XMS Edge
Plug & play-servergateway voor het beheer van ClickShare- en wePresenteenheden via de cloud

b Lokale installatie
b Eenvoudige
configuratiewizard
b Enkele toegang tot het
XMS Cloud Management
Platform
b Veilige en eenvoudige
integratie in bestaande ITnetwerken
b Soepel management van
ClickShare en wePresenteenheden in het
bedrijfsnetwerk
b Betrouwbaar
bedrijfsplatform,
ontworpen voor 24/7gebruik

XMS Edge maakt een veilige servergateway naar het XMS Cloud
Management Platform mogelijk en biedt meer mogelijkheden voor
IT-managers die een grote vloot ClickShare en/of wePresent
toestellen hebben: gebruiksvriendelijk apparaatbeheer, een
gegarandeerde eenvoudige gebruikerservaring en nuttige analyses
om de digitale werkplek te besturen.
De uitdaging om apparaten, die vaak over verschillende gebouwen en
locaties zijn verspreid, gemakkelijk te onderhouden, te beheren en te
monitoren, wordt perfect opgelost door ons XMS Cloud Management
Platform.
Om toegang te krijgen tot het XMS Cloud Management Platform
moet een gateway worden geïnstalleerd in de IT-netwerken van het
bedrijf. Daarom bieden we de XMS Edge, een stukje hardware, als
enkele gateway naar de Cloud en onze XMS Virtual Edgesoftware, die
gratis te downloaden is (OVA-bestand).
Behoud de controle, overal, van waar dan ook
Met het XMS Cloud Management Platform hebben IT-managers altijd de volledige
controle over alle basisstations in het netwerk. Ze kunnen op een veilige manier
toegang krijgen tot de eenheden, deze configureren, hun gezondheidsstatus
controleren en deze met een paar muisklikken updaten naar de meest recente
firmware. Software upgraden betekent niet dat de vergadering moet worden
stilgelegd, omdat de update na kantooruren kan worden ingepland. Meldingen - via
mail, sms en op het dashboard - over de status van apparaten verbeteren zelfs het
onderhoud en zorgen voor een snelle probleemoplossing, zelfs voordat gebruikers
in de vergaderruimte op de hoogte zijn van het probleem. Met toegang tot de real-
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time informatie op alle draadloze samenwerkingsapparaten kunnen IT-managers
ervoor zorgen dat hun gebruikers altijd genieten van de beste vergaderervaring in
het hele bedrijf.

Uitpakken, verbinden en klaar
De krachtige XMS Edge helpt je tijd te winnen, zodat je je kunt richten op dingen die
er echt toe doen als IT-manager. Deze vooraf geïnstalleerde managementserver
wordt in een handomdraai ingesteld. Je moet alleen maar de server uitpakken, hem
met je netwerk verbinden en de configuratie starten. Stel de centrale
managementoplossing in een mum van tijd in. Barco XMS Edge is een toestel van
bedrijfsniveau dat fleet management biedt voor ClickShare en wePresent toestellen.
XMS Edge verbindt de lokale apparaten met het XMS Cloud Management Platform,
waardoor toegang en controle op afstand vanaf elke locatie mogelijk is, met de
hoogst mogelijke beveiliging. Krijg toegang tot je live cloud-dashboard voor de
status en monitoring van al je aangesloten apparaten, onderhoud en
probleemoplossing en -analyse. Systeembeheerders, integratoren en managed
service providers (of iedereen die toegang heeft) kunnen genieten van onbeperkte
flexibiliteit en verbeterde servicemogelijkheden bieden.
Als apparaatbeheer via onze cloud-oplossing niet mogelijk is, kan je de XMS Edge als
een lokaal beheerknooppunt gebruiken. Echter is in lokaal beheer slechts een deel
van de functionaliteiten beschikbaar. Analyses en rapporten zijn niet beschikbaar
wanneer alleen met XMS Edge wordt gewerkt.
Als je liever werkt met een software-gateway naar het XMS Cloud Management
Platform, bekijk dan onze XMS Virtual Edge.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

XMS EDGE

Dimensions
Afmetingen (H x B x D)

60 x 190 x 190 mm

Afmetingen (verpakt)

230 x 260 x 308 mm

Gewicht

Apparaat: 2,2 kg
Voeding: 0,7 kg

Gewicht in verpakking

4,5 kg

General specifications
Besturingssysteem

Linux

Hardwareconfiguraties

Intel Core i5, 7e generatie
8 GB RAM
128 GB Industrial SSD

Wisselstroom

Invoer: 100 – 240 V wisselstroom, 2 A, 50-60 Hz

Energieverbruik

83W (typisch);
109W (max)

Warmtedissipatie

283 BTU/h

Geluidsniveau (bij 20°C -68°F)

32 dB(A)

MTBF

47.478 h

Bedrijfsomstandigheden

0°C -40°C, tot 80% vochtigheid, niet-condenserend

Inhoud verpakking

d
d
d
d
d

Accessoires

VESA-kit (R9811098)
Rackmontage (R9811099)

1 x P110 Server
1 voeding
1 regiospecifieke netkabel
1 set bevestigingsbeugels
1 verticale standaard
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Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.
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