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O nosso Centro de Demonstração e Formação é seu.
Considere os Centros de Demonstração e Formação da
ATEN como seus. Estamos abertos para visita todos os dias
da semana. Pode visitá-los em grupo ou individualmente.
Basta registar-se num dos nossos Dias de Soluções ou
formações mensais. Também pode solicitar uma sessão
personalizada ou fazer uma marcação. Informe-nos se
pretende trazer o seu próprio equipamento, para que
possamos reservar algum tempo para testes ao vivo.
O que pode esperar durante as formações mensais?
Estas sessões irão abordar os 5 cenários de um ponto
de vista técnico e de mercado. Terá a oportunidade
de experimentar os modelos em profundidade num
ambiente 'ao vivo'. Podemos ajustar a formação ao seu
nível de conhecimento, fazendo com que seja inicial ou
avançada.

Incentivamo-lo a fazer solicitações e a contar-nos mais
sobre si. Juntos, podemos elaborar um cronograma
dedicado à sua situação. Claro, também pode fazer
apenas uma visita para partilhar o café durante o almoço.

“Aconselhamos os integradores de sistemas
a convidar clientes ou parceiros para uma
demonstração sempre que incluam soluções ATEN nos seus projetos.”

www.aten.com/your-training-center
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O Centro de Demonstração e Formação de Milão aloja uma zona de
aplicação prática de 40 m2 juntamente com um espaço de trabalho de 10
m2. Está localizado dentro do Spaces Porta Nuova. O edifício foi totalmente
renovado em 2016 e abriga um bar movimentado, salas de reuniões, dois
terraços e espaços de co-working. O quarteirão de Porta Nuova, em Milão,
é uma área empresarial vibrante, de fácil acesso de automóvel, bicicleta ou
transportes públicos.

Primavera
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Centro de Demonstração e Formação de Milão
c/o Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milão (MI), IT
TEL: +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan
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O Centro de Demonstração e Formação de Madrid aloja uma zona de
aplicação prática de 28 m2 juntamente com um espaço de trabalho de 10 m2.
Está localizado dentro do Spaces Atocha. O edifício foi totalmente renovado
em 2017 e abriga um bar movimentado, salas de reuniões e zonas de coworking. A área de Atocha é um dos mais bonitos quarteirões históricos de
Madrid, que abriga a maior e mais antiga estação de comboios de Espanha.

Inverno
de 2018

100

m

nto
ame ou
n
o
i
Y
c
Esta l Only
e
t
o
H

250

m

ro,
Reti fia
l
e
o
e
ha S
ue d
Parq eu Rain
Mus
m
350

Centro de Demonstração e Formação de Madrid
c/o Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid, ES
TEL: +34 910 767 081
www.aten.com/madrid
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www.aten.com/madrid
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Créditos de fotografias de Spaces
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O Centro de Demonstração e Formação de Paris aloja uma zona de
aplicação prática de 38 m2 juntamente com um espaço de trabalho de 16 m2.
Está localizado dentro do Spaces Les Halles. O edifício foi totalmente renovado
em 2018 e abriga um café movimentado, salas de reuniões, zonas de coworking e um centro de fitness. Les Halles de Paris é uma das áreas mais
antigas e charmosas, localizada no coração de Paris, perto do rio Sena.
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Centro de Demonstração e Formação de Paris
c/o Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, Paris, 75001, FR
TEL: +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris
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Coleção permanente e novidades mensais
Os Centros de Demonstração e Formação ATEN possuem
uma coleção permanente de produtos. Poderá descobrilos em Milão, Madrid e Paris. A coleção atual apresenta
5 cenários ao vivo, cada um suportado por um ou mais
produtos ATEN. Uma vez que o nosso departamento
de I&D lança novos produtos numa base mensal, estes
cenários são habitualmente acompanhados de novidades
temporárias e amostras baseadas em solicitações.

A ATEN desenvolve hardware para distribuição de Pro
AV e TI e gestão centralizada desde 1979. Consegue
encontrar a ATEN em quase todos os locais no seu dia a
dia, o que demonstramos nos diferentes cenários.

New colorway!

Cherry red

Control room

IT Management

Conferencing

AV over IP

AV signal
distribution
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Cenário
1

Salas de vigilância e
controlo
Os mais pequenos 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.
Os administradores da sala de controlo precisam de alternar
facilmente entre várias fontes e fazer o envio e solicitação
de conteúdos para estações de trabalho e videowalls com
base em vários direitos de utilizador. A ATEN ajuda-o a
gerir todo o hardware da sala de controlo a partir de um
interface personalizado e gerido centralmente, acessível
apenas aos utilizadores autorizados.

8 - CENÁRIO 1

“O KVM através de IP garante a flexibilidade da estação
de trabalho num ambiente seguro.”
Control room

Serverrack
4x

Cat5e/6a
Serial
HDMI
USB

VM1600A
Matrix
switch
VK2100
Hardware controller

Administrator

KE8952T
Transmitter

Computer

KE8952R
Receiver
KE8952T
Transmitter

Computer

Control app
(tablet)

KB/MS

User
CCKM
Computer

KE8952R
Receiver
LAN

KB/MS

CENÁRIO 1 - 9

KE8952
Extensor KVM através de IP
• PoE
• suporte de dados virtual
• até 4096 x 2160
• vídeo "push and pull"
• escalabilidade ilimitada
• porta opcional de fibra SFP
• consola local e remota
• comutação rápida e baixa latência
• segurança e definições de utilizador
avançadas
• função videowall (até 64 monitores)
• alternação de ratos Ilimitada
• sistema de matriz KVM virtual através
de LAN (software de gestão de
matrizes CCKM incluído)

10 - CENÁRIO 1

VM1600A
Videowall e Interruptor de matriz
modular
• passível de montagem em bastidor
• Interruptor sem falhas
• dimensionamento de acordo com a
saída
• função de videowall
• alimentação dupla (opcional)
• alerta opcional de acordo com a
saída
• até 100 m com HDBaseT
• Placas HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI
ou VGA disponíveis
• até 4 placas de entrada e 4 de saída
• 4 portas por placa
• controlo remoto: webGUI,
série, Telnet

VK2100
Controlador de hardware
• compatível com KNX
• 2 licenças de app incluídas
• 4 saídas CC de 12v (24W)
• 1 porta USB para carregamento de perfis
• opcional: caixas de expansão, teclado de
parede
• vários interfaces
• 6 portas de série, 4 portas de IV/Série,
4 Canais de difusão, 4 Canais de E/S,
1 porta Ethernet

Gestor de matrizes CCKM: interface de utilizador
para gerir todos os seus extensores KVM através de
IP.

Cenário
2

Centro de dados, salas
de servidores e soluções
através de terminais
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.
Com um único interruptor KVM através de IP, consegue
gerir até 64 servidores em simultâneo. As consolas
LCD compactas e passíveis de montagem em bastidor
melhoram a acessibilidade do servidor, enquanto os
PDUs inteligentes ajudam-no a acompanhar a utilização
energética e alertas de energia críticos.

CENÁRIO 2 - 11

“O KVM através de IP permite o acesso remoto e
centralizado ao centro de dados de forma segura.”
Serverroom
KA7166
KVM adapter

Server

KA7168
KVM adapter

Server

KA7169
KVM adapter

Server
CC2000
Eco DC
Server

KA7175
KVM adapter

PE8108G
Intelligent PDU
EA1240
Sensor

CL6700MW
LCD console

Cat5e/6a
VGA
Serial
HDMI
Power
DVI
USB
DisplayPort

KN1108VA
KVM switch

On the road

Fortigate

EA1240
Sensor

Cisco switch
WAN

PadClient
(iPad)

Office

Eco DC
(IP address)

12 - CENÁRIO 2

Remote PC
CC2000
(IP address)

Nota: Há adaptadores KVM da ATEN (série KA) para uma variedade de interfaces de vídeo.

