


 

   آل این وان معرفی اجمالیDell Wyse 5040 

در قالب  افزارو سخت ITیکی از محصوالت محوری این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار  Dell Wyse 5040آل این وان 

معرفی کرد که یک کالینت این دستگاه را با توجه به نیاز بازاربه عنوان زیرو Dellکمپانی باشد. زیروکالینت و تین کالینت می

سازی های مجـازیانواع پروتکلشود که با روی آن نصب می Thin OS با نام Dellفریمور بر پایه لینوکس مخصـوص شرکت 

رتقاء حافظه رم و هارد دستگاه کند. در عین حال با اکار می )RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICAتاپ و اپلیکیشن (دسک

 های اداری و فروشگاهی و شرکت بهره برد. می توان از آن به عنوان یک سیستم کامال مستقل و ایده آل برای انواع کاربری

باشد هرتز میگیگا ۱٫۴ع دو هسته ای با فرکانس که از نو AMD G-Series T48Eبه پردازنده  Dell Wyse 5040آل این وان 

 AMDمدل Onboardبا چیپ گرافیک  Dell Wyse 5040باشد. آل این وان که غیر قابل ارتقا میDDR3  بایت رمگیگا ۲و 

Radeon HD 6250  یا همان  ۱۹۲۰*۱۲۰۰که کیفیت تصویر مطلوب مخصوص مجهز شده استFullHD دهد.ارائه می 

ظاهری بسیار چشم نواز و زیبا در عین حال مستحکم به لحاظ زیبایی  Dell Wyse 5040آل این وان اینچی  ۲۱٫۵تین کالینت  

مگابیتی  ۸۶۷و یک کارت شبکه وایرلس بسیار پرسرعت  ۱۰۰۰یک پورت شبکه در زمینه ارتباطی نیز  .طراحی شده است

مجهز به یک  Dell Wyse 5040تعبیه شده است. در کنار این موارد آل این وان  Dell Wyse 5040مخصوص آل این وان 

 باشد، چرا که یک وسیله ارتباطی مناسب برای مشتریانباشد که مزیت بسیار مهمی برای یک پکیج اداری میوبکم میدستگاه 

آورد که نیاز کاربران را برای ارتباط تصویری نیز برآورده خواهد کرد، ناگفته نماند که مصرف خیلی کم برق این به ارمغان می

باشد که نشأت گرفته از می Dellری حاکی از کار دقیق و حرفه ای کمپانی افزابا این مشخصات سخت وات)۲۷(دستگاه 

 های محیط زیستی این کمپانی است.دغدغه

ورودی تصویر و یک پورت خروجی تصویر  VGAدارای یک پورت  Dell Wyse 5040در نهایت قابل ذکر است که آل این وان 

Display توانیم در مواقع اضطراری ازبرای مانیتور ثانویه استفاده کرد. وجود پورت ورودی تصویر بدین معنی است که ما می 

 به عنوان مانیتور هم استفاده کنیم. Dell Wyse 5040آل این وان 

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 های عمومی:قابلیت

 اصالت اوریجینال یک شرکت آمریکاییطراحی زیبا و  •

 روز هفته ٧ساعته  ٢٤کارکرد  –بدون فن  –پایداری حداکثری  •

 وات) ٢٧بسیار کم مصرف (فقط  •

 انعطاف پذیر در تغییر حالت از تین کالینت به زیرو کالینت و بالعکس •

 Full HDکیفیت تصویر  •

 HDقابلیت برقرای ارتباط تصویری به کمک وبکم  •

 VGAقابلیت استفاده به عنوان مانیتور بکمک ورودی تصویر  •

 RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICAهای مجازی سازی پشتیبانی از پروتکلقابلیت •

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 های ویژه:قابلیت

 تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستممجهز به  •

 سازگار با محیط زیست به کمک تأييدیه کیفیت و مصرف بهینه •

 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها •

 VDIهای انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل•

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 Wyseهای مخصوص زیروکالینت Wyse ThinOSفریمور 

   windows 7/8/10/2003/2008/2012/2016های مجازی سازی:با پروتکل هااتصال به انواع سیستم عامل

سیستم عامل    

AMD                :پردازندهسازنده 

 AMD G-Series T48E         پردازندهمدل 

 GHz 1.4          :فرکانس پردازنده

 مشخصات پردازنده

Dual Core /  AMD Radeon HD 6250 توضیحات پردازنده 

 مشخصات:

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 
 
 

