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Odborníci na správu CATx
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Představujeme

 
Profesionální řešení pro správu počítačů a serverů
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Popis Porty USB PS/2 SUN Místní 
KVM 

konzola

CATx 
extender 

porty

Neblokované 
KVM over IP 

relace

Nezávislé 
relace 
celkem

VNC Java Správa 
napájení 

přes 
RS232

Montáž  
do rozvaděče

AVX1008 CATx KVM přepínač 8 • • • 1 1 1 • 1 nebo 2 do 1U

AVX1016 CATx KVM přepínač 16 • • • 1 1 1 • 1 nebo 2 do 1U

AVX1008IP CATx KVM over IP přepínač 8 • • • 1  1 1 • • • 1 nebo 2 do 1U

AVX1016IP CATx KVM over IP přepínač 16 • • • 1  1 1 • • • 1 nebo 2 do 1U

AVX4016 CATx KVM přepínač 16 • • • 1 4 4 • • • 1 do 1U

AVX4016IP CATx KVM over IP přepínač 16 • • • 1 2 1 4 • • • 1 do 1U

AVX4024 CATx KVM přepínač 24 • • • 1 4 4 • • • 1 do 1U

AVX4024IP CATx KVM over IP switch 24 • • • 1 2 1 4 • • • 1 do 1U

AVX5016IP CATx KVM over IP switch 16 • • • 1 4 5 • • • 1 nebo 2 do 1U

ALIP KVM over IP rozhraní 1 • • • 1 1 1 • • • 1 nebo 2 do 1U

ALIP-Gold KVM over IP rozhraní 1 • • • 1 1 1 • • • 1 nebo 2 do 1U

AL-IPEPS KVM over IP rozhraní 1 • • • 1 1 • • 1 až 16 do 2U

AL-IPEPS-DA KVM over IP rozhraní 1 • • • 1 1 1 • • 1 až 16 do 2U

Tabulka pro rychlé srovnání  Podrobnosti naleznete v katalogových listech produktů

KVM A IP TECHNOLOGIE
P R O  S P R Á V U



Co je KVM over IP?

Samostatné jednotky KVM over IP a přepínače KVM over 
IP zajišťují vzdálený přístup k počítačům a serverům přes 
LAN/WAN, internet či dokonce ISDN/56K modem. Zařízení 
Adder KVM over IP navíc umožňují out-of-band správu, 
pomocí které lze vypnout nebo zapnout zařízení a na 
úrovni systému BIOS přistupovat k zařízením v datovém 
centru i ve vzdálených umístěních. 

Zařízení Adder KVM over IP jsou navržena ve spolupráci s Real 
VNC. Díky využití standardních nástrojů pro vzdálený přístup 
se zařízení značky Adder vyznačují nejen nejvyšším výkonem, 
flexibilitou a spolehlivostí na trhu, ale jsou navíc doplněna  
o celou řadu přídavných funkcí, jako jsou například 
prohlížeče s funkcí škálování, velká barevná hloubka a 
vyspělá podpora myši.

Čím je Adder KVM řešení jedinečné?

Jelikož KVM řešení Adder poskytují řadu funkčních výhod 
specifickým kategoriím uživatelů KVM, včetně malých 
a středních podniků nebo poskytovatelů hostingových/
kolokačních služeb, zaměřila se společnost Adder během 
let své existence zejména na kvalitu a pohodlné použití 
KVM. Výsledkem jsou řešení Adder, která se od ostatních 
diametrálně liší naprosto bezproblémovým použitím.

Příklady jedinečných vlastností KVM řešení od společnosti 
Adder:

Inteligentní prahování videa
Inovativní technologie Adder pro aktivní odstraňování 
artefaktů automaticky počítá ideální práh pro každý počítač 
nebo přepínač KVM, takže se displeje obnovují optimální 
rychlostí – chvění obrazu je proto zcela minimální.

Adaptivní komprese videa
Řešení Adder optimalizují pomocí adaptivní komprese 
také rychlost aktualizace obrazových dat, což je zárukou 
maximálního výkonu na libovolném síťovém připojení. 
Tento aspekt je důležitý zejména u KVM over IP, kde může 
příliš velké využití šířky přenosového pásma při různých 
parametrech sítě snadno způsobit zhoršení přenosu videa.

Flexibilní škálování obrazovky
Řešení Adder nabízejí funkci škálování obrazovky kliknutím 
myší, takže uživatelé mohou velmi snadno využít libovolné 
cílové zařízení bez ohledu na velikost displeje či poměr 
stran. Řešení Adder navíc uživatelům umožňuje zrušit 
škálování, jestliže potřebují neškálované mapování po 
jednotlivých pixelech.

Autoedukativní nastavení videa a myši
Technologie KVM over IP od společnosti Adder automaticky 
zaznamenává a ukládá nastavení videa a myši pro každé 
spravované koncové zařízení. Díky tomu uživatelé KVM 
ušetří čas a vyhnou se nepříjemnostem souvisejícím s 
opakovanou úpravou těchto nastavení při správě několika 
vzdálených zařízení.

Špičková odezva myši
Adder využívá vyspělé akcelerační algoritmy, které až deseti-
násobně urychlují odezvu myši – zaostávání kurzoru tak 
bude výrazně menší než u řady konkurenčních produktů.
Plně adaptivní podpora myši

Adder podporuje všechny typy implementace myši přes 
IP – včetně režimu jednoho a dvou kurzorů myši, stejně 
jako relativní a absolutní režimy USB. Řešení Adder navíc 
optimalizují výkonnost myši, neboť se dokážou přizpůsobit 
všem nastavením akcelerace v obvyklých systémech.