CC2000
Software de gestão central
• gestão e programação de tarefas
• registo único para gerir todos os
dispositivos
• integração de base de dados do
utilizador com RADIUS, LDAP e AD
• gestão global de infraestrutura do
centro de dados

KN1108VA
Interruptor KVM através de IP
• suporte de dados virtual
• até 1920 x 1200
• Consola USB para portátil
• passível de montagem em bastidor, 1U
• rede dupla, alimentação dupla
• atribuição inteligente de bus
• acesso ao servidor através de IP (WAN)
• PadClient para controlo através de tablet
• controlo de velocidade da ventoinha para
poupar energia
• segurança e definições
de utilizador avançadas
• teclado multilingue
no ecrã
• modo de matriz de
painel e modo de emissão

PE8108G
PDU inteligente medido e comutado por saída
• 16A/10A, 8x C13
• passível de montagem em bastidor, 1U
• sensores de ambiente
• medido e comutado
• software de gestão eco CC incluído
• monitorização e análise de consumo energético

CL6700MW
Consola LCD
• Periféricos USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• segunda porta de consola
• profundidade padrão (58,92 cm)
• 17,3 pol., até 1920 x 1080
• compatível com teclado multilingue
• carril único, passível de montagem em
bastidor, 1U

Eco CC: interface do utilizador para análise remota
do estado energético e ambiental do seu bastidor
CENÁRIO 2 - 13

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 pelo nosso Centro ou solicite
uma amostra.

www.aten.com/KVM-experience

KN2116VA
Interruptor KVM
através de IP de
multiutilizadores
14 - CENÁRIO 2

CL5708i
LCD com interruptor
KVM através de IP

CS1716i
Interruptor KVM
através de IP

CN8600
Unidade de controlo
KVM através de IP

Cenário
3

Espaços para
conferências e reuniões
A série de interruptores de apresentação da ATEN combina
vários interfaces, habitualmente necessários nas salas
de reuniões e apresentações, num único dispositivo. A
transmissão através de IP permite que vários participantes
remotos participem numa reunião e partilhem os seus
materiais.
Os interruptores de apresentação, controlador de
hardware central, separadores, interruptores, extensores
e conversores de matriz da ATEN são a espinha dorsal dos
espaços de reuniões quotidianas, salas de conferências e
de apresentação.

CENÁRIO 3 - 15

“Os interruptores de apresentação conectam pessoas e permitem
que partilhem ideias com facilidade.”
Cat5e/6a
Serial
HDMI
VGA
DisplayPort
Other

Speaker

Speaker

Conference table

Serverrack
4x

Laptop

Laptop

Computer
Computer
Computer

VE819T
Transmitter

VM1600A
Matrix
switch

VE819T
Transmitter

Remote
participant
VP2730
Presentation
switch

VK2100
Hardware
controller

Laptop

Conference
system

Laptop
Audio system

VK112EU
Keypad

16 - CENÁRIO 3

VE819R
Receiver

LAN/WAN

VM1600A
Videowall e Interruptor de matriz
modular
• passível de montagem em bastidor
• Interruptor sem falhas
• dimensionamento de acordo com a
saída
• função de videowall
• alimentação dupla (opcional)
• alerta opcional de acordo com a
saída
• até 100 m com HDBaseT
• Placas HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI
ou VGA disponíveis
• até 4 placas de entrada e 4 de saída
• 4 portas por placa
• controlo remoto: webGUI,
série, Telnet

VE819
Interruptor HDMI sem fios
• até 10 metros
• Plug-and-play
• 1x entrada HDMI
• baixa latência < 1 ms
• Até 1920 x 1080
• conexão de até 4
transmissores a 1 recetor

VP2730
Interruptor de apresentação através de IP
• 1920 x 1080
• transmissão entrada/saída
• Comutação sem falhas
• múltipla entrada/saída de áudio
• modo monitores múltiplos
• 7x entradas HDMI e combinadas
• Porta USB para captura de imagens
• 2x saídas HDMI, 1x saída HDBaseT
• OSD para configuração e interação
• controlo: botões, série, OSD, infravermelhos

Teclado de parede VK112EU
CENÁRIO 3 - 17

Cenário
4
AV através de IP para
sinalização e informação em
espaços públicos
Os extensores através IP 4K permitem-lhe conectar várias
fontes 4K e monitores 4K em longas distâncias numa
única instalação de sinalização digital. É possível combinar
várias fontes de vídeo de forma perfeita. A partir de
um interface web, é possível enviar conteúdos através
de perfis de ligação personalizados e criar videowalls e
monitores de espelhamento de acordo com o pretendido.

