Product data sheet
Characteristics

SX-SRVR

 ﻳﺤﺘﻮي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺎﻋﺪةEcoStruxure Security Expert
 وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ+  ﻛﺎﻣﻴﺮات10 +  ﺑﺎﺑًﺎ50 ﻋﻠﻰ

النطاق

EcoStruxure Security Expert

متطلبات النظام

 ذاكرةRAM  جيجابايت8 سعتها
 خادمMicrosoft SQL Server
.NET Framework 4.0
 وحدة المعالجة المركزيةIntel Core Quad  جيجا هرتز2.8 بسرعة
 جيجا بايت100 مساحة محرك القرص الثابت
 بطاقةEthernet  ميجابايت100 سعتها

اسم المنتج

 خدمات الويبEcoStruxure

الاسم المختصر للجهاز

SX-SRVR

وظيفة البرنامج

الأمان في المبنى/الوصول
للتحكم في درجة حرارة الغرفة
شاشة رسومية
التحسين
واجهة رسومية مخصصة
شاهد الفيديو المباشر والمسجل
عرض الأحداث
عرض الإنذارات
ديناميكيات
إعداد التقارير

اللغة

الفرنسية
الإسبانية
اليونانية
البولندية
الإيطالية
الروسية
الإستونية

تعيين البرنامج

EcoStruxure Security Expert

نظام التشغيل

Windows 7
Windows 10
2008 مشغل برامج وندوز
Windows 8
Windows 8.1
2012 مشغل برامج وندوز

نوع المنتج أو المكونات

برامج

التنسيق

رقمي

نوع البرنامج

حزمة البرمجيات

Installation Type

New Server License##No##3##Yes
Extension to Existing License##No##3##Yes
Transition Site License##No##3##Yes

Migration Type

NA##No##3##Yes
INET##No##3##Yes
Continuum##No##3##Yes
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

أﺳﺎﺳﻲ
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Software Order Form inform

2##Yes##Delivery Email
2##Yes##Contact Name
2##No##Server License number
2##Yes##Provide number of doors to be transitioned

Type of license

New Server License##Yes##3##Yes
Extension to Existing License##No##3##Yes
Transition Site License##No##3##No

ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
الوظيفة المتاحة

عميل الويب

علامة المنتج التجارية

Schneider Electric

شهادات المنتج

هيئة الاتصالات الفيدراليةيتوافق معCFR 47 15 الجزء
CE
A-Tick
C-Tick

المعايير

EN 50131-1:2006
EN 50131-3:2009
EN 50131-6:2008
EN 50133
AS/ACIF S002:2005
AS/NZS 60950-1:2003
EN 55022
AS/NZS CISPR 22:A1
AS/NZS CISPR 22:2009
AS/NZS 3548
AS/NZS 2201.5:2008:5 الفئة
NIST

نوع الرخصة

رخصة واحدة للعميل
 رخصة الجهاز٥١
محطة عمل

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
1 وزن الحزمة

Product Life Status :ﺗﺠﺎرﻳﺔ
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 كجم١٫٠٠٠

