
Udvidet sortiment af tynde klienter giver større fleksibilitet i hele
virksomheden
VersaView 5200-serien af tynde klienter fra Rockwell Automation gør det enkelt at håndtere forskellige enheder og brugere

Med mange applikationer på flere skærme fordelt over produktionsanlægget kan det være en udfordring for producenter at håndtere indhold fra mange
forskellige kilder. Det udvidede sortiment af Allen-Bradley VersaView 5200 tynde klienter fra Rockwell Automation, som anvender ThinManager-software, gør
det nemmere for producenter at administrere applikationer. 

“Med de seneste tilføjelser til VersaView 5200-serien kan slutbrugerne vælge én eller flere displays med et stort udvalg af opløsningsmuligheder,” fortæller
Matt Hansen, product manager hos Rockwell Automation. “Kunder, der anvender ThinManager-software, kan nu tilpasse den rigtige tynde klient-hardware til
behovet i netop deres applikation.”

Den udvidede VersaView 5200-serie omfatter fem tynde klienter: single display, dual display, dual 4K display, multi 4K display og integreret display. Multi
4K display er den første til industrien, som har syv displays, og den understøttes kun af ThinManager-software. 

De nye tynde klienter har hver deres unikke fordele. Versionen med single display har et kompakt design med én DisplayPort-video output. Versionen med
dual 4K-skærme har en high-performance quad core Intel Atom CPU til mere krævende applikationer. Versionen med multi 4K display har en high-
performance quad core Intel i5 CPU, som kræver flere displays. 

VersaView 5200 non-display tynde klienter er velegnede til brug sammen med VersaView 5100-skærme. Denne todelte løsning adskiller skærmen og den
tynde klient, så begge enheder kan udskiftes uafhængigt af den anden.  

VersaView 5200 tynde klienter er designet til eksklusivt brug sammen med ThinManager-software. Softwaren administrerer indhold og visualisering centralt
til alle aspekter af moderne industriel produktion. Den kan bidrage til at reducere nedetid og vedligeholdelse ved at forenkle administrationen af alle enheder
og brugere. Location-based Relevance-teknologi fra Rockwell Automation kan levere målrettet indhold baseret på rolle og lokation.  

Når VersaView 5200 tynde klienter bruges sammen med ThinManager-softwaren, kan de tynde klienter begynde at modtage data, så snart de er tilsluttet.
Enhederne skal ikke konfigureres, hvilket gør udskiftning hurtigere. Information lagres på en server, så følsomme data er bedre beskyttet. ThinManager-
softwaren har desuden multifactor user authentication, herunder biometrisk godkendelse via fingeraftryksscanning. 
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Om Rockwell Automation 
Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), verdens største virksomhed inden for automation og data til industrien, øger kunders produktivitet og bidrager til
øget bæredygtighed globalt. Rockwell Automation har hovedsæde Milwaukee, Wisconsin, USA og har ca. 23.000 medarbejdere, der betjener kunder i over
80 lande. 