18 - CENÁRIO 4

“O AV através de IP centraliza a sua assinatura
digital e quiosques de informação.”
VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

Cat5e/6a
HDMI

LAN

Serverrack
Media
Player

VE8950T
Transmitter

Media
Player

VE8950T
Transmitter

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

Daisy chain

Operator
PC with
Webgui
Access

Os videowalls e monitores verticais não fazem parte da coleção permanente do Centro de
Demonstração e Formação. É possível organizar as demonstrações a pedido.

CENÁRIO 4 - 19

VE8900 / VE8950
Extensor HDMI através de IP
• capacidade de ligação em daisy chain
• canal de áudio extra
• controlo: webGUI incorporada
• suporta ecrã tátil USB
• até 1920 x 1200 (VE8900)
• função videowall e matriz
• até 4096 x 2160 @60Hz4:2:0 (VE8950)
• infravermelhos, telnet, serial bidirecional por omissão

WebGUI VE8900/VE8950
20 - CENÁRIO 4

Cenário
5
Distribuição de sinais AV
para bares de desportos,
estúdios de noticiários,
hotéis, entre outros...
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.
O HDBaseT é o cabo único padrão para conectividade
AV e TI. A ATEN é um membro contributivo da HDBaseT
Alliance. Desde 2013, lançámos processadores de vídeo,
interruptores de matriz, separadores, interruptores de
apresentação e extensores equipados com a tecnologia
HDBaseT.
CENÁRIO 5 - 21

“Os interruptores de matriz fazem a ligação e
distribuição entre os seus dispositivos favoritos.”
Cat5e/6a
Serial
HDMI

Classroom

Serverrack
VK2100
hardware
controller
Conf. System
IT System

VE801R
Receiver

VE801R
Receiver

VE801R
Receiver

Media player
Apple TV
Meeting room

Others
Chromecast

LAN
4x

VM1600A
Matrix
switch
VE2812EUT
Transmitter

Laptop
VK app

22 - CENÁRIO 5

VE801T
Transmitter

Laptop

VE801T
Transmitter

Laptop

Nota: A configuração da Sala de Aula e tipo de extensores pode diferir ligeiramente em cada Centro
de Demonstração e Formação.

New colorway!

Cherry red

VM1600A
Videowall e Interruptor de matriz
modular
• passível de montagem em bastidor
• Interruptor sem falhas
• dimensionamento de acordo com a saída
• função de videowall
• alimentação dupla (opcional)
• alerta opcional de acordo com a saída
• até 100 m com HDBaseT
• controlo remoto: webGUI, série, Telnet
• Placas HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI ou
VGA disponíveis
• até 4 placas de entrada e 4 de saída
• 4 portas por placa

VE2812EUT
Transmissor HDMI/VGA, HDBaseT
• compatível com HDCP
• comutação automática
• modo de longo alcance
• HDBaseT (Classe A)
• controlo via RS-232
• até:
• 4096 x 2160 (100 m)
• 1920 x 1080 (150 m)		
• RS-232, CEC, passagem de infravermelhos
• HDMI, VGA (com áudio) com um único
cabo Cat5e/6A

VE801
Extensor HDBaset HDMI
• até:
• 4096 x 2160 (40 m)
• 1920 x 1080 (70 m)
• compatível com HDCP e CEC
• HDMI com um único cabo Cat5e/6A

O HDBaseT é o cabo único padrão para distribuição de sinais AV e TI.
HDBaseT Lite
4K - 40 m
Cabo Cat6A

HDBaseT
4K - 100 m
Cabo Cat6A

Longo alcance
1080p - 150 m
Cabo Cat6A

4K
Ethernet

Vídeo/Áudio

Comando

Alimentação

USB

CENÁRIO 5 - 23

Centro de Demonstração e Formação de Madrid
c/o Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid, ES
TEL: +34 910 767 081
www.aten.com/madrid
Centro de Demonstração e Formação de Milão
c/o Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milão, IT
TEL: +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan

Fornecedor de soluções
desde 1979

Centro de Demonstração e Formação de Paris
c/o Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, 75001 Paris, FR
TEL: +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris
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