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Server IP SAN

Unified Controller UC3200

Kategorie:
Hardware
Synology, www.synology.com/cs -cz/products/UC3200

Přihlašovatel:
Synology, www.synology.cz
výrobce

Použití produktu: Produkt slouží k poskytování služeb iSCSI s vysokou dostupností. 
Dva řadiče Synology UC3200 nabízejí architekturu high -availability v jediné skříni, pra-
cují souběžně a dokážou mezi sebou automaticky přepnout služby v případě havárie, 
takže poskytují služby bez jakýchkoli přerušení. Klíčové komponenty systému včetně 
modulů SAS a systémových ventilátorů lze navíc díky modulární konstrukci vyměnit, 
a maximalizovat tak dostupnost služeb. To dovoluje podnikům dosáhnout v podstatě 
nulových výpadků služeb a usnadnit operace IT.

Popis produktu: Unified Controller UC3200 je active -active IP SAN server od Synology 
s duálním řadičem, který zajišťuje vysoce dostupné datové služby iSCSI v kriticky důle-
žitých podnikových provozech. Zařízení je standardně vybavené čtyřjádrovým CPU Intel 
Xeon/2,4 GHz a 8 GB pamětí DDR4 ECC UDIMM v každém řadiči a poskytuje více než 
140 000 náhodných zápisů IOPS 4K v agregovaném prostředí 10 GbE. Řešení stan-
dardně obsahuje 12 šachet disků SAS (SSD/HDD), pomocí dvou jednotek RXD1219sas 
lze kapacitu rozšířit až na 500 TB (36 šachet). Certifikovaný je pro systémy vSphere 6.5, 
Hyper -V, XenServer a Cinder.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Modul active -active – řadiče pracují souběžně
 ■ Vyhrazený modul SATA DOM – izoluje OS od uložených dat
 ■ Non -Transparent Bridge (NTB) – umožňuje propojit dva moduly řadiče a okamžitě 

synchronizovat mezi řadiči paměťová data, aby se zabránilo ztrátě dat v mezipaměti 
v případě, kdy je jeden řadič nedostupný

 ■ Splňuje normu iSCSI ALUA ohledně optimalizace trasy přenosů
 ■ Snapshoty zaměřené na aplikace

Záruka: 5 let

Cena (bez DPH): 5 237 €

Autokamera

Mio MiVue 798 WIFI 2.5 K QHD

Kategorie:
Hardware

Subkategorie:
Autokamery
Mio Technology, MIO.com/CZ

Přihlašovatel: 
MiTAC Europe, MIOkamery.cz
importér

Použití produktu: Mio MiVue 798 WIFI 2.5 K QHD se zapíná automaticky a natáčí 
v  rozlišení 2,5 K (QHD 1 600 p) a řidiči dělá osobního očitého svědka silničního provozu 
pro všechny situace. Jakmile nastartujete vůz, nahrává v 18hodinové smyčce běžné 
 záznamy (dle velikosti SD karty) a v případě nehody a potřeby se aktivuje i nouzové 
 nahrávání přímo do nesmazatelné paměti (G-senzor, GPS, optický senzor). Využívá inte-
grované bezpečnostní systémy ADAS, upozorňuje na radary a kamery na křižovatkách, 
a také si můžete projeté trasy plynule zobrazovat v Google mapách. Lze připojit i zadní 
autokameru.

Popis produktu: Autokamera MiVue 798 WIFI disponuje G-senzorem, který s nastavi-
telnou citlivostí reaguje na náhlou změnu směru jízdy nebo jiná nečekaná přetížení. 
Je tak možné zjistit směr a příčinu případného nárazu. Dále kamera využívá systém 
ADAS, který umí varovat při vybočení z jízdního pruhu, před mikrospánkem a rovněž je 
schopný varovat před hrozícím čelním nárazem. MiVue 798 pracuje s aktuálním sezna-
mem radarů (doživotní aktualizace zdarma), kromě toho je vybavena Wi-Fi, GPS modu-
lem a veškeré videozáznamy a doprovodné údaje lze prohlížet a analyzovat v PC pro-
gramu MiVue Manager. Ten je kompatibilní s platformou Windows i Apple.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Vysoká světelnost f/1,8 pro spolehlivé snímání i v noci
 ■ Širokoúhlý objektiv snímá úhel až reálných 150°
 ■ Integrovaný GPS modul
 ■ Komunikace, přenos souborů a aktualizace radarů i firmwaru přes Wi-Fi
 ■ G-senzor registruje a ukládá do nesmazatelné paměti náhlé změny v pohybu auta
 ■ Přehledný 2,7" displej
 ■ Možnost analyzovat videa z přední i zadní kamery současně v MiVue Manageru, 

stejně jako v paralelních oknech i souběžné údaje z GPS a z G-senzoru.
 ■ Obrazový senzor Sony 
 ■ 360° otočný držák, který vyhovuje i majitelům takřka rovných čelních skel 

(truck, caravan, bus).

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 3 793 Kč
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