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Comutador KVM através de IP
KN4140VA
• VGA, DVI-D, USB
• Até 1920 x 1200
• Até 40 portas KVM
• Rede dupla e poder
• Consola USB para portátil
• Compatível com dados virtuais
• FIPS 140-2 nível 1 de segurança
• Até 1 local e 4 usuários remotos
• Transmissão do teclado/rato e Modo de 

conjunto de painéis

Adaptador KVM
KA7169
• DisplayPort, USB
• Até 1920x1200
• Compatível com dados virtuais
• Compatível com Smart Card/CAC reader



• 

• 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.

• 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

Requisitos

Benefícios
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Operador de 
telecomunicações, centro 
de dados, Alemanha

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.

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.