Intuitivní uživatelské rozhraní se snadným ovládáním
Řešení Adder jsou záměrně navržena tak, aby usnadňovala  
a zefektivňovala spouštění všech typů IT operací 
podporovaných KVM rozhraním. Zásluhu na tom mají funkce 
jako menu v obraze, které umožňuje správu relací KVM over 
IP ve stejném okně, ve kterém se zobrazuje video koncového 
zařízení, a také intuitivní rozhraní, jež uživatelům zajišťuje 
rychlý přístup k funkcím KVM a přechod mezi spravovanými 
zařízeními a/nebo přístup k zapnutí a vypnutí napájení. 
Uživatelé mohou rovněž stahovat prohlížeče přímo  
ze zařízení Adder KVM, jestliže potřebují pracovat z PC 
nebo notebooku, který prohlížeč nemá nainstalovaný.

Rychlé a snadné nastavení
Řešení Adder šetří čas a eliminují celou řadu obvyklých 
zdrojů problémů – jsou totiž vybavena jednoduchým 
a intuitivním průvodcem nastavením. S pomocí tohoto 
průvodce, ve spojení s automatizovanou správou IP adres, 
mohou uživatelé rychle přidat či odebrat zařízení bez ohledu  
na jejich zkušenost s KVM.

Řešení KVM od společnosti Adder se odlišují také svou 
spolehlivostí, robustním zabezpečením, flexibilní správou  
a širokou nabídkou konfigurace vhodné do různých 
výpočetních prostředí. Jeden z nejvážnějších problémů 
současných podniků však představuje produktivita 
pra-covníků IT. Bezproblémové použití KVM nabízené 
společností Adder je proto klíčovým faktorem určujícím 
základní hodnotu.

Real VNC

VNC (Virtual Network Computer) Software je systém 
usnadňující uživatelům přístup přes síť ke vzdáleným 
počítačům a jejich správu. VNC byl vyvinut v anglickém 
Cambridge týmem z Olivetti a později AT&T a stal se open 
source. Díky tomu se tento protokol rychle rozšířil a stal se 
standardem pro vzdálený přístup.  Mnoho společností začalo 
upravovat a komercializovat různé funkce protokolu VNC a 
těžit z jeho rozšířenosti. V roce 2002 se původní vývojáři VNC 
rozhodli kompletně přepsat jeho kód a na základě svých 
odborných znalostí vytvořit nový standard. Real VNC přineslo  
na trh podnikovou verzi vyznačující se vysokou úrovní 
zabezpečení a šifrováním zajišťujícím bezpečnost podniků. 

Společnosti Adder Technology a Real VNC spolupracovaly 
na vytvoření řešení Real VNC Access, které se odliší  
od ostatních. Nezvolily tedy přístup instalace softwaru  
na každý server, ale vytvořily protokol, který je integrován  
v každém vyspělém KVM přepínači Adder a přidává  
do modelu vrstvu hardwarového zabezpečení. Díky tomu 
získávají uživatelé výhody obou technologií. Podpora 
různých platforem KVM přepínači a out-of-band přístup 
umožňující uživatelům vzdáleně spouštět počítače a 
sledovat konfiguraci ještě před aktivací OS jsou nyní 
základními požadavky.



ADDERView CATxIP 1000           
Kompletní správa USB, videa a audia  pro místní, vzdálené a globální uživatele
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ADDERView CATxIP 1000 je kompaktní 
KVM přepínač nabízející 8 nebo 16 
portů zajišťujících místní, vzdálený 
a globální přístup uživatelům, kteří 
potřebují spravovat operační systémy  
a hardware různých platforem.  

CATxIP 1000 nabízí podporu konzoly 
USB, globálního přístupu přes IP a 
kompletní sadu funkcí KVM k vytvoření 
skutečně moderního KVM přepínače 
nabízejícího vynikající kvalitu videa a 
CD kvalitu audia.  Vzhledem k orientaci 
na flexibilitu se CATxIP 1000 hodí pro 
profesionální serverové aplikace nebo 
průmyslové procesy, stejně jako pro 
správu kanceláře.  CATxIP 1000 nabízí 
kompletní podnikové funkce a kvalitu v 
kompaktním stolním provedení doslova 
každému.

ADDERView CATxIP 1000
Kompletní správa USB, videa a audia pro místní, vzdálené a globální uživatele

VLASTNOSTI

Ovládání pomocí USB klávesnice a myši
K práci s přepínačem ADDERView 
CATxIP 1000 můžete využít libovolnou 
USB klávesnici a myš (PC, Mac nebo 
Sun). Zařízení podporuje kompletní 
přemapování klávesnice, díky kterému je 
budete moci využít na všech platformách.

Špičková kvalita videa
ADDERView CATxIP 1000 nabízí 
místním uživatelům výjimečný video 
výkon. Podporuje rozlišení až 1 600 × 1 
200 s emulací DDC, která je vylepšena 
vyvažováním DC za účelem vytvoření 
plných a věrných barev.

