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 Sاإلصدار 7.2
 oftware

نفذ المهام باستخدام محطة العمل من أي ماكن في العالم.

تمكن من الوصول إلى محطة العمل التي تعمل بنظام
 Wو inux® Lوتطبيقات محطة العمل الظاهرية
 indows®
1
ومشاركتها وبثها عن بعد من أي كمبيوتر أو جهازMac® أو
 Wأو
جهازMacBook®1 أو كمبيوتر لوحي مزود بنظام indows®
جزئيا وتمتع بالوضوح المدهش والسرعة العالية،
كمبيوتر تابع
ً
RGS( H) الذي
باستخدام برنامج  P Remote Graphics Software
 Hفي مجال محطات
تم تطويره من الصفر بفضل خبرة  P
العمل.
األداء بدرجة محطات العمل حيثما عملت
مستمتعا بسالسة الوصول المحلي بفضل سرعات النقل
تطلبا
اعمل عن بعد مع التطبيقات األكثر
ً
ً
ائعا حتى بدقة 4K .استمتع بتجربة متميزة
ر
H

P
RGS
برنامج
يبدو
الثانية.
إطارا في
6
التي تصل إلى  0
ً
ً
 Hالمدمجة وضغط الفيديو المتقدم.
بغض النظر عن سرعة االتصال بفضل تقنية  P Velocity
H
 Mالخاص بك بواسطة  P
ترقية جهاز ac®
استمتع بالمرونة والتوافق واإلنتاجية المثلى على األنظمة األساسية المختلفة باستخدام نظام
 Hالقوية أو محطة العمل
االستقبال الجديد ألجهزةMac®1. يمكنك اآلن االتصال بمحطة العمل  P Z
الظاهرية من جهازMac®1 أوMacBook®1 بسالسة دون مقاطعة سير العمل.
التعاون مع فريق العمل
تعاون مع الزمالء من طرف الغرفة اآلخر أو من جانب آخر من المدينة أو من جميع أنحاء العالم.
يمكنك دفق شاشة محطة العمل المحلية عبر السحابة إلى أجهزة الفريق3 للحصول على تعديالت
ومراجعات تفاعلية في الوقت الحقيقي ،أو استقبال العديد من الموجزات البعيدة على كمبيوتر
1
واحد.
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الوصول اآلمن إلى تطبيقات محطة العمل
احصل على وصول آمن عن بعد في الوقت الحقيقي إلى التطبيقات على محطة العمل مع التشفير
2
 2بت الذي يتيح إرسال الصورة فقط بينما تبقى الملكية الفكرية الخاصة بك في مركز البيانات.
 56
 Uوالبطاقات
ضع طبقة إضافية من األمان3 باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول وحظر منافذ  SB
4
الذكية المحلية.

لمسة واحدة فقط
وداعا للوحة المفاتيح والماوس واعمل أينما كنت من خالل الوصول عن
تخلص من األسالك وقل
ً
بعد إلى تطبيقات محطة العمل من كمبيوترك اللوحي المزود بنظامWindows® .يمكن لميزات
التعرف على اللمس المتقدمة "تعليم" تطبيقات Windows 7* التعرف على إيماءات Windows 10**.
 Hأسهل من أي وقت مضى
أصبح الحصول على  P RGS
 Hترخيص مرسل HP RGS ،كما يمكنك شراؤه للخوادم النصلية
تتضمن جميع محطات العمل  P Z
مجانا ألي
أو محطات العمل الظاهرية أو البيئات المتعددة الموردين؛ يمكن تنزيل نظام االستقبال
ً
كمبيوتر أو جهازMac®1. ال تتكبد تاكليف أجهزة أو بنية أساسية إضافية.
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 Hأو شرائه .يتوفر الدعم الفني اإلضافي عبر الهاتف عند شراء إحدى خدمات  P Care
برنامج  P RGS
5
االختيارية.

 7بشلك اكمل .ال تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات 7 Windows .راجع
* 	قد يتطلب هذا النظام ترقية و/أو شراء أجهزة على حدة لالستفادة من وظائف  Windows
microsoft.com/windows/windows-7/ للحصول على التفاصيل.
**	ال تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات Windows .قد تتطلب األنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة لالستفادة من اكفة وظائف
 Wبشلك اكمل .راجع microsoft.com للحصول على التفاصيل.
 indows
قريبا.
1.
ً
 Oوأحدث والوصول إلى الشبكة.
 Wأو  inux Lأو  S X 10.10
 Hنظام تشغيل  indows
2 .يتطلب برنامج  P RGS
3 .غير متوفر من خالل نظام االستقبال ألجهزةMac®.
4ُ .تباع البطاقات الذكية بشلك منفصل.
وفقا لموقعك الجغرافي .تبدأ صالحية
 Hبشلك منفصل .قد تختلف مستويات الخدمة وأوقات االستجابة الخاصة بخدمات  P Care Pack
	تباع خدمات  P Care Pack
ً H
5ُ .
 Hالمعمول بها
 Hلبنود وشروط خدمات  P
الخدمة من تاريخ شراء الجهاز .وتسري الشروط والقيود .راجع www.hp.com/go/cpc للحصول على التفاصيل .تخضع خدمات  P
وفقا للقوانين المحلية المعمول بها ،وال تتأثر هذه الحقوق بأي شلك من
والتي تتم اإلشارة إليها أو توفيرها للعمالء وقت الشراء .قد يتمتع العميل بحقوق قانونية إضافية ً
 Hالمرفق
 Hأو بالضمان المحدود من  P
األشاكل بالبنود والشروط الخاصة بخدمات  P
 Hالخاص بك.
بمنتج  P

التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getupdated
 2إلى 2016 .المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
 Hلعام  012
حقوق الطبع والنشر لشركة P Development Company, L.P.
والضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها هي تلك المعلن عنها ضمن بنود بيان الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .ويجب عدم تفسير
إضافيا .تخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.
ضمانا
أي مما ورد هنا على أنه يشلك
ً
ً
 Rفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى .تعد inux® Lعالمة تجارية مسجلة للينوس تورفالدس في الواليات
 Rعالمة تجارية مسجلة لشركة ed Hat, Inc.
تعد  ed Hat
M
 Mو  acBook
 Aو  ac
 Wعالمتين تجاريتين مسجلتين في الواليات المتحدة لمجموعة شراكت Microsoft .وتعد  pple
 Mو  indows
المتحدة وبلدان أخرى .تعد  icrosoft
عالمات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.
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