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 vcloudpointهای  موارد استفاده از زیرو کالینت

 

 

 

 

 

 

 های دانش بنیان رها مجموعه شرکت
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 چیست؟  vcloudpoint هایراه حل زیرو کالینت

 

 .باشندیک کامپیوتر کوچک هستند که جایگزین کیس می  vcloudpoint هایکالینت زیرو

یک راه حل به اشتراک گذاری همه جانبه، نرم افزار مدیریت قدرتمند و پروتکل   Vcloudpoint هایزیروکالینت

 .شبکه است ابزار دسترسی به vcloudpoint دستگاه.دهدکارآمد و غنی ترین تجربه کاربری را ارائه می

 .دهد تا به طور همزمان منابع کامپیوتر میزبان را به اشتراک بگذارنداین دستگاه به طور موثر به کاربران اجازه می

 .در حالی که هنوز هم کاربران دارای تجربه کامپیوتر شخصی هستند

 استفاده کنیم vcloudpoint چرا از 

کند. به نصب درایور محلی  شود متمرکز میپیوتر میزبان اجرا میتمام پردازش و ذخیره سازی را به آنچه که در کام

 :در حوزه های مختلفی قابل استفاده است Vcloudpoint هایزیروکالینت.نیاز ندارد

 وی کلود پوینت برای آموزش

موسسات آموزشی و دانشگاهی به طور مداوم با محدودیت منابع و بودجه برای کارکنان،اعضای هیات علمی،  

 .ها مواجه هستنددانشجویان و آزمایشگاه

دهد روی آموزش کند و به معلمان اجازه میوری و انعطاف پذیری موردنیاز را فراهم میها بهرهاین زیروکالینت

 .تمرکز داشته باشند

 :توان به موارد زیر اشاره کرد های دیگر این دستگاه در حوزه آموزش میزیت از م
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 با هزینه کمتر vcloudpoint هایکالینت زیرو از طریق جایگزینی  PCکاهش هزینه خرید

 .کند% انرژی را ذخیره می ۹۰کند در نتیجه بیش از کند و گرمای کمتری تولید می وات انرژی مصرف می 5تنها 

 . ها برای تمام کاربران به جای یکی برای هر کاربر عامل دسکتاپ و یک مجموعه از برنامهمدیریت یک سیستم

 .بهبود امنیت و اجتناب از تهدیدات مخرب

برای یک محیط آموزشی آرام و با حداقل اندازه برای صرفه جویی فضای کالس های درس و  تولید کمتر سر و صدا 

مانیتور و کنترل دسکتاپ دانش آموزان از کامپیوتر میزبان، کمک و یا حل مشکالت از راه دور در سمت  .آزمایشگاه

کنند و در زمان کالس می ساده سریعتر به دسکتاپ دسترسی پیدا  login دانش آموزان با یک.میزبانکامپیوتر 

 .شودصرفه جویی می
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 وی کلود پوینت برای خدمات

ها خدمات سریعتر، دسترسی فوری به اطالعات و تجربه  تکنولوژی انتظارات مشتریان را تغییر داده است. آن

 .خواهندبهتری می 

دهند، باید بهره وری کارکنان  شرکت های خدماتی که حقوق قانونی، فن آوری یا سایر خدمات حرفه ای را ارائه می

 .را برای بهبود تجربه مشتری افزایش دهند

ها به علت خاموش شدن، خرابی و زمان انتظار برای یانه های رومیزی اغلب باعث از دست رفتن ساعترا

 .شوندپشتیبانی از راه دور می

شرکت های خدماتی انعطاف پذیری، قابلیت مقیاس پذیری و سادگی فناوری اطالعات را که باید از ابتکارات 

 .به دست می آورند Vcloudpoint هایکالینت یرو ز  تجاری و نوآوری های جدید پشتیبانی کنند؛ از

 :کرد  اشاره  زیر موارد به توانمی خدمات حوزه در دستگاه این دیگر  هایمزیت از

 کاهش هزینه های خرید، مصرف انرژی و حذف زمان موردنیاز برای تعمیر و به روز رسانی کامپیوترهای قدیمی 

 .vcloudpoint هایکت و ذخیره آن در زیروکالینت از بین بردن ریسک از دست رفتن اطالعات در شر 

 .کنداین دستگاه از اینکه داده های محرمانه مشتریان در خطرنیست اطمینان پیدا می 

یک تجربه خوب با کیفیت صدای باال و ارسال سریع پیام به مشتریان را فراهم   vcloudpoint هایکالینت زیرو

 کندمی 

 .کندتباطی پشتیبانی می این دستگاه از انواع خدمات ار
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 وی کلود پوینت برای کسب و کارهای کوچک 

و کارکنان در کسب وکارهای کوچک اغلب محدود است و استفاده از کامپیوترهای رومیزی مقرون به   IT بودجه

 .صرفه نیست

 .محاسبات با کامپیوترهای رومیزی پیچیده و گران هستند و نیاز به نرم افزارهای پرهزینه دارند

 .یابدبا هزینه کمتر کاهش می vcloudpoint هایکالینت زیرو از طریق جایگزینی  PCینه خریدهز 

 .کننددرصد انرژی را ذخیره می ۹۰وات انرژی مصرف میکنند و  5تا  ۰.2بین  vcloudpoint زیرو کالینت های

 .این زیرو کالینت ها مدیریت مرکزی منابع و حجم کار اداری را کاهش می دهد 
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