Zaručená podpora více platforem
ADDERView CATxIP 1000 podporuje 
všechny počítačové platformy s rozhraními 
PS/2, USB nebo Sun pro připojení 
klávesnice a myši. Záznam kódu země, 
DDC a plynulá emulace klávesnice a myši 
jsou zárukou bezchybného provozu.

Snadné kaskádování
Rozšíření můžete snadno provést 
spojením jednotek pomocí CATx kabelu.  
CATxIP 1000 automaticky detekuje 
kaskádová zapojení a podporuje až 256 
počítačů. Využijte 32 výkonných KVM 
připojení, která zabírají v rozvaděči výšku 
pouze 1U.

Volitelné audio v CD kvalitě
Při využití volitelných CAM modulů 
podporují přepínače ADDERView CATxIP 
1000 digitální stereofonní audio v CD 
kvalitě 44,1 kHz.

Volitelný port
• Integrace se zařízeními pro správu 

napájení (PDU) ovládanými přes RS232 
zajišťuje kompletní tvrdý restart

• Synchronizace s ostatními přepínači 

1 místní uživatel
1 IP uživatel 
8 portů nebo 16 portů

16 PC/Mac/Sun Targets 

Local User

WAN

Global User

Rychlý přehled funkcí

CATxIP 1000 pro aplikace s více-
násobnými grafickými kartami

• Vzdálené řízení

Globální uživatel (IP)
• Využití zabezpečení podnikové úrovně 

(pomocí 128bitového šifrování AES  
a 2048bitového veřejného klíče RSA)

• Využití webového prohlížeče Java nebo 
klientského softwaru Real VNC je  
na rozdíl od HTTPS webových 
prohlížečů optimalizováno pro bezpečné 
a vysoce výkonné aplikace KVM over IP

• Rozlišení až 1600 × 1200 se 
škálovatelnými okny

Moduly pro přístup k počítači (CAM)
K dispozici jsou CAM moduly s možností 
flash upgradu s podporou PS/2, USB  
a Sun klávesnice a myši a s volitelným 
audiem.

Montáž do rozvaděče / šuplíky do 
rozvaděče
Jeden nebo dva přepínače CATxIP 1000  
lze zabudovat v rozvaděči do prostoru 
1U a získat tak až 32 portů prostoru 1U. 
Kompaktní rozměry předurčují jednotky 
také k montáži za LCD konzoly  
do rozvaděče.

Kontrola přístupu uživatelů
Lze vytvořit až 16 různých uživatelských 
profilů a definovat přístupová práva pro 
každého uživatele.

Možnost integrovaného KVM
Technologie CATxIP 1000 je dostupná 
také bez pláště, a proto ji lze pomocí 
propojovacího konektoru integrovat  
do jiného technologického vybavení,  
jako jsou například LCD konzoly  
do rozvaděče nebo průmyslové vybavení.



PŘÍPADOVÁ STUDIE –  
Datové centrum HBOS

PROBLÉM
Spravovat největší evropské finanční datové 
centrum není nic snadného – k tomu přidejte 
skutečnost, že toto datové centrum (které
za poslední dva roky zdvojnásobilo svou 
velikost) patří HBOS plc (Halifax Bank of 
Scotland), renomované finanční instituci,  
která má ve správě desítky tisíc kusů vybavení 
– a celý úkol se ještě více komplikuje.

HBOS zajišťuje retailové, firemní a podnikové 
bankovnictví a zabývá se také pojištěním  
a investičními službami. KVM řešení  
od společnosti Adder se stalo klíčovou 
součástí správy a zabezpečení dvou datových 
center HBOS nacházejících se ve Velké 
Británii. Spolupráce Adder a HBOS trvá již 
několik let. Dave Bevan, vedoucí týmu, Správa 
datového centra v HBOS, konstatuje:  
„V době, kdy se řešení KVM dostala  
do středu pozornosti, jsme již vynaložili 
značné investice do samostatných přepínačů 
Adder. Tyto investice jsme museli ochránit. 
Vzhledem k záběru našich operací byla 
případná změna řešení velmi problematická. 
Abychom se vyhnuli riziku ohrožení našich 
stávajících systémů, rozhodli jsme se rozšířit  
již nasazené řešení. Společnost Adder měla  
jak produkty, tak odborné znalosti  
k uskutečnění tohoto záměru, aniž bychom 
se vystavovali riziku souvisejícímu  
s přestavováním celé naší infrastruktury.“

ŘEŠENÍ
HBOS v současné době využívá přes 700 
kusů technologického vybavení Adder – 
velkou část přitom tvoří KVM přepínače. 
V poslední době HBOS využila hardwarová 
řešení KVM over IP od společnosti Adder. 
V souvislosti s požadavky interních týmů 
zabezpečení IT musela banka snížit počet 
fyzických přístupů do počítačových místností. 
„Vyzkoušeli jsme několik dřívějších přepínačů 
Adder, které ukázaly, že KVM řešení se 
vzdáleným přístupem je správnou volbou. Po 
zavedení malé jednotky ADDERLink IP jsme 
zjistili, že je přesně tím,  
co jsme hledali a od té doby jsme tyto 
jednotky začali používat.“ HBOS současně 
začala vytvářet clusterový model, ve kterém 
spojila KVM přepínače dohromady, aby mohla 
spravovat 128 serverů současně.  
V minulém roce však HBOS přešla  
na přepínače ADDERView CATx, protože ty 
umožňují do skříně zabudovat až 24 serverů, 
které jsou pro předvídaný růst HBOS 
nezbytným předpokladem.

