DataTraveler Workspace
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Dışarıdayken kurumsal çalışma alanınız.
Kingston’ın DataTraveler® Workspace ürünü, Microsoft® tarafından, Windows
10 Enterprise1’ın önemli bir özelliği olan Windows® To Go ile kullanım için
onaylanmıştır. Windows To Go, özel olarak yapılandırılmış, bootable bir USB
sürücüde yer alan tamamen yönetilebilir bir kurumsal Windows 10 çalışma
alanıdır. IT yöneticilerinin, güvenlikten ödün vermeden kurumsal ortamlara
erişim sağlaması gereken “PC’ni getir” gibi çalışma tarzlarını,” mobil işgücünü
ve olumsuz durumlara müdahale eden personelin gereksinimlerini kolayca
desteklemesini sağlar.
Bu USB 3.0 sürücüsünde, yüksek performans, düşük gecikme değerlerine
sahip bir sürücü elde etmek için SSD denetleyicisi kullanılmaktadır. Fabrikada
sabit bir sürücü olarak yapılandırıldığından, Windows 7, Windows 8 ya da
Windows 10 işletim sistemlerinde kullanılmak üzere onaylı her türlü
donanımda yer alan USB 3.0 ya da USB 2.0 bağlantı noktasından açılış yapabilir.
DataTraveler Workspace, iki yıl garantilidir, ücretsiz teknik desteğe ve
Kingston®’nı dünyanın bağımsız bellek alanında lider yapan efsanevi
güvenilirliğine sahiptir.

Aşağıdakiler için mükemmeldir:
• Mobil iş gücü
• Olumsuz durumlara müdahale personeli
• "Kendi PC'ni getir" tarzı çalışanlar

> Windows To Go onaylı
> Bir USB 3,0 sürücüde SSD teknolojisi

Windows To Go özellikleriyle ilgili daha
fazla bilgi için lütfen www.microsoft.com/
en-us/windows/enterprise/products-andtechnologies/devices/windowstogo.aspx
adresini ziyaret edin

> Boot yapılabilir; fabrikada sabit sürücü
olarak yapılandırılmıştır

Özellikler/teknik özellikler arka kısımda >>

DataTraveler Workspace
ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR
>>Windows To Go için Onaylıdır — yöneticiler, özel olarak
yapılandırılmış, açılabilir bir USB sürücüde tamamen bootable bir
kurumsal çalışma alanı sağlayabilirler
>>USB 3.0 SSD — yüksek rastgele okuma/yazma performansı ve düşük
gecikmeler elde etmek için SSD denetleyicisi teknolojisini kullanarak
USB 3.0 teknik özelliklerini karşılar
>>Sabit sürücü — veri depolamak için tasarlanmamıştır
>>Kullanımı kolay — kullanıcının birden fazla PC’den boot yapmasını
ve çalışmasını sağlar
>>Güvenli — veri şifrelemek için BitLocker’ı ve açılış işlemlerini ve kötü
amaçlı uygulamalara karşı koruma sağlayan yazılımları korumak için
Trusted Boot’ı desteklemektedir
>>Dayanıklı — yanlışlıkla çıkartılmaya karşı dayanıklıdır, 60 saniye içinde
geri takılırsa çalışma alanı çalışmasını sürdürebilir

WINDOWS TO GO IÇIN SISTEM GEREKSINIMLERI
Öğe
Boot işlemi

USB'den Boot olanağına sahiptir

Yazılım (Firmware)

USB'den açılış yapabilir
(Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10 ile
kullanım için onaylı PC'ler doğrudan USB'den
açılış yapabilecek şekilde yapılandırılabilir;
PC'nizin USB'den açılış yapıp yapamadığını
öğrenmek için donanım üreticinize danışın)

İşlemMimari

Windