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Láttuk-hallottuk

Az e-üzlet manapság
szinte minden vállalko-
zást érint. Legvonzóbb
tulajdonságai a haté-
konyság és a takarékos-
ság, valamint a közvetlen
kapcsolattartás lehetõ-
sége a vásárlókkal,
legyen szó akár cégek-
rõl, akár magánszemé-
lyekrõl. Ehhez kínál az
IBM teljes körû megol-
dást a közép- és kisvál-
lalkozások számára az
iSeries 400 termékcsa-
ládjával. A cég megoldá-
sainak legfõbb haszna,
hogy mind a vasat, mind
a programokat egy
helyrõl kapjuk, így való-

ban minõségi szolgáltatásban részesülünk.
Az internethasználók tábora napról napra növekszik,

és mára már szinte mindenfajta mobileszközrõl elérhetjük
szolgáltatásait. Ennek köszönhetõen a leendõ vásárlóerõ
is hatalmas ütemben fejlõdik. Az IBM nemrég termékbe-
mutatót tartott. A rendezvényen láthattuk az üzletek kö-
zötti kapcsolat (B2B) mûködését a Long Hair Production
(LHP) elõadásában. Szemléltették, hogyan lehet mobil-
telefonról autóalkatrészt rendelni, visszaigazolást kérni
és utánanézni, hogy ki és mikor szállítja az árut. Az IBM
megoldásainak köszönhetõen ez a szolgáltatás hamaro-
san bárki számára elérhetõvé válik a megfelelõ eszkö-
zök birtokában.
Az elektronikus dokumentumvezérlésrõl elhangzott elõ-
adáson bemutatták az IBM Content Manager OnDemand
családot. Ennek segítségével könnyedén tárolhatjuk és
rendszerezhetjük elektronikus dokumentumainkat, legyen
szó akár képrõl, filmrõl, hanganyagról vagy hagyomá-
nyos szöveges dokumentumról. A dokumentumok felvi-
tele önmûködõ rendszeren keresztül történik. Ezenkívül
faxrendszer- és lapolvasó-támogatásának köszönhetõen
papíralapú irataink tárolását is könnyedén megoldhatjuk.
�www.ibm.hu

Új IBM-megoldások

Ma már minden olyan munkahelyen, ahol egynél több
számítógépet használnak, valamilyen hálózatba kötik
a gépeket. A hálózatok egy vagy több központi számító-
gépbõl (kiszolgáló) és a hálózatra csatlakoztatott sze-
mélyi számítógépbõl (munkaállomás) állnak. A gépek
szinte kivétel nélkül hagyományos PC-k, szürkésfehér
dobozban, merevlemezzel, hajlékonylemezes meghaj-
tóval és CD-olvasó egységgel. A hálózati munkahelyen
használt hagyományos PC-k nagyon, sok helyet fog-
lalnak, csúnyák és sokszor zajosak. A Portocom cég
az egynél több számítógépet használó irodák kedvében
kíván járni, és azok számára, akik a rendelkezésre álló
helyet a lehetõ leghatékonyabban kívánják kihasználni,
piacra dobott egy saját fejlesztésû, vékony ügyfélként
használható gépet, a mini PC-t.
A mini PC-t nagy sorozatban gyártott szabványos alkat-
részekbõl építették fel, ez teszi lehetõvé a kedvezõ ár-
fekvést, miközben a nagy számítógépgyártók hasonló
gyártmányaival megegyezõ teljesítményt nyújt. A vékony
ügyfél minden olyan hálózatba jól beilleszthetõ, amely
kiszolgálóként Windows NT 4.0 Terminal Servert,
Windows 2000 Servert, vagy valamilyen unixos kiszol-
gálót tartalmaz. Egy mozgó alkatrész nélküli, merevle-
mezként mûködõ adattároló eszköz behelyezésével
pedig bármely hálózatba beilleszthetõ vagy akár külön-
álló munkaállomásként is használható.
A mini PC méretei: 26x26x6,5 cm. A halk processzor-
ventilátoron kívül másik ventilátor nincs a gépben, ezért
a mini PC zaja elenyészõ. Hagyományos hajlékonylemez-
és CD-olvasó egyáltalán nincs a kiépítésben, és a merev-

lemez is csak választható kiegészítõ. A mini PC-kbe ezzel
szemben szabványos alaplap került, ezért rugalmasan
beállítható rendszer jön létre, melynek másik nagy elõnye
a kedvezõ ára. Az alaplapok tartalmazzák a hang- és
videovezérlõt is, ezért a termék egyaránt alkalmas a
hétköznapi irodai, valamint az egyszerûbb tervezési
feladatok elvégzésére.
A mini PC-ket a vevõk igényeinek megfelelõen egyedileg
állítják össze. Processzort Celeron 366-tól Pentium III
800-ig, memóriát
pedig 32 mega-
bájttól 512 mega-
bájtig lehet válasz-
tani. A mini PC
lételeme a hálózat,
ezért egy alacsony
kiépítésû,
RTL8139-es
vezérlõt tartalmazó
10/100 megabites
hálózati kártya
található benne.
A hálózati kár-
tyába boot-EPROM helyezhetõ, amellyel a mini PC
merevlemez nélküli hálózati munkaállomásként hasz-
nálható. Késõbbi fejlesztési célokra, vagy nagyobb
sorozatú egyedi megrendelések kielégítésére még egy
szabad PCI csatlakozó áll rendelkezésre.
� http://www.portocom.hu

Vékony ügyfélnek: új magyar mini PC
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