HBOS využívá přepínače Adder 
SmartViewPro, SmartViewXPro  
a ADDERView CATx a také značný počet 
jednotek ADDERLink IP. Tato zařízení jsou 

uzpůsobena pro využití v HBOS, a to jak  
na úrovní firmwaru, tak na uživatelské úrovni. 
Veškeré technologické vybavení je spravováno 
přes webové rozhraní navržené speciálně  
pro HBOS. Uzpůsobené řešení mohlo 
vzniknout z velké části díky otevřené 
architektuře Adder. Společnost Adder 
dokázala splnit také speciální požadavky 
na vyšší zabezpečení přeprogramováním 
firmwaru Adder.

Srdcem operací datového centra HBOS  
je uzpůsobený systém správy majetku. Tento 
systém byl vytvořen speciálně k ochraně 
desítek tisíc kusů vybavení, které má HBOS  
ve správě. Řešení KVM jsou nesmírně 
důležitá, neboť řídí vzdálený přístup k 
severům HBOS. Přístup se liší podle toho, 
kdo jej potřebuje. Jakmile se někdo ocitne 
za dveřmi datového centra, je nemožné 
kontrolovat fyzickou přítomnost. Proto je 
robustní sada prvků  
pro vzdálenou správu preferovanou variantou. 
KVM řešení se vzdáleným přístupem je 
ideálním řešením, neboť zůstává aktivní  
i během restartování nebo při pádu systému. 
Tato řešení nevyžadují softwarového agenta 
na koncovém serveru a lze je využít v celé 
řadě operačních systémů.

VÝSLEDEK
Řešení Adder KVM over IP umožnilo HBOS 
využít funkce vzdálené správy a výrazně 
omezit fyzický přístup k serverům.  
Ve skutečnosti společnost odhaduje, že přes 
25 000 vstupů (nebo přihlášení) do systému 
KVM over IP nahradilo 25 000 fyzických 
návštěv počítačových místností.

„Bez těchto systémů pro vzdálený přístup 
bychom neměli žádnou komerční výhodu,“ 
říká Dave Bevan. „Základem všeho jsou 
náklady.“ Pan Bevan dodává: „Podařilo se nám 
ochránit naše investice do technologického 
vybavení Adder a využít je v souladu  
s aktuálními požadavky na zabezpečení IT. 
Skrytým nákladem každého řešení KVM over 
IP jsou náklady na konektivitu. Zařízení Adder 
si vystačí s malým provozem na síti; proto náš 
aktuální model využívá pouze jeden síťový 
port pro správu 1 000 serverů (potřeby KVM 
over IP, žádné přenosy dat).“

HBOS plánuje i během svého dalšího růstu 
zachovat partnerství se společností Adder. 
Odhaduje, že do roku 2008 bude mít 
přibližně 20 000 serverů.

RYCHLÁ FAKTA
• V datových centrech HBOS je nasazeno 
přibližně 700 kusů technologického vybavení 
KVM společnosti Adder.
• 25 000 vzdálených přístupů k počítači 
nahradilo 25 000 fyzických návštěv, což vedlo 
k eliminaci bezpečnostních rizik.
• Přes 10 000 serverů je spravováno přes 
systém KVM over IP (ve dvou datových 

centrech je nasazeno 12 000 aktivních 
serverů).
• HBOS využívá ke správě 1 000 serverů 
pouze jeden síťový port (potřeby KVM over 
IP, žádné přenosy dat).
• Adder poskytuje HBOS 12 300 portů  
pro připojení KVM over IP.

O HBOS
HBOS je významnou britskou společností. 
Zajišťuje retailové, firemní a podnikové 
bankovnictví a zabývá se také pojištěním 
a investičními službami. Svou multi-brand 
strategii přitom uplatňuje jak ve Velké Británii, 
tak i v zahraničí. V rámci celé skupiny je 
zaměstnáno přibližně 72 000 lidí. HBOS má 
největší základnu soukromých akcionářů ve 
Velké Británii. HBOS je největším britským 
poskytovatelem hypoték a spořicích 
produktů a předním poskytovatelem nových 
investičních produktů. Skupina je jednou z 
hlavních britských pojišťoven s vynikající 
pověstí, kterou získala díky firemnímu 
bankovnictví  
a podnikovým financím. Nabízí inovativní 
řešení financování na různých trzích.

KVM A IP TECHNOLOGIE
P R O  S P R Á V U
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ADDERView CATx 1000           
Kompletní správa USB, videa a audia pro místní, vzdálené a globální uživatele

STRUČNĚ O PRODUKTU

ADDERView CATx 1000 je kompaktní 
KVM přepínač, který zajišťuje místní 
a vzdálený přístup uživatelům, kteří 
potřebují spravovat až 16 serverů 
na různých platformách jednoduše 
přes CATx kabely. CATx 1000 nabízí 
podporu konzoly USB  
a kompletní sadu funkcí KVM  
k vytvoření skutečně moderního KVM 
přepínače nabízejícího vynikající kvalitu 
videa a CD kvalitu audia. Vzhledem  
k vysoce flexibilním možnostem 
připojení je ADDERView ideálním 
řešením pro celou řadu náročných 
aplikací v serverových místnostech,  
na pracovních stanicích i kdekoli jinde.

