utilizador intuitiva, os meus parceiros de negócio conseguem 
assumir com facilidade a liderança na gestão de uma apresentação ou evento. 

Trocam entre vários computadores e portáteis sem nenhum problema."
- Luca Enea-Spilimbergo, Diretor do Centro de Demonstração e Formação

HDMI Áudio Através 
de IP

HDBaseT

Controlador de 
hardware VK1100

Recetor VE819R

Transmissor 
VE819T

Computador 
portátil

Interruptor de apresentação de matriz VP2730

Monitor

Computador

Computador 
portátil

Altifalante

Participante 
remoto

Matriz modular VM1600A

Computador 
portátil

Teclado 
VK112EU

Altifalante

LAN / WAN

Transmissor 
VE819T
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Requisitos
• Conexão remota: é necessária a participação de outros escritórios  

na reunião.

• Gestão central: um moderador central para a gestão da reunião.

• Várias saídas: é necessária a conexão de dispositivos de terceiros, 
incluindo visitantes com diversos tipos de computadores portáteis.

Produtos
• 1x VM1600A - Interruptor de matriz modular

• 1x VP2730 - Interruptor de matriz para apresentações com  
transmissão

• 1x VK1100 - Controlador de hardware

• 1x VK112EU - Teclado de controlo de hardware

• 1x VE819R - Recetor sem fios HDMI

• 2x VE819T - Transmissor HDMI HDBaseT

Benefícios
• Acesso multiutilizadores - é possível a participação na reunião de até 6 computadores remotos através de IP.

• Mistura de áudio - transmissão de áudio para caixas de áudio individuais (áudio de até 5.1 canais).

• Sala de chat (chatroom) - para a gestão de perguntas e conversas silenciosas.

 Ensino
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Distribuição de 
sinais AV

Os grandes campus, como aeroportos, 
instituições governamentais, universidades, 
shoppings, entre outros, exigem uma difusão 
de informação excelente. A distribuição 
de sinais AV através do hardware da ATEN 
consegue proporcionar uma alta qualidade e 
distribuição de longa distância. 
A ATEN consegue combinar fontes, monitores 
e sistemas operacionais de qualquer tipo num 
dispositivo único gerido centralmente.
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Principais características 

• Altas resoluções
• Facilmente expansível
• Múltiplas interfaces

• Sem requisitos de SO
• Alta capacidade de largura de 

banda
• Transmissão de conteúdo 

protegido

• Plug-and-play
• Agendamento sem esforço
• WebGUI premiada
• Controlo central de hardware
• Controlo móvel e de rede
• Interatividade com suporte de 

ecrã tátil

• Comutação sem falhas
• Dimensionado para 

qualquer resolução
• Transmissão de longa 

distância
• Múltiplas interfaces de 

vídeo e controlo

Com base em 
hardware

Preparado 
para o futuro

Alto 
desempenho

Controlo em  
tempo real
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Separadores HDBaseT HDMI  
VS1814T / VS1818T 
• 4.096 x 2.160 (100 m)
• 4/8 Portas de saída
• controlo via RS-232
• saída HMDI local extra
• HDMI com um único cabo  

Cat. 5e/6A

Extensor 4K HDR  
HDBaseT HDMI   
VE1832 
• 1.920 x 1.080 (150 m)
• compatível com HDCP 2.2
• 4.096 x 2.160 @60hz 4:4:4 (100 m)
• suporta múltiplos canais 

de áudio independentes
• HDMI, USB 2.0, Áudio, RS-232, IV e  

Ethernet com um único cabo Cat. 5e/6A

Extensores HDMI AV através de IP 
VE8900 / VE8950
• 1.920 x 1.200 (VE8900)
• 4.096 x 2.160 (VE8950)
• passível de ligação em cascata
• canal de áudio extra
• controlo: webGUI  

incorporada
• suporta monitores verticais
• suporta ecrã tátil USB
• função videowall e matriz
• RS-232, passagem de infravermelhos