بیتی ۱۶دارای اسپیکر استریو داخلی   کارت صدا

(گیگ)  ۱۰۰۰پورت شبکه سیمی  کارت شبکه

 (زیردستگاه) Displayعدد پورت خروجی تصویر  ۱

 (زیر دستگاه) VGAعدد ورودی تصویر  ۱

 دستگاه)(دو عدد زیر دستگاه و دو سمت راست  ۲٫۰یو اس بی  عدد پورت ۴

 (زیردستگاه) ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰عدد پورت شبکه اترنت  ۱

 (داخل دستگاه) عدد پورت داخلی وایرلس دو آنتن ۱

 پورت خروجی صدا هدفون (سمت راست دستگاه) ۱

 عدد میکروفن داخلی در باالی دستگاه ۱

 (جلوی دستگاه)HD عدد وبکم با کیفیت  ۱

 پورت ها

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 

Thinos 8.x جهت ذخیره سازی فریم ور 

با ظرفیت های تا یک ترابایت  SSDو  HDDهای حافظه پشتیبانی از انواع 

Flash Memory 8 GB

 ذخیره سازی

 دارای کارت شبکه وایرلس دو آنتن مجتمع
وایرلس 

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



  AMD Radeon HD 6250دارای کارت گرافیک

 باشد.اینچی می ۲۱٫۵آل این وان دارای مانیتور 

 ثانویههرتز برای مانیتور  ۶۰و نرخ انتقال  Full HD با کیفیت Display خروجی تصویر ۱دارای 

  هرتز ۶۰با نرخ انتقال  Full HD ۱۲۰۰*۱۹۲۰کیفیت 

 گرافیک

   DDR3رم گیگ ٢ :حافظه رم پیش فرض 

  گیگ) ۸(قابل ارتقاء تا  :پشتیبانیبل حافظه رم قا

         DDR3         رم: نوع حافظه

MH SDRAM 1600        :فرکانس حافظه رم

 حافظه رم

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



  Wyseمخصوص زیروکالینت های  Wyse ThinOSور فریم

Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, RemoteFX -RFX, PCoIP, VMware View, Horizon View, vWorkspace 

سیستم عامل کیس مرکزی:  

Windows7, Windows8, Windows10, Server2003, Server2008, Server2012, Server2016 

 های قابل پشتیبانیپروتکل   

 عدد ماوس اصلی (موجود در بسته) ۱

عدد کیبورد اصلی (موجود در بسته) ۱

 عدد پایه رومیزی  ۱

 عدد آداپتور برق ۱

 عدد سیم اتصال به پریز ۱

 گارانتی نامه

 لوازم جانبی همراه   

Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



Dell Wyse 5040 تین کالینت آل این وان 

 

تست راندمان

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



کیلوگرم     ۴٫۶۰وزن دستگاه با پایه   وزن 

  ابعاد  سانتی متر 53.1*4.5*34.3

 سال گارانتی داخلی ۱

 المللیافزار بینسال گارانتی سخت ۳

 فروشسال خدمات پس از  ۵

 گارانتی    

 وات ۲۷ مصرف برق کمتر از

   Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® 12V  3A  27W  تغذیه برق 

 هااداری و شرکت •

 هابانک •

 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان •

 وکتابخانه ها های دولتیسازمان •

 هابیمارستان •

 جایگاه سوخت •

 کاربری ها

 Dell Wyse 5040 آل این وان تین کالینت

 فروشگاه •

 دانشگاه و آموزشگاه •

 هاها و آژانسهتل•

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 Dell Wyse 5040 آل این وان تین کالینت

 نقاط قوت

 HD تیفیبا ک یر یارتباط تصو یبرا وجود وبکم •

 و محکم بایز  ف،یساخت،ظر  خوش •

 ۱۰۰۰باال با پورت شبکه  یسرعت ارتباط •

توریاستفاده به عنوان مان یبرا VGA ریتصو یورود •

نقاط ضعف

فوق العاده یعدم قدرت پردازش•

چاپ              مزایا و معایب        مشخصات فنی         معرفی اجمالی           صفحه اول



 

 Dell Wyse 5040ال این وان تین کالینت مشخصات فنی 

 Wyseهای مخصوص زیروکالینت  Wyse ThinOSریمور ف
     windows 7/8/10/2003/2008/2012/2016های مجازی سازی: با پروتکل هااتصال به انواع سیستم عامل

   سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 AMD                                                                                                                                 : سازنده پردازنده
  AMD G-Series T48E                                                                                                              : پردازندهمدل 

