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HP Inc. lanceert de HP t630 en twee krachtige thin
client-oplossingen
Nieuwe mogelijkheden voorzien van Zero Client Support voor VMware Blast
Extreme
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Vandaag brengt HP Inc. (HP) een nieuwe thin client en 2 thin client oplossingen op de markt.

Vandaag brengt HP Inc. (HP) een nieuwe thin client en 2 thin client oplossingen op de

markt. Deze nieuwe HP thin client en virtuele oplossingen bieden een krachtige en veilige

ondersteuning aan organisaties tijdens de transitie van computing workloads naar de cloud.

De HP t630 Thin Client, het ThinPro 6-besturingssysteem en Zero Client Support voor

VMware® Blast Extreme(1) zijn met name geschikt voor organisaties die veel met data in de

cloud werken.

Organisaties maken steeds vaker gebruik van cloud based applicaties. HP speelt hierop in

met krachtige, flexibele thin en zero client-platforms. HP verbetert met deze producten zijn

thin client-prestaties en breidt zijn softwareondersteuning verder uit.

Gwen Coble, director Commercial Solutions and Retail Solutions, EMEA, HP Inc:

“Organisaties verplaatsen hun workloads steeds vaker naar de cloud om kosten te

besparen. Een succesvolle cloudimplementatie, vooral bij organisaties die veel data

gebruiken, vereist krachtige tools waarmee eindgebruikers toegang krijgen tot een grote

hoeveelheid content. De nieuwe cloud based producten van HP zijn verkrijgbaar op

hardware-, besturingssysteem- en protocolniveau en bieden een snelle, veilige toegang tot

de cloud.”

Een gestroomlijnde cloudimplementatie

De krachtige en configureerbare HP t630 Thin Client vereenvoudigt de cloudimplementatie.

Het beschermt klantinvesteringen en maakt de weg vrij voor toekomstige

virtualisatiebehoeften. De HP t630 vervangt traditionele desktop computers en is

ontworpen voor kenniswerkers. De HP t630 Thin Client is uitgerust met een nieuwe

krachtige AMD x86 quad-core system-on-a-chip processor die over interne AMD Radeon™

graphics beschikt. Hierdoor kunnen er op de HP t630 Thin Client twee Ultra High Definition

(UHD) 4K-monitoren worden aangesloten voor een rijke en haarscherpe beeldweergave.

De HP t630 biedt een range aan legacy ports voor randapparatuur zoals een seriele port,

heeft DDR4 system memory en beschikt over local dual flash memory tot 128 GB extra

opslag geheugen. Eindgebruikers kunnen kiezen tussen de RJ-45 ethernet verbinding of
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een wifi/Bluetooth-adapter. Andere mogelijkheden zijn onder meer een Fiber Optic adapter

of een extern wifi antennesysteem voor optimale performance in kleine ruimtes.

Een boost aan productiviteit en veiligheid

HP ThinPro 6 is een 64-bit Linux®-based operating system dat 30 procent meer

performance improvement realiseert bij 32-bit systems. Het is gebouwd voor zware, cloud

based omgevingen voor alle HP Thin Clients. HP ThinPro 6 is een krachtige en flexibele

oplossing dat een boost geeft aan de productiviteit en beveiliging, waardoor ongemak in IT-

onderhoud wordt vermindert.

Het nieuwe systeem bestaat uit een tool-less BIOS update om eenvoudig te upgraden,

zowel lokaal als op afstand. De Certificate Manager vergemakkelijkt het toevoegen,

configureren en managen van certificaten, dat nu integraal in HP ThinPro is opgenomen.

Toegang tot rijke content

De support voor VMware Blast - display protocol op de H.264 of MPEG-4 Advanced Video

Coding (AVC) standaard voor encoding en decoding - verbetert de mobile en desktop

performance en end-user experience. Het sluit ook naadloos aan op HP True Graphics

software dat gebruikers in staat stelt om rijke multimediale content te creëren.

“We zijn erg blij met HP’s inzet op Blast protocol voor hun Smart Zero Clients desktop. We

werken continu aan innovatie op virtual desktop en cloud computing”, zegt Pat Lee, vice

president Product Management for Cloud Apps and Desktops, VMware. “Door onze

samenwerking in communicatie- en softwareoplossingen, zoals HP True Graphics, HP

Device Manager and HP Velocity, onderscheiden HP en VMware zich in de markt.”

Prijs en beschikbaarheid

De HP t630 Thin Client, ThinPro 6 en VMware Blast zijn vanaf september

beschikbaar. De HP t630 heeft een advies prijs van €430,-.
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OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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