Interruptores de matriz  
HDMI sem falhas 
VM6404H / VM6809H
• 4.096 x 2.160
• Comutação sem falhas
• passível de montagem  

em bastidor, 1u
• 8/17 perfis de ligação
• 4/8 portas de entrada e 4/9 portas  

de saída
• extração de áudio (VM6809H)
• função videowall e escalador
• controlo: WebGUI, IV, RS-232 e Telnet

Extensor HDBaseT HDMI
VE811
• 4.096 x 2.160 (100 m)
• 1.920 x 1.080 (150m)
• Design compacto
• compatível com HDCP  

e CEC 
• HDMI com um único cabo  

Cat. 5e/6A

Interruptor de matriz  
4K HDR HDMI 
VM0404HB / VM0808HB
• compatível com  

HDCP 2.2
• 8/16 perfis de ligação
• 4.096 x 2.160 @60hz 4:4:4
• 4/8 entradas HDMI e 4/8  

saídas HDMI
• controlo: WebGUI, IV, RS-232, Telnet

Extensor HDBaseT HDMI/USB  
VE813A
• 4.096 x 2.160 (100 m)
• 3 portas USB 2.0

• ideal para aplicações de 
ecrã tátil

• HDMI e USB 2.0 com um único 
cabo Cat. 5e/6A

interruptor 4K HDR HDMI 
VS481C / VS0801HB
• comutação automática
• ligação em cascata até  

3 níveis
• 4/8 entradas e 1 saída
• 4.096 x 2.160 @60Hz 4:4:4
• passível de montagem em  

bastidor, 1U (VS0801HB)
• compatível com HDMI 2.0 e HDCP 2.2
• controlo©: botões, RS-232 e IV

Interruptores de matriz modular
VM1600A / VM3200
• 4.096 x 2.160
• alimentação redundante
• Comutação sem falhas
• 32/64 perfis de ligação
• agendamento baseado em  

calendário
• função videowall e escalador
• função transmissão em tempo real  

(VM3200)
• 16/32 entradas e 16/32 saídas

• Placas HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI, VGA 
disponíveis

• controlo via WebGUI, RS-232, Telnet

Produtos Pro AV destacados
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Cenários

Sinalização digital para retalho
Os videowalls criativos e grandes outdoors inspiram as 
pessoas. É por este motivo que é frequente ver-se as 
tendências sazonais em vídeos emotivos ao longo de uma 
galeria ou salão de exposições.

Um interruptor de matriz de vídeo tem a funcionalidade de 
distribuição e agendamento de conteúdos provenientes de 
várias fontes de dados para videowalls e ecrãs de sinalização 
digital. Independentemente do software ou sistema operativo, 
um interruptor de matriz conecta os dispositivos HDMI, 
HDBaseT, VGA, DVI e SDI. Os interruptores de matriz da ATEN 
dimensionam e distribuem a qualidade 4K, sem qualquer 
questão de largura de banda, através de ligações HDMI ou 
HDBaseT.

Perfis de ligação personalizados conduzem os conteúdos para 
os ecrãs pretendidos. Graças à WebGUI premiada, através da 
qual é possível controlar cada interruptor de matriz da ATEN, 
os perfis de ligação personalizados são fáceis de configurar 
através de um computador portátil ou tablet. Os sinais de 
série, de infravermelhos e de rede proporcionam opções de 
controlo alternativas.

 Agendamento de conteúdos
 Perfis de videowall e matriz
 Dimensionamento para múltiplas resoluções

Bar de desportos e entretenimento
A partir de um servidor central, os canais de TV são distribuídos 
instantaneamente em todo o bar por várias áreas graças a 
um interruptor modular de matriz de vídeo. Em menos de um 
segundo, qualquer canal pode ser redistribuído para qualquer 
outro ecrã conectado.

