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Acesso informático em estações de trabalho 
múltiplas com o software de gerenciamento 
matricial da ATEN.
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Transmissor KVM através de IP
KE6900T
• Compatível com RS-232
• Consola USB, DVI-I
• Até 1920 x 1200 @60Hz
• Mídia virtual, microfone, alto-falantes
• Segurança e definições de utilizador avançadas

Software de gestão de matrizes
CCKM
• Gestão centralizada
• Segurança e definições de utilizador avançadas
• Capacidade de vídeo até 8 por 8 monitores
• Conectividade flexível multiponto a multiponto

Recetor KVM através de IP
KE6900R
• Compatível com RS-232
• Consola USB, DVI-I
• Até 1920 x 1200 @60Hz
• Mídia virtual, microfone, alto-falantes
• Segurança e definições de utilizador avançadas



• 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

• 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.

• Secure access: o controlador principal (PLC) 
tem de ativar/desativar cada consola remota, 
dependendo do estado do centro de trabalho.
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Sistema de acesso 
informático, Itália

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 máquinamáquina.

Tem uma instalação ou projeto similar?
Entre em contacto com sales@aten.be, a nossa equipa de pré-vendas terá todo o gosto em ajudá-lo.