VLASTNOSTI

Ovládání pomocí USB klávesnice a myši
K práci s přepínačem ADDERView 
CATx 1000 můžete využít libovolnou 
USB klávesnici a myš (PC, Mac nebo 
Sun). Zařízení podporuje kompletní 
přemapování klávesnice, díky kterému  
je budete moci využít na všech 
platformách.

Špičková kvalita videa
ADDERView CATx nabízí místním i 
vzdáleným uživatelům výjimečný video 
výkon. Podporuje rozlišení až 1 600 
× 1 200 při obnovovací frekvenci 85 
Hz s emulací DDC, která je vylepšena 
vyvažováním DC za účelem vytvoření 
plných a věrných barev.

Zaručená podpora více platforem
ADDERView CATx 1000 podporuje 
všechny počítačové platformy s rozhraními 
PS/2, USB nebo Sun pro připojení 
klávesnice a myši. Záznam kódu země, 
DDC a plynulá emulace klávesnice a myši 
jsou zárukou bezchybného provozu.

Snadné kaskádování
Rozšíření můžete snadno provést 
spojením jednotek pomocí CATx kabelu. 
ADDERView automaticky detekuje 
kaskádová zapojení a podporuje až 256 
počítačů.

Volitelné audio v CD kvalitě
Při využití volitelných CAM modulů 
podporují přepínače ADDERView CATx 
1000 digitální stereofonní audio v CD 
kvalitě 44,1 kHz.

ADDERView CATx 1000
Bezpečný, kompaktní KVM přepínač s připojením přes CATx

1 místní uživatel
1 vzdálený uživatel
8 portů nebo 16 portů

Rychlý přehled funkcí

Volitelný port
• Integrace se zařízeními pro správu 
napájení (PDU) ovládanými přes RS232 
zajišťuje kompletní tvrdý restart
• Flash upgrade
• Synchronizace s ostatními přepínači 
CATx 1000 pro aplikace s vícenásobnými 
grafickými kartami
• Upload/download informací  
o konfiguraci CATx 1000
• Vzdálené řízení

Integrovaný CATx extender
ADDERView CATx 1000 lze spravovat  
až na vzdálenost 300 m přes CATx kabel 
pomocí přijímače ADDERLink X200 nebo 
X100 a integrovaného vysílače CATx 
extenderu.

Moduly pro přístup k počítači (CAM)
K dispozici jsou CAM moduly s možností 
flash upgradu s podporou PS/2, USB a Sun 
klávesnice a myši a s volitelným audiem.

Montáž do rozvaděče / šuplíky do 
rozvaděče
Jeden nebo dva přepínače CATx 1000 lze 
zabudovat v rozvaděči do prostoru 1U  
a získat tak až 32 portů v prostoru 1U. 
Kompaktní rozměry předurčují jednotky 
také k montáži za LCD konzoly do 
rozvaděče.

Kontrola přístupu uživatelů
Možnost vytvořit až 16 různých 
uživatelských profilů a definovat 
přístupová práva pro každého uživatele.
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ADDERView CATxIP 5000           
Kompletní správa USB a videa pro místní, vzdálené a globální uživatele

NOVÉ

STRUČNĚ O PRODUKTU

ADDERView AVX5016 IP je vrcholem 
dosavadních poznatků společnosti Adder 
o KVM over IP. Toto nové zařízení nabízí 
4 neblokovaná současná IP připojení a 
místní port (5 samostatných uživatelů) a 
umožňuje spravovat až 16 samostatných 
zařízení. AVX5016 IP je velmi malé a 
kompaktní zařízení, proto do prostoru 
rozvaděče velikosti 1U bez problémů 
umístíte dvě jednotky vedle sebe a 
zajistíte tak podporu 32 počítačů a 10 
relací. 

Tento podnikový přepínač KVM over 
IP využívá 128bitové šifrování AES a 
2048bitové ověřování RSA, které jsou 
zárukou, že váš řídicí systém bude za 
všech okolností bezpečný. S využitím 
CAM modulů od společnosti Adder 
můžete připojit přepínač přes CAT5e 
kabel k libovolnému typu serveru včetně 
PC, Mac nebo Sun. Záznam kódu země, 
DDC a plynulá emulace klávesnice a 
myši jsou zárukou bezchybného provozu 
vaší jedinečné instalace. 

ADDERView CATxIP 5000
Kompletní správa USB a videa pro místní, vzdálené a globální uživatele

1 místní uživatel
4 IP uživatelé 
8 portů nebo 16 portů

16 PC/Mac/Sun Targets 

Local User

WAN

Global Users

Rychlý přehled funkcí

AVX5016 IP vám umožní interně 
konfigurovat 16 samostatných uživatelů  
s jedinečnými přístupovými právy. Všechny 
potřebné informace jsou přitom uloženy 
přímo v přepínači. AVX5016 IP navíc 
zahrnuje integraci LDAP umožňující 
ověřovat uživatele podle stávající 
infrastruktury.

Politika neustálého zdokonalování 
společnosti Adder je zárukou, že 
budoucí změny hardwaru nebudou 
pro váš systém představovat nejmenší 
problém – společnost Adder nabízí 
bezplatné aktualizace firmwaru během 
celého životního cyklu produktu. Kromě 
toho vás otevřená architektura Adder 
nebude jakkoli svazovat a nutit používat 
technologické vybavení konkrétního 
výrobce.