Os clientes desfrutam de futebol, basquete e outras 
competições, dependendo da área de relaxamento da sua 
escolha. No total, o bar conta com 25 ecrãs. Os jogos mais 
importantes são vistos em 4K, numa grande projeção central. 
É possível ver outros jogos em ecrãs menores, perto do bar ou 
numa área lounge.

Nas horas de abertura e de fecho, o barman controla o 
agendamento e a distribuição de 32 canais de TV a partir 
de uma webGUI. A automação de hardware combinada 
com sensores informa quando uma sala está sem visitantes, 
desligando as TVs após um determinado período de tempo.

 Distribuição central de conteúdos
 Automação de hardware ativada por sensor
 Variedade de dispositivos de entrada/saída
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Cenários

Horário de transportes públicos
Atualizações em tempo real dos horários de chegada e partida 
são exibidas em todo o campus numa variedade de ecrãs. Os 
passageiros podem reservar bilhetes através de um monitor 
interativo, enquanto as crianças jogam num quadro de jogos 
com ecrã tátil. 

Com extensores através de IP, os gestores da sinalização 
digital conseguem direcionar uma diversidade de fontes para 
qualquer monitor, videowall ou ecrã tátil, tudo a partir de uma 
localização central no campus. Uma interface de utilizador 
de 'arrastar e largar', para direcionar a fonte correta para o 
conjunto correto de monitores, fez com que a gestão central 
se tornasse numa tarefa fácil.

 Monitores interativos
 Distribuição de sinais em tempo real
 Gestão central através de IP

Bar de Take-away
Menus interativos no ecrã informam sobre os ingredientes, 
sabores e história dos itens no menu. Ao estar conectado 
a um servidor responsável pela gestão de stocks, todas as 
opções de menu são exibidas com base na disponibilidade 
dos ingredientes. Distribuído por vários monitores através de 
um separador HDBaseT, o menu atualizado é visível para os 
visitantes em cada canto do bar. 

Graças a um interruptor de matriz HDBaseT, os clientes podem 
assistir a séries de TV na área lounge. O barman pode escolher 
a partir de uma webGUI qual o conteúdo a reproduzir e em 
que ecrã. Com o HDBaseT, é possível conectar os ecrãs de um 
andar de cima, uma vez que o HDBaseT cobre distâncias de 
até 100 m. 

Com um controlador de hardware conectado a todas as TVs 
e fontes, todos os dispositivos são ligados/desligados a partir 
de um único tablet, simplificando o controlo de todo o bar. 
Com base no horário de funcionamento, é possível alternar a 
alimentação automaticamente. 

 Fontes ocultas
 Agendamento de conteúdos
 Controlo de hardware simplificado
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Mais de 30 peritos em formação em HDBaseT da ATEN
Mais de 40 produtos HDBaseT da ATEN

processadores de videowall

interruptores de matriz de vídeo

separadores de vídeo

extensores de vídeo

interruptor de apresentação

extensores KVM

Tecnologia para distribuição de longa distância

Torne-se um perito

4K

HDBaseT Lite 
4K - 40 m
Cabo Cat

Longo alcance
1080p - 150 m

Cabo Cat

Comando AlimentaçãoEthernet USBVídeo/Áudio

HDBaseT
4K - 100 m
Cabo Cat

A ATEN recomenda o cabo Cat de baixa distorção 
2L-2801, o cabo Cat6 certificado com HDBaseT 
2L-2910 ou cabos Cat6 padrão.

!

www.aten.com/eu/en/hdbaset

O HDBaseT é um cabo único padrão, simples e económico, para a distribuição de sinais de longa distância. A ATEN e a 
HDBaseT são parceiras na convergência de AV e TI profissional desde 2013. 

53



ATEN em ação - Pub Jameson Distillery, Alemanha

HDMI Cat 5e/6A Sinal sem-fios

Matriz modular
VM1600

4x Painel de entrada VM7804

4x Painel de saída VM8514

3x Recetor VE801R 
HDBaseT

3x Recetor VE801R 
HDBaseT

...

