
Windows XP, Vista, Windows 7, Small Business Server 2003/2008, Windows Server 2003/2008/2008 R2 veya Founda�on Server 2008 R2 yüklü herhangi bir sistemi 

ful kapasite terminal sunucuya çevirir!

XP/VS Sunucusu, Microso� Uzak Masaüstü protokolünü (Remote Desktop Protocol, RDP) kullanan son derece düşük maliyetli, çok kullanıcılı ve Microso� Terminal 

Servisleri ile komple uyumlu çalışabilen bir uzak masaüstü erişim çözümüdür. XP/VS sunucusu limitsiz sayıda kullanıcının Windows masaüstü ve uygulamalarına 

uzaktan sorunsuz anlamda bağlanmasını sağlar.

Pek çok aygıta ve işle�m sistemlerine, uyumlu uzak masaüstü bağlan�sı terminal yazılımı önceden yüklenmiş olduğundan, herhangi bir donanım-yazılım değişimi 

gereksinimi olmadan, ürünün var olan ağa kusursuz bir şekilde entegre olması garan� al�ndadır.

XP / VS Sunucusu hem küçük hem de orta ölçekli işletmeler için son derece uygun bir çözümdür.

Thinstuff XP/VS Server

BT altyapısı açısından düşük maliyetli çözümler

XP/VS terminal sunucusunun sistemlere entegrasyonu beraberinde; lisans, 

donanım, servis ve destek hizmetlerinde düşük maliyetli çözümler ge�rir;

Ÿ En büyük maliyet düşüşü lisanslamadadır. XP/VS sunucusu diğer sunucu temelli 

çözümlere göre son derece düşük maliyetlidir.

Ÿ Bir diğer önemli maliyet düşüşü ise uç noktada çalışması gerekli bilgisayar 

sistemleri kaynaklı yara�labilir. Ful kapasite Windows temelli terminal 

bilgisayarların kullanılması yerine daha düşük maliyetli thinclient PC sistemleri 

uç noktalarda kullanılabilir.

Ÿ Servis ve yöne�m giderlerinin düşürülmesi de ürünün kullanılmasının en doğal 

sonuçlarından birisidir. Merkezi anlamda uygulama ve kullanıcıların yöne�mi, 

ağdaki birçok uç nokta bilgisayarın yerinde bakımından hem daha kolay hem de 

daha düşük maliyetlidir.

Thinstuff TSX Scan

TSX Scan ile herhangi bir TWAIN veya WIA desteği olan uygulama, sunucu tara�nda tanımlanmış olan bir tarayıcıya uzak masaüstü yolu ile bağlanıp tarama 

işlemi yapabilir.

Özellikler:

 · Uzak masaüstü üzerinden sürücü gereksinimi olmaksızın tarama yapabilme özelliği

Yapılan tarama işlerinin ağ üzerinden aktarımında son derece verimli sıkış�rma teknolojilerini kullanılmaktadır.

 TWAIN 2.0 standardını komple desteklemektedir.

Çoklu kullanıcı desteği: Birçok kullanıcı eşzamanlı olarak tarama yapabilir.

Standart Windows Uzak Masaüstü Bağlan�sı istemci desteği.

Microso� Terminal Hizmetleri ile çalışır/ Uzak Masaüstü Hizmetleri ve Thinstuff XP / VS Sunucu

Herhangi bir sanal ortamda kullanılabilir; XEN Desktop, VMWARE View, Microso� Hyper-V Server, Microso� Virtual PC, Windows 7 XP Mode, Virtual Box vb.

TWAIN veya WIA özellikli cihazlara bağlı herhangi bir istemci desteği sunar (tarayıcılar, web kameralar, dijital kameralar vb.)

Aşağıdaki 32bit (x86) ve 64bit (x64) terminal ve sunucu işle�m sistemlerini destekler:

· Windows XP

· Windows Vista

· Windows 7

· Windows Server 2003

· Windows Server 2008

· Windows Server 2008 R2