Integrovaný datový port RS232 vám 
umožní spravovat okolní infrastrukturu 
napájení a snadno provádět tvrdý restart 
systémů.

AVX5016 IP je prvním přepínačem 
Adder, který obsahuje úsporný napájecí 
obvod ‚ecopulse‘, který vypíná všechny 
postradatelné interní obvody, jež se právě 
nepoužívají. Při probuzení se tyto obvody 
bez problémů okamžitě aktivují, aniž by 
jakkoli ovlivnily vaši relaci.

Neustálý výzkum a vývoj technologie KVM 
over IP, kterému se společnost Adder 
věnuje, se zasloužil o hustší integraci 
obvodů a využití jedinečných čipových 
sad od společnosti Adventiq. Vyšší úroveň 
integrace představuje pro zákazníky 
značnou úsporu nákladů. AVX5016 IP se 
nabízí za cenu, která je v porovnání  
s podobnými zařízeními od jiných výrobců 
méně než poloviční. To je vynikající cena 

za naprosto profesionální přepínač KVM 
over IP, který na trhu s KVM zařízeními 
podle očekávání společnosti Adder vzbudí 
pozornost. Aby byl rozruch na trhu ještě  
o trochu větší, každá jednotka je dodávána 
s nejnovější verzí ADDER.net – softwarem 
pro správu sítě, který automatizuje správu 
vašeho síťového hardwaru.

VLASTNOSTI

4 IP uživatelé současně
Umožňuje 4 globálním uživatelům připojit 
se současně přes IP k libovolnému  
z 16 připojených zařízení.

Podpora místních uživatelů
Přímé připojení pro 1 místního uživatele  
k přepínači.

Integrace LDAP
Ověření uživatelů podle stávající 
infrastruktury LDAP. Tuto funkci  
lze povolit nebo zakázat.

Správa přes RS232
Integrovaný port RS232 umožňuje 
spravovat externí zařízení, například 
zařízení pro správu napájení.

Obvod Ecopulse
Ecopulse vypíná všechny obvody, které 
aktuálně nejsou vyžadovány, a snižuje tak 
spotřebu energie. Za dobu životnosti 
produktu proto dosáhnete značných úspor.



ADDERView CATxIP 4000           
Kompletní správa USB, videa a audia pro místní, vzdálené a globální uživatele
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STRUČNĚ O PRODUKTU

ADDERView CATx Series je řada 
zabezpečených KVM over CATx přepínačů, 
které poskytují 4 současným uživatelům 
- místnímu, vzdáleným nebo globálnímu - 
správu až 24 serverů různých platforem  
už od úrovně systému BIOS.

ADDERView CATx, plug-and-play zařízení o 
velikosti 1U, je plně soběstačný systém, který 
nainstalujete během několika minut  
a který v sobě kombinuje  vysoké 
zabezpečení, flexibilitu, integrovanou 
vzdálenou správu napájení, špičkovou kvalitu 
videa a volitelně také audio v CD kvalitě.

Dva zástupci této řady jsou ADDERView 
CATx podporující připojení 16 nebo 24 
počítačů CATx a 4 uživatelů současně (1× 
místně PS/2 nebo USB, 4× vzdáleně přes 
CATx) a ADDERView CATx IP podporující 
připojení až 16 nebo 24 počítačů CATx a 
4 uživatelů současně (1× místně PS/2 nebo 
USB,  2× vzdáleně přes CATx, 1× globálně 
přes IP).

ADDERView CATxIP 4000
ADDERView CATx 4000 Series je řada zabezpečených KVM over CATx 
přepínačů, které poskytují 4 uživatelům současně správu až 24 serverů 
různých platforem už od úrovně systému BIOS

VLASTNOSTI

Špičková kvalita videa
ADDERView CATx Series nabízí výjimečný 
video výkon místním, vzdáleným  
a globálním uživatelům bez rozdílu  
a podporuje rozlišení až 1 900 × 1 440 
s emulací DDC (1 600 × 1 200 na IP 
připojeních).

Zaručená podpora více platforem
Řada ADDERView CATx podporuje 
rozhraní PS/2, USB a Sun. Záznam kódu 
země, DDC a emulace klávesnice a myši
jsou zárukou bezchybného provozu.

Ovládání pomocí PS/2 nebo USB 
klávesnice a myši
K ovládání ADDERView CATx Series 
můžete použít libovolnou klávesnici a myš  
s rozhraním PS/2 nebo USB.

Snadné kaskádování
Rozšiřujte díky kaskádovým připojením 
CATx s jednoduchým a intuitivním 
nastavením.

Volitelné audio v CD kvalitě
Přepínače ADDERView CATx nabízejí 
uživatelům audio v CD kvalitě, pokud se 
rozhodnou využít volitelné CAM moduly.

Správa napájení
Přepínače ADDERLink CATx Series jsou 
propojeny přes vyhrazený port RS232  
se zařízeními pro správu napájení (PDU), 
která zajišťují kompletní restart koncových 
zařízení.

1 místní uživatel
2 vzdálení uživatelé
1 IP uživatel 
16 portů nebo 24 portů

Local User

Remote User
Network

User

Global User

PC/Mac/Sun Targets 

WAN

LAN

300m
(1000ft) 

Rychlý přehled funkcí

The CATxIP 4000 supports 1 LAN, 1 Local & 2 Remote Users. The 
CATx 4000 (non IP) supports 4 remote/local users

Místní uživatel
Možnost ovládání pomocí PS/2 nebo USB 
klávesnice a myši.