Entrada  1

Entrada  2 Entrada 16Entrada  3-15

Comando

Sala de TI

Esplanada do bar

Área de desporto 1

Saída 1-3

5 portas de saída e extensores auxiliares

25 m

30 m

30 m

3x Recetor VE801R
HDBaseT

2x Recetor VE801R
HDBaseTSaída 6-9 Saída 10-11

Área de karaoke

Saída 4-6

Área de desporto 2

35 m

30 m

30 m

70 m

65 m
25 m

20 m

30 m
LAN/WAN

Um upgrade de distribuição 
de dados flexíveis com o 
interrutor de matriz modular 
da ATEN

O Pub Jameson Distillery é um 
dos maiores pubs irlandeses 
de Colónia. Os clientes podem 
desfrutar de comida e bebidas 
tradicionais irlandesas enquanto 
assistem aos seus desportos 
favoritos ou participam de uma 
divertida sessão de karaoke.

Para melhorar a experiência, o 
Pub Jameson Distillery tem uma 
instalação de sinalização digital 
de 13 ecrãs no interior do pub e 
2 grandes ecrãs externos; todos 
geridos a partir de um interruptor 
de matriz centralizado. Na sua 
pesquisa por um interruptor 
novo e preparado para o futuro, 
descobriram rapidamente que o 
interruptor de matriz modular da 
ATEN se adequa perfeitamente às 
suas necessidades.

"O sistema é fácil de operar, mas se eu tiver alguma dúvida, 
posso sempre confiar no excelente serviço pós-venda."

- Sr. Brown, Gerente do Pub Jameson Distillery
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Requisitos
• Longa distância: cobre distâncias de até 70 m.

• Múltiplos monitores: capacidade de distribuição de sinais de vídeo  
para mais de 10 monitores.

• Variabilidade de saídas: suporta uma ampla gama de monitores de 
fabricantes distintos.

• Preparado para o futuro: equilíbrio de preço-qualidade eficaz,  
disponibilizando uma infraestrutura preparada para o futuro.

Produtos
• 1x VM1600 - Interruptor de matriz modular

• 4x VM7804 - Placa de entrada HDMI

• 4x VM8514 - Placa de saída HDBaseT

• 16x VE801R - Recetor HDBaseT-Lite

Benefícios
• Interface de utilizador - controlo de perfis rápido, agendamento e configuração com a interface de utilizador online vencedora 

do Red Dot Award.

• Modular - o VM1600 é compatível com muitas interfaces de utilização comum, o que torna a configuração preparada para o 
futuro e fácil de alterar ou expandir sempre que necessário.

• HDBaseT - os produtos certificados HDBaseT da ATEN permitem o envio de sinais audiovisuais, de Ethernet, alimentação, USB e 
de controlo através de um único cabo Cat 5e/6a de até 100 metros (70 m com HDBaseT-Lite).

 Hotelaria
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ATEN em ação - Quadros de sinalização e informativos, Holanda

Quadros e quiosques 
informativos verticais e 
horizontais

Uma Universidade de ensino 
noturno para adultos recebe mais 
de 1.000 alunos por semana. Os 
alunos podem encontrar o horário 
da sala de palestras e de todas as 
aulas num videowall na sala de 
receção. Outros monitores exibem 
as notícias diárias da universidade.

Um monitor interativo guia os 
alunos perdidos pela estrutura do 
edifício, como um Wayfinder. 

Perto da sala de palestras, os 
alunos encontrarão informações 
sobre a agenda do professor 
e os próximos testes. Todas as 
informações são transmitidas 
através de IP, para o local correto, 
pelo gestor de sinalização digital 
do campus.  

