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hardver-szoftver integrált rendszer,

amely Xwindow alapú terminálokat szervez 

egy hálózatba



   

CD-ROM
Floppy
HDD

A HaXSoN® vékonyterminál jellemzői:
- kis méretű, alacsony fogyasztású,
   zajtalan működésű;
- mozgó alkatrésztől mentes, hosszú
   élettartam;
- nem szükséges frissíteni;
- számos periféria illeszthető hozzá;
- beállítások módosítására a szerveren 
   van lehetőség;
- teljesítménytől független alkalmazás
  futtatás
- Multimédia támogatás;

Szerver jellemzői:
- nagy teljesítményű;
- többszálú alkalmazás vezérlés;
- valódi alkalmazás-szerver;
- távoli hálózatról felügyelhető;
- biztonsági mentés központilag történik.

A HaXSoN® jellemzői:
- Hardware mérnökileg megtervezett;
- X-Window grafikus felület;
- Software-k a szerveren futnak;
- Network,  folyamatos és biztonságos 
adatátvitel

Vékonyterminál
vékonyterminálSzerver

HaXSoN®

Switch

Modem



   

A HaXSoN®
fejlesztési szempontjai

 „nyílt forráskódú, zárt rendszer”, 64 bites integrált hardver - szoftver rendszer, 

több feladatos, több felhasználós operációs rendszer  

Saját kézbe vehető fejlesztés: bár a rendszer jelenlegi állapotában is 

használható, fejlesztői környezet is rendelkezésre áll, amelyen akár kernel szintű 

fejlesztés is megvalósítható (Java, C++, stb. nyelveken)

Optimalizálás: a megrendelőre szabható szerkezet, nem dobozos szoftver, 

kizárólag az előre meghatározott hardverre optimalizálva fut, szerver-terminál 

architektúra, shareable megoldások

Megbízhatóság: kiemelkedően magas rendelkezésre állási fok, hosszú 

élettartam

Biztonság: külső, belső támadások ellen (a környezet és a jogosultsági rendszer 

eleve csökkenti a vírustámadások esélyét)

Költséghatékonyság: alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költségek, 

rendszeradminisztrátor, licenszdíj-mentesség

Megfelelés a vonatkozó szabványoknak



   

Funkcionalitás

 Több mint 10.000 package, különböző disztribúciók előnyeinek 

     összegyűjtése

   Egyetlen szerverbe sűrítve minden funkció (alkalmazás főszerver, mentő 

     szerver, web és mail szerver, kliens szerverek)

 Hardver: 

- méretezhető, a mindenkori igények szerint bővíthető rendszer

   - egyenszilárdságú rendszer

   - a kereskedelmi forgalomban kapható elemekből épül

- minden hardveradottság kihasználása 

- szabványos interfészek

   - a védelem, javítások, szünetmentes táppal való ellátás stb. a szerverre 

  vonatkoznak, a terminálokon nem kell ugyanezt elvégezni

  - zajmentes, hosszú élettartamú terminálok

  - speciális alkalmazások utólagos telepítése



   

Funkcionalitás

 Szoftver: 

      - univerzális alkalmazások teljes köre, mentés rendszere 

      - grafikus és nem grafikus felhasználói környezet

      - az alkalmazások shareable változatainak fejlesztése

      - fejlesztői környezet rendelkezésre állása (akár kernel szintig)

      - gyors upgrade, akár szerver cserével

 A rendszer adminisztrátor feladatai: 

      - a felhasználók teljes körű adminisztrálása

      - az alkalmazásokban támogatás nyújtása

      - jogosultságok kezelése

      - a rendszer használati szabályainak betartása

 



   

Referenciák

 Direct- Line Kft.: 

- 1 éve használatos a 64 bites, harmadik generációs változat

- a korábbi változatok 15 éve használatosak

- mintegy 30 vállalati felhasználó

- a napi munkavégzés támogatása (dokumentumkezelés, levelezés, 

rajzprogramok, levelezés, nyomtatás, internetezés, képszerkesztés, stb.)

 

 Gyöngyösi Ferences-rend: 

- 8 éves használat, a napi működés támogatása

 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza 

- 3 éves használat, 

- oktatási és érettségiztetési célokra 

 



   

Windows – HaXSoN 
különbözőségek

Windows Haxson

Licenszdíjas

Zárt rendszer, kiszolgáltatottság

Folyamatos frissítési, bővítési kényszer
Egy feladatos, egy felhasználós logika Több feladatos, több felhasználós logika

Felhasználóhoz kötött munkaállomás

Csak a szervert kell védeni
Rendszergazda Rendszeradminisztrátor
Új nyelv, új licenc Nyelvek beállíthatósága

Nincsen licenszdíj, csak a hardver költséget 
kell megfizetni
Nyílt rendszer, saját kézbe vehető fejlesztés, 
kernel szintű fejlesztési lehetőség 
Nincsen folyamatos frissítési, bővítési 
kényszer

A munkaállomásokon futnak az 
alkalmazások

A szerveren fut az alkalmazás megfelelő 
modulja
A felhasználói környezet a szerveren van, 
bármelyik terminálon be lehet lépni

A munkaállomásokat is kell védeni, 
nemcsak a szervert



   

 Alacsony beruházási és működtetési költségek: 

         - Szabad szoftverek 

         - Nincsen licenszdíj 

         - Skálázható rendszer

         - Egyszerű telepítés

         - Megbízható működés

         - Olcsó eszközök, hosszú élettartam

         - Rendszeradminisztrátori teendők

         - Minimális karbantartást igényel, nem jellemző az újratelepítés

      

 Energiamegtakarítás: 

         - Közvetlenül (20-40 Watt) és közvetetten (klíma)

         - Beállítható automatikus kikapcsolás

         - Nem kell szünetmentes áramforrás a terminálokhoz

         - pl. 25 munkaállomás esetén 47 Ft/ kwh óra díjjal számolva 3 év

Költségek megtakarítása


