Naudokitės USB įrenginiais per tinklą!
USB Deviceservers, pagaminti SEH Computertechnik, leidžia
integruoti praktiškai kiekvieną USB įrenginį į labiausiai
paplitusius bei naudojamus tinklus Labai paprasta bei greita
įdiegti virtualų USB jungties išplėtimą (USB over IP).

Visi USB Deviceservers yra “plug&play” sprendimai: kartą
įdiegus į tinklą, jūs tvarkysite prijungtus USB įrenginius
naudodami susijusią programinę įrangą SEH UTN valdymas.

Visi Jūsų USB įrenginiai yra lengvai ir saugiai pasiekiami taip, lyg
jie būtų prijungti tiesiai prie Jūsų kompiuterio (apsaugotas
point-to-point prijungimas).

"USB Deviceservers" yra idealus sprendimas pramonės ir biurų
aplinkoje. Jie taip pat puikiai tinka serverių ir virtualizuotoms
aplinkoms.

Savybės bei privalumai







Palaikomi visi standartiniai tinklų tipai: Ethernet / Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet, WLAN
Skirta Windows, OS X/macOS ir Linux
Puikus suderinamumas su USB įrenginiais
Lengva, suprantama ir patogi konfigūracija,
administravimas ir priežiūra per interneto naršyklę




Visapusiškas saugos paketas: šifravimas, slaptažodžio
apsauga, įrenginio prieigos kontrolė, sertifikatų valdymas,
autentifikavimas ir daug daugiau!
Taupantis išlaidas: vartotojai gali nuosekliai dalytis USB
įrenginiais
Pasaulinis palaikymas ir reguliarūs atnaujinimai
nemokamai bei garantija iki 5 metų

Palaikomi įrenginiai
USB Deviceservers palaiko daug ir įvairių USB įrenginių. Čia tik nedidelis sąrašėlis:

External
hard disks

Flash drives

Scanners
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Medical
equipment

RDX
removable disks

Multifunction
peripherals

myUTN-50a USB-Deviceserver
Nebrangus modelis pradžiai.



2 × USB 2.0 Hi-Speed jungtys
Gigabit Ethernet

myUTN-55 USB Deviceserver (WLAN)
Belaidžių tinklų mobilumas.




2 × USB 2.0 Hi-Speed jungtys
WLAN 802.11 b/g/n
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

myUTN-2500 USB-Deviceserver
Užtikrintas veikimas ir saugumas profesionaliems naudotojams.






3 × USB 3.0 SuperSpeed jungtys
Duomenų perdavimas dideliais greičiais:
o 1 prijungtas USB įrenginys: iki 100 MB/s
o 3 prijungti USB įrenginiai: 30 MB/s per jungtį
USB jungtis 3 gali būti naudojama kaip įkrovimo jungtis
(pvz. mobiliems įrenginiams)
Gigabit Ethernet
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