HDMI USB Através de IP

Ecrã de informação Ecrã tátil

Ecrã de informação Ecrã de informaçãoEcrã de informação

Recetor VE8950R 
através de IP

Recetor VE8950R 
através de IP

Recetor VE8950R 
através de IP

Computador
Transmissor 
VE8900T 

através de IP

Transmissor 
VE8950T 

através de IP

Transmissor 
VE8950T 

através de IP

Transmissor 
VE8950T 

através de IP

Transmissor 
VE8950T 

através de IP

Fonte AV

ReceçãoSala de servidor

1º andar

Videowall

Recetor 
VE8950R 

através de IP

Recetor 
VE8950R 

através de IP

Recetor 
VE8950R 

através de IP

Recetor 
VE8950R 

através de IP

Recetor 
VE8900R 

através de IP

Fonte AV

Fonte AV

Fonte AV

LAN
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Requisitos
• Escalabilidade: é possível acrescentar mais ecrãs no futuro.

• Flexibilidade: 4K e suporte de videowall vertical.

• Simplicidade: não são necessários conhecimentos técnicos para alterar a 
fonte de cada monitor.

• Interativo: compatível com ecrã tátil para um acesso fácil às agendas. 

Produtos
• 7x VE8950R - Recetor 4K HDMI através de IP

• 4x VE8950T - Transmissor 4K HDMI através de IP

• 1x VE8900R - Recetor HDMI através de IP

• 1x VE8900T - Transmissor HDMI através de IP

Benefícios
• Interface de utilizador - configuração e gestão de perfis rápida, graças à interface de utilizador de 'arrastar e largar'.

• Fácil de configurar e operar - configuração simples que não requer experiência extensiva de TI ou aprendizagem extra.

• Ligação em cascata - conecta vários monitores através de uma única porta do interruptor de rede, para a criação de um 
videowall incrível.

 Ensino
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ATEN em ação - Restaurante Old Wild, Itália

“A ATEN foi o único fabricante com capacidade de fornecimento de 
uma grande quantidade de produtos num curto espaço de tempo, 

permitindo-nos cumprir o nosso cronograma de instalação.”
- Sr. Curreri, Agenzia Curreri

HDMI
Cat 5e/6A

VE800AR

Interruptor VS481A

Separador VS1808T

Saída 1 Saída 5Saída 3 Saída 7

Saída 2 Saída 6

Entrada 4Entrada 3Entrada 1

Entrada 2

Saída 4 Saída 8Distribuição de vídeo em 
grande escala contribui para 
uma experiência imersiva

O Old Wild West é uma cadeia 
de restaurantes que mergulha 
os seus hóspedes no mundo 
perdido do wild west. Para 
melhorar essa experiência, a 
Agenzia Curreri implementou 
um ambiente de distribuição 
de dados com 4 a 8 monitores 
em cada subsidiária, para que 
o “Old Wild West Channel” 
privado pudesse ser facilmente 
distribuído.

Neste momento, o Old Wild 
West conta com a ATEN em 
várias das suas subsidiárias. 
No total, foram instalados 333 
ecrãs.
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Requisitos
• Variabilidade de saídas: suporta uma ampla gama de monitores de  

fabricantes distintos.

• Longa distância: a distância entre a fonte e os monitores 
deve chegar aos 40 metros.

Produtos
• 1x VS481A – Interruptor HDMI

• 1x VS1808T – Espaçador HDMI Cat 5e/6

• 1x VE800AR – Recetor HDMI

Benefícios
• Seleção de modo EDID - o separador da ATEN dará a opção de selecionar o melhor perfil EDID para garantir a 

compatibilidade com todos os monitores conectados.

• Deteção de ativação - muda automaticamente a fonte quando a fonte atual é desligada. Deixarão de haver ecrãs 
inativos!

• Compatibilidade - todos os produtos da ATEN funcionam perfeitamente entre si e com muitas marcas concorrentes. Isto 
possibilita a expansão da sua configuração e faz com que estejam preparados para o futuro.

• Simplicidade - um simples botão no interruptor HDMI para avançar para outra fonte de dados.

 Hotelaria
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