 GHz 1.4                                                                                                                           : فرکانس پردازنده

 مشخصات پردازنده 
 

   DDR3رم گیگ 2 حافظه رم پیش فرض:     
  گیگ( 8: )قابل ارتقاء تا حافظه رم قابل پشتیبانی    

 DDR3                                                                                                                                 رم: نوع حافظه     
 MH SDRAM 1600                                                                                                           : کانس حافظه رمفر 

 حافظه رم 

 کارت صدا  بیتی   16و داخلی  دارای اسپیکر استری

 کارت شبکه  )گیگ(  1000پورت شبکه سیمی    

 باشد. میThinos 8.x صرفًا جهت ذخیره سازی فریم ور  Dell Wyse 5040فضای ذخیره سازی تین کالینت آل این وان    
 با ظرفیت های تا یک ترابایت   SSDو  HDDپشتیبانی از انواع هاردهای    

Flash Memory 8 GB 

 ذخیره سازی 

 وایرلس   دارای کارت شبکه وایرلس دو آنتن مجتمع    
  AMD Radeon HD 6250دارای کارت گرافیک    
 باشد. اینچی می 21.5آل این وان دارای مانیتور    
 هرتز برای مانیتور ثانویه  60و نرخ انتقال  Full HD با کیفیت  Display تصویرخروجی  1دارای    

   هرتز60با نرخ انتقال  Full HD 1200*1920کیفیت    

 گرافیک 

 ها اداری و شرکت  •
 ها بانک •
 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان  •
 وکتابخانه ها دولتیهای سازمان  •
 ها بیمارستان  •
 جایگاه سوخت  •

 
 کاربری ها

 Wyseهای مخصوص زیروکالینت  Wyse ThinOS فریم ور     
Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, RemoteFX -RFX, PCoIP, VMware View, Horizon View, vWorkspace 

 سیستم عامل کیس مرکزی:   
 Windows7, Windows8, Windows10, Server2003, Server2008, Server2012, Server2016 

های قابل پشتیبانی پروتکل   

 عدد ماوس اصلی )موجود در بسته(  1 •
  عدد کیبورد اصلی )موجود در بسته( 1 •
 عدد پایه رومیزی   1 •
 عدد آداپتور برق  1 •
   عدد سیم اتصال به پریز 1 •
 گارانتی نامه  •

 
 

 لوازم جانبی همراه 

 وات  27 مصرف برق کمتر از
                                      Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® 12V  3A  27W 

 برق مصرفی 

 وزن و ابعاد متر  یسانت 53.1*4.5*34.3 - کیلوگرم  4.60پایه با وزن :   
 )زیردستگاه(  Displayعدد پورت خروجی تصویر  1 •
 )زیر دستگاه(  VGAعدد ورودی تصویر  1 •
 )دو عدد زیر دستگاه و دو سمت راست دستگاه(  2.0یو اس بی  عدد پورت 4 •
 )زیردستگاه(  10/100/1000عدد پورت شبکه اترنت  1 •
 )داخل دستگاه(  عدد پورت داخلی وایرلس دو آنتن 1 •
 )سمت راست دستگاه( پورت خروجی صدا هدفون  1 •
 عدد میکروفن داخلی در باالی دستگاه  1 •
 )جلوی دستگاه(HD عدد وبکم با کیفیت  1 •

 پورت ها 

 فروشگاه  •
 دانشگاه و آموزشگاه  •
 ها ها و آژانسهتل •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های عمومی:قابلیت ➢

 

 طراحی زیبا و اصالت اوریجینال یک شرکت آمریکایی •

 روز هفته 7ساعته  24کارکرد  –بدون فن  –پایداری حداکثری  •

 وات( 27بسیار کم مصرف )فقط  •

 انعطاف پذیر در تغییر حالت از تین کالینت به زیرو کالینت و بالعکس  •

 Full HDکیفیت تصویر  •

 HDقابلیت برقرای ارتباط تصویری به کمک وبکم  •

 VGAقابلیت استفاده به عنوان مانیتور بکمک ورودی تصویر  •

  RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICAهای مجازی سازی پشتیبانی از پروتکلقابلیت  •

 
 های ویژه:قابلیت ➢ 

 

 

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم •

   ییدیه کیفیت و مصرف بهینهأت سازگار با محیط زیست به کمک •

 اسکنرها و پرینترها از کامل دسترس پذیری باال با پشتیبانی •

 VDIهای انواع پروتکلانعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از  •

 Dell Wyse 5040ال این وان تین کالینت مشخصات فنی 
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