Vzdálený uživatel
Až 300 m od počítače pomocí extenderů 
Adder.

Globální uživatel (IP)
• Využití zabezpečení podnikové úrovně 
(pomocí 128bitového šifrování AES  
a 2048bitového veřejného klíče RSA).
• Využití webového prohlížeče Java nebo 
klientského softwaru Real VNC je  
na rozdíl od HTTPS webových prohlížečů 
optimalizováno pro bezpečné a vysoce 
výkonné aplikace KVM over IP.
• Rozlišení až 1 600 × 1 200  
se škálovatelnými okny.

Moduly pro přístup k počítači (CAM)
K dispozici jsou CAM moduly s možností 
flash upgradu s podporou PS/2, USB  
a Sun klávesnice a myši a s volitelným 
audiem.



V G A  .  U S B  .  P S / 2  .  B e z  b l o k o v á n í  .  M o d u l á r n í  K V M

ADDERLink IPEPS 
Kompletní správa USB a videa pro místní, vzdálené a globální uživatele

STRUČNĚ O PRODUKTU

Výkonné a flexibilní KVM over IP 
zařízení v provedení o velikosti dlaně 
– ADDERLink IPEPS zajišťuje vzdálený 
přístup k počítači odkudkoli na světě, 
bezpečně a vzdáleně přes internet 
nebo podnikovou síť. ADDERLink 
IPEPS využívá klientský software Real 
VNC, který byl speciálně navržen pro 
bezpečné a vysoce výkonné KVM over 
IP aplikace.

I přes své kompaktní rozměry 
nepředstavuje ADDERLink IPEPS 
sebemenší kompromisy ve výkonu. 
Díky technologii Adventiq Inside® 
on-chip KVM over IP je nyní možné 
do kompaktní jednotky integrovat 
extrémně výkonné řešení.

ADDERLink ipeps  
Kompletní správa USB a videa pro místní, vzdálené a globální uživatele

VLASTNOSTI

Nezávislý provoz
Kompletní správa dokonce i při náběhu 
počítače, na úrovni systému BIOS nebo 
při pádu počítače. ADDERLink IPEPS 
bude fungovat i v případě, že spravované 
zařízení nebude v provozu.

Vysoký výkon videa
ADDERLink IPEPS může využívat 
standardní webový prohlížeč, ale v zájmu 
zajištění špičkového grafického výkonu je 
použit Real VNC. Real VNC, na který  
se nevztahují omezení HTTPS, významným 
způsobem zvyšuje výkon videa.

Vysoká bezpečnost
Kromě standardního podnikového 
zabezpečení (pomocí 128bitového 
šifrování AES a ověření pomocí 
2048bitového veřejného klíče RSA) je 
ADDERLink IPEPS vylepšen díky využití 
Real VNC, který umožňuje vytvářet 
šifrovaná spojení.

Správa uživatelů
Pro každou službu vzdáleného přístupu 
je klíčovým faktorem zjistit, kdo, co a kdy 
dělá. ADDERLink IPEPS dokáže vytvořit 
až 16 uživatelských profilů s definovanými 
přístupovými právy.

Správa globálních uživatelů a řízení 
přístupu 
V případech, kdy je použito mnoho 
zařízení ADDERLink IPEPS, je důležité, 
aby uživatelé přistupovali k zařízením 
nejen bezpečně, ale také rychle. Volitelný 
ADDER.net Enterprise Management 
Software umožňuje zobrazit neomezený 
počet zařízení, ke kterým lze přistupovat 
jediným liknutím.

1 místní uživatel
1 IP uživatel 
Jeden port nebo 
Duální přístup

Local User

LAN

Network
Users

Global Users

ALL SERVERS : ALL USERS  Connections

WAN

„Naprosto bez blokace – 
libovolný uživatel k libovolnému počítači”

Rychlý přehled funkcí

Podpora virtuálních médií
Aby bylo možné přenášet soubory  
od vzdálených uživatelů na spravované 
počítače, ADDERLink IPEPS byl navržen 
tak, aby fungoval jako potrubí, přes které 
lze předávat data. Soubory lze přenést 
pomocí IP na ADDERLink IPEPS a na 
cílový počítač pomocí USB portu pro 
virtuální média.

Pro podniková řešení KVM nabízí 
ADDERLink IPEPS neblokované globální 
řešení poskytující každému počítači 
vyhrazený KVM-over-IP engine. To lze ještě 
vylepšit využitím ADDER.net Enterprise 
Management Software, který poskytuje 
centralizované a zabezpečené rozhraní  
pro přístup uživatelů. 

Toto na platformě nezávislé zařízení 
je ideálním řešením pro společnosti 
zabývající se hostingem serverů, které 
chtějí svým zákazníkům nabídnout služby 
KVM over IP.

Stále více počítačů se používá  
pro vzdálené, samostatné aplikace,  
jako jsou ATM nebo digital signage zařízení. 
Díky svým neuvěřitelně kompaktním 
rozměrům se ADDERLink IPEPS perfektně 
hodí pro vzdálenou správu a kontrolu 
decentralizovaných počítačů. To znamená, 
že úkoly, které dříve vyžadovaly nákladnou 
návštěvu konkrétního místa, lze nyní 
provádět odkudkoli.



