Naurtech CETERM Client License - Terminal Emulation software for
VT100/220, TN5250, TN3270 emulation (6X00 CE)
Firemné dáta v bezpečí. Aj v čase kybernetických útokov. Emulátor terminálu je najjednoduchší a cenové najvýhodnejší spôsob, ako sa pripojiť k
aplikáciám bežiacich na AS / 400 5250, IBM 3270, VT100, VT220 webový server.
Ušetrite:

Ak ste investovali do vášho súčasného chain management systému, môžete teraz pridať mobilný prístup bez potreby modifikovať hlavnú aplikáciu.
Cetera sa spojí s vašim systémom a dodá potrebný prístup bez nutnosti dodatočných finančných nákladov spojených so zmenami vášho systému.
Bezpečnosť firemných dát:
Protokoly SSH a SSL predstavujú bezpečný mobilný prístup, ktorý potrebujete k tomu aby vaše informácie zostali riadne zabezpečené.
Flexibilné implementácie:
CETerm podporuje hlavné emulačný typy ako sú 3270, 5250 a VT / ANSI a HTML. Na výber je možnosť priamej emulácie, ovládanie cez internetový
prehliadač alebo viac inštancií naraz.
Mobilný hardwar
e:
Vyberte si odolná mobilné zariadenia, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám pracovníkov. Cetera je kompatibilný s mobilnými počítačmi od
najväčších výrobcov. Cetera klienti sú upravení podľa potrieb mnohých populárnych zariad
en
í. Optimalizácia výstupov od pracov
ní
kov: Samozrejmosťou je možnosť prispôsobenia mobilného prostredia a optimalizácie práce s úlohami za pomoci JavaScript úprav vo vašom cetera
systému. Váš systém týmto výrazne zvýši efektivitu pracovných
ú
konov. V
la
stnosti: Podpora emuláciou terminálov: 3270, 5250,
VT220, V100 Integrovaný internetový prehliadač: podpora HTML pre aplikácie založené na internet
ovom rozhraní Zabezpečenie: SSH (Secure Shell) a SSL (Secure
Socket Layer) Podporované operačné systémy: Windows CE 4.2 - 6.0; Windows Mobile 2003
- 6; windows XP Podpora zachytávanie dát: Čiarové kódy, RFID, zachytenie podpisov, magnet
ické pruhy, váhy Podpora Multi-Session: Súčasne bežiaci emulácie terminálu a internet
ového prehliadača Kontrola aplikácie: Možnosť zamknutie celého zobrazenia a konfigurácia
zabezpečené heslom Prispôsobenie: JavaScript engine, hard
ware key re-mapping Podporované komunikačné protokoly: Serial, IrDA, Blue
tooth a sieťová tlač Lokalizácia:
Západoeurópske jazyky Detekcia siete: management
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Technický popis
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