
SINO CLOUDclient

Nová éra v oblasti 
virtualizace



Běžná učebna IKT

Příliš mnoho poruchových bodů

Každý PC/NTB obsahuje procesor, harddisk, grafickou kartu a další komponenty, 

které se mohou pokazit

Náročná správa - potřebný individuální přístup

Na každém PC/NTB beží operační systém a desítky programů, které vyžadují

individuální správu

Krátká životnost

V průměru každých 5 let musí škola opakovaně nakoupit desítky až stovky 

PC/NTB

Nevhodné prostředí pro studenty

Každý PC vyzařuje teplo, hluk a víří prach, 

NTB mají malý displej a nevhodnou klávesnici



SINO CLOUDclient – IKT učebna 21. století



Nahrazuje potřebu počítače nebo notebooku pro každého studenta
Jednoduché připojení na monitor, ovládání pomocí klávesnice a myši

Poskytuje virtuální desktop z centrálního serveru 

Každý student pracuje samostatně ve známém prostředí

Bez zbytečného hardwaru a softwaru 

Žádný harddisk, procesor nebo grafická karta 

Žádný operační systém nebo programy, které vyžadují správu

Životnost 10 let

Minimální poruchovost, v případě potřeby výměna kus za kus bez nutnosti instalace

Zdravější prostředí pro studenty

Nevyzařuje žádné teplo, hluk a nevíří prach

SC client - malá zobrazovací jednotka

SC client

5W ,125g



SC server – výkon pro celou učebnu

SC server

Jednoduché připojení pro desítky zobrazovacích jednotek SC client

Celý výpočetní výkon, grafický výkon a data jsou zabezpečována serverem

Unikátní přenosová rychlost, vhodné i pro graficky náročné programy

Konfigurace, instalace a aktualizace programů probíhá
pouze na centrálním serveru

Známý operační systém Windows

Vysoká spolehlivost



Provozní úspory 

Delší životnost

Snadná údržba

90% úspora elektrické energie

90% úspora životního prostředí



Světově unikátní řešení
pro technické školy

Připravené a otestované pro graficky náročné 
2D a 3D aplikace



Sdílení učitelského monitoru na všechny monitory 
studentů

Možnost vzdálené podpory a převzetí kontroly z 
učitelského místa

Možnost zakázání sociálních sítí, internetu nebo 
USB flash disků

Po hodině lze učebnu vrátit do původních
nastavení jedním klikem

Jednoduché a intuitivní ovládání

Management konzole SINO CLOUDclient

Vyvinuté s učiteli pro učitele



Vzdálený dohled a servisní podpora 

Nepretržitý monitoring všech
komponentů

Okamžitá podpora technického 
oddělení

Aktualizace programů

Záložní jednotka SC client pro 
každou učebňu

Prodloužená záruka na 5 let



Více než 240 škol v Česku, na Slovensku a v Maďarsku



SINO CLOUDclient - vaše nová IKT učebna...



Pro více informací navštivte

www.sino-zc.cz

http://www.sino-zc.cz/

