Naurtech / Landesk, CETERM Client License - Terminal Emulation software
for VT100/220, TN5250, TN3270 emulation (6X00 CE)
Firemní data v bezpečí. I v době kybernetických útoků. Emulátor terminálu je nejjednodušší a cenově nejvýhodnější způsob, jak se připojit k aplikacím
běžících na AS/400 5250, IBM 3270, VT100, VT220 a Web Serverech.
Ušetřete:

Pokud jste investovali do vašeho současného chain management systému, můžete nyní přidat mobilní přístup bez potřeby modifikovat hlavní
aplikaci. CETerm se spojí s vaším systémem a dodá potřebný přístup bez nutnosti dodatečných finančních nákladů spojených se změnami vašeho
systému.
Bezpečnost firemních dat:
Protokoly SSH a SSL představují bezpečný mobilní přístup, který potřebujete k tomu aby vaše informace zůstaly řádně zabezpečené.
Flexibilní implementace:
CETerm podporuje hlavní emulační typy jako jsou 3270, 5250 a VT/ANSI a HTML. Na výběr je možnost přímé emulace, ovládání přes internetový
prohlížeč nebo více instancí najednou.

Mobilní hardware:
Vyberte si odolná mobilní zařízení, které nejlépe odpovídají potřebám pracovníků. CETerm je kompatibilní s mobilními počítači od největších výrobců.
CETerm klienti jsou upraveni dle potřeb mnoha populárních zařízení.
Optimalizace výstupů od pracovníků:
Samozřejmostí je možnost přizpůsobení mobilního prostředí a optimalizace práce s úkoly za pomoci JavaScript úprav ve vašem CETerm systému. Váš
systém tímto výrazně zvýší efektivitu pracovních úkonů.
Klíčové vlastnosti:
Podpora emulací terminálů: 3270, 5250, VT220, V100
Integrovaný internetový prohlížeč: podpora HTML pro aplikace založené na internetovém rozhraní
Zabezpečení: SSH (Secure Shell) a SSL (Secure Socket Layer)
Podporované operační systémy: Windows CE 4.2 – 6.0; Windows Mobile 2003 – 6; Windows XP
Podpora zachytávání dat: Čárové kódy, RFID, zachycení podpisů, magnetické pruhy, váhy
Podpora Multi-Session: Současně běžící emulace terminálu a internetového prohlížeče
Kontrola aplikace: Možnost zamknutí celého zobrazení a konfigurace zabezpečené heslem
Přizpůsobení: JavaScript engine, hardware key re-mapping
Podporované komunikační protokoly: Serial, IrDA, Bluetooth a síťový tisk
Lokalizace: Západoevropské jazyky
Detekce sítě: management dostupnosti a výjimek
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