Moduly pro přístup k počítači (CAM) 
jsou využívány ve spojení s Adder 
CATx KVM přepínači a extendery 
pro připojení k různým typům strojů

CAM moduly dovolují uživatelům připojit 
několik různých platforem k přepínači 
Adder CATx nebo KVM extenderu. Pomocí 
CAM modulů můžete spravovat počítače 
s Windows, SUN PC a MAC přes stejný 
přepínač nebo je připojit přes extender. 

Adder CAM moduly nabízí několik 
konfigurací včetně rozhraní VGA, USB, PS/2, 
audio, RS232, display port atd.

CAM: Moduly pro přístup k počítači 
Řešení konektivity pro KVM a KVM over IP zařízení

Nabízíme sady pro montáž do 
rozvaděče pro všechny naše CATx a 
CATxIP přepínače

Sady Adder pro montáž do rozvaděče 
umožňují snadnou instalaci našich CATx  
a CATxIP produktů. 

K dispozici je celá řada variant podle vámi 
preferované konfigurace rozvaděče. Sady 
pro montáž do rozvaděče obsahují veškeré 
příslušenství nezbytné pro precizní montáž 
produktu.

Montáž do rozvaděče: sady pro montáž do 19" rozvaděče
Řešení konektivity pro KVM a KVM over IP zařízení

KVM A IP TECHNOLOGIE
P R O  S P R Á V U



STRUČNĚ O PRODUKTU

ADDER.net je profesionální balík  
pro správu podniku zajišťující kompletní 
kontrolu nad zařízeními IP, správu a 
konektivitu. 

Zařízení Adder KVM over IP umožňují 
spravovat velký počet hostitelských 
počítačů ze vzdálených umístění. 
Jestliže kontrolujete větší skupiny 
decentralizovaných počítačů pomocí 
několika zařízení KVM over IP, stává se 
hlavním problémem správa – zachování 
aktivní kontroly nad komplexní skupinou 
různých zařízení, hostitelských počítačů 
a registrovaných uživatelů.

ADDER.net byl vyvinut jako obecné 
rozhraní, které vám pomůže na dálku 
spravovat libovolný počet KVM over IP 
zařízení, jejich připojených hostitelských 
počítačů a také přístupová práva 
uživatelů.

ADDER.net          
Software pro správu profesionálních sítí

VLASTNOSTI

Přehled
ADDER.net funguje jako serverová 
aplikace běžící na systému, který lze 
kompletně oddělit od veškerých KVM 
over IP zařízení – vyžaduje pouze IP síť 
nebo internetové připojení. ADDER.
net využívá intuitivní webové uživatelské 
rozhraní, které umožňuje registrovaným 
uživatelům vzdálený přístup a správu 
pomocí standardního webového 
prohlížeče. Stejně jako všechny KVM 
over IP produkty Adder také ADDER.net 
využívá vyspělé zabezpečovací techniky, 
které zabraňují přístupu neautorizovaných 
uživatelů. ADDER.net se skládá ze dvou 
hlavních modulů: Manager a Connector.

Manager
Tento modul je dostupný pouze správcům 
a jsou zde konfigurovány a uloženy 
podrobnosti o všech zařízeních, hostitelích 
a uživatelích.

Connector
Tento modul mohou využívat registrovaní 
uživatelé k rychlému přístupu ke všem 
koncovým zařízením, ke kterým mají 
přístupová práva. Koncovým zařízením 
mohou být KVM přepínače, hostitelské 
počítače nebo skupina zařízení.

Zabezpečení
V zájmu maximální bezpečnosti ADDER.
net neuchovává v databázi žádná hesla ke 
spravovaným zařízením. Místo toho  
je využito platné heslo pouze jednou  
pro získání přístupu ke každému zařízení 

Management Interface detailing networked IP devices

Connections Interface giving access to networked IP devices

ADDER.net 
Network management software for professional networks

během přihlašovací fáze, kdy ADDER.net  
vytvoří se zařízením Secure Ticket.  
Při každém dalším přístupu k zařízení 
je k získání přístupu použit Secure Ticket.

Další funkce
• Administrace KVM over IP zařízení
• Kompatibilita se všemi ADDER.net 

KVM over IP zařízeními
• Vyhledávání zařízení (prohledávání 

sítě)
• Clusterová zařízení 
• Webové rozhraní
• HTTPS šifrování
• Podpora uživatelů a skupin
• Místně zadávané a uchovávané 

skupiny a uživatelé 
• Import uživatelů a skupin z LDAP 

(Active Directory)
• Povolení přístupu k zařízením
• Povolení připojení k zařízení pomocí 

šifrovacích autorizačních tokenů
• Zobrazení aktuálního stavu připojení 

spravovaného zařízení a hostitele
• Záloha a obnova databáze
• Ukládání/kontrola protokolů zařízení
• Upgrade firmwaru všech zařízení v 

síti
• Různý přístup/zobrazení pro běžné 

uživatele a správce
• Nápověda na obrazovce, on-line 

nápověda a návod
• Snadná instalace a upgrade
• Založeno na ověřených technologiích, 

např. Apache
• Harmonogramy pro aktualizace LDAP
• Automatické denní zálohování
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Adder je registrovaná obchodní značka Adder Technology Limited  
ve Spojeném království, Spojených státech a zemích Evropské unie.  

Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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