HP MultiSeat Computing
oplossing
HP oplossingenbrief
Gemakkelijk
en voordelig
technologie
beschikbaar
stellen aan
studenten

Onderwijsinstellingen met onvoldoende
technologietoegang kunnen alle leerlingen in de klas nu
volwaardig pc-gebruik bieden. Deze oplossing voor het
delen van pc's van industrieleiders HP en Microsoft®
biedt veel meer studenten een vertrouwde pc-ervaring.
De oplossing bespaart kosten, is gemakkelijk te beheren
en energiezuinig.
Tweemaal zoveel gebruikers voor hetzelfde budget
Onderwijsinstellingen die een eenvoudige
computeroplossing zoeken met lage kosten per
gebruiker kunnen met de HP MultiSeat Computing
Solution de overcapaciteit van één pc benutten om
meerdere gebruikers een vertrouwde pc-ervaring te
bieden. Het totale aantal pc's daalt en daarmee neemt
ook de complexiteit van clientbeheer, onderhoud
en upgrades af. Studenten kunnen gemakkelijk
samenwerken en content en applicaties delen.
Milieuvriendelijk werken
De energiekosten zijn tot 80 procent lager bij een
stroomverbruik van slechts 2,5 per gebruiker*. Solidstate toegangsapparaten produceren tot 90 procent
minder hitte en geluid dan pc's in een traditionele
omgeving.

Probleemloos computergebruik
Deze geavanceerde oplossing voor het delen van pc's
draait op één betrouwbare HP Compaq MultiSeat
ms6000 desktop pc en omvat het Windows®
MultiPoint™ Server 2010 besturingssysteem plus licenties
en support voor maximaal 24 gebruikers via optionele
hardware (alleen onderwijseditie). HP levert alles: host
pc's, toegangsapparaten, monitoren en randapparatuur,
plus end-to-end support met drie jaar garantie op alle
componenten.
Kies HP, leider in educatietechnologie, om meer
studenten voordelig toegang te geven tot technologie.
Ideaal voor onderwijsinstellingen die een eenvoudige
computeroplossing met lage kosten per gebruiker
zoeken:
– benut de overcapaciteit van één pc om meerdere
gebruikers een pc-ervaring te bieden;
– snelle, eenvoudige implementatie met plug-en-play
USB-connectiviteit;
– volledig ondersteund Windows® 7 voor maximaal 24
gelijktijdige gebruikers via optionele hardware (alleen
onderwijseditie);
– lagere energiekosten, minder hitte en geluid.

Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te gebruiken
U kunt zonder specifieke IT-kennis apparaten toevoegen
via eenvoudige USB plug-en-play-connectiviteit. HP
MultiSeat t100 Thin Client toegangsapparaten bieden
een vertrouwd Windows® besturingssysteem voor
gemakkelijke samenwerking, meer uptime en een
hogere productiviteit.

Componenten van de oplossing

HP Compaq MultiSeat
ms6000 Essential desktop
Intel® Core2™Duo
processor; 2 GB RAM;
Voorgeïnstalleerd
Windows MultiPoint 2010
OS; Microsoft Certificate
of Authenticity (COA)

HP MultiSeat t100 Thin
Client
Wordt via USB
aangesloten op host pc;
PS/2, audio in-/uitgang
en VGA-monitorpoorten;
Externe voeding is niet
nodig; Microsoft COA

Microsoft Windows
MultiPoint
besturingssysteem
MultiPoint OS besteld met
de ms6000 en MultiPoint
CAL wordt besteld bij
elke t100.

Opties en accessoires
Betrouwbare HP PS/2
toetsenborden en muizen,
HP LCD-monitoren,
3,5-mm hoofdtelefoons,
luidsprekers en
muizen bieden een
totaaloplossing.
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Referentiearchitecturen
Omvang

Component

Omschrijving

Basis:
tot 5 gebruikers

HP Compaq MultiSeat
ms6000 desktop pc
Standaard editie

BM458AW; Inclusief Windows MultiPoint Server 2010 Certificate of Authorization (COA)

Niet beschikbaar in Onderwijseditie
Europa, het MiddenOosten en Afrika

Uitgebreid:
tot 10 gebruikers

Extra opties

BM460AW; Bevat geen Windows MultiPoint Server 2010 COA voor gebruikers die hun
licenties in retail aanschaffen of reeds een overeenkomst met Microsoft hebben.

HP MultiSeat t100 Thin
Client standaard editie

WB215AA omvat Windows MultiPoint Server 2010 COA; Gebruikers toevoegen met
eenvoudige plug-en-play USB-connectiviteit.

Onderwijseditie

WB216AA omvat Windows MultiPoint Server 2010 COA; Gebruikers toevoegen met
eenvoudige plug-en-play USB-connectiviteit.

HP Compaq MultiSeat
ms6000 desktop pc
Standaard editie

BM459AW; Inclusief Windows MultiPoint Server 2010 Certificate of Authorization (COA)

Onderwijseditie

BM461AW; Bevat geen Windows MultiPoint Server 2010 COA voor gebruikers die hun
licenties in retail aanschaffen of reeds een overeenkomst met Microsoft hebben.

HP MultiSeat t100 Thin
Client standaard editie

WB215AA omvat Windows MultiPoint Server 2010 COA; Gebruikers toevoegen met
eenvoudige plug-en-play USB-connectiviteit.

Onderwijseditie

WB216AA omvat Windows MultiPoint Server 2010 COA; Gebruikers toevoegen met
eenvoudige plug-en-play USB-connectiviteit.

HP toetsenborden, muizen,
monitoren en accessoires

HP levert tal van toetsenborden en accessoires om de productiviteit te verhogen.

HP Care Pack Services

HP Care Pack Services zijn uigebreide servicecontracten die meer bieden dan de
standaardgarantie. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/
lookuptool.

Hoe kopen
HP website – www.hp.com
HP Thin Clients - www.hp.com/go/thincomputing
* Exclusief monitor. 1. Tot 10 gebruikers worden ondersteund via aanvullende hardware. Het aantal ondersteunde gebruikers en de prestaties zijn afhankelijk van de hardware, applicatie(s) en
omgeving. Test uw applicaties om een geschikt aantal gebruikers per host pc te bepalen. 2. Voor 64-bits computergebruik op Intel-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset,
BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64 architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel 64
ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Meer informatie is beschikbaar op: www.intel.com/info/em64t. Dual/quad-core is ontwikkeld om de
prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten kunnen van deze technologie profiteren. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau. 3. GB = 1 miljard bytes. De
geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB systeemschijfruimte is gereserveerd voor systeemherstelsoftware. 4. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van
de locatie. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Service gaat in op de aanschafdatum van de hardware. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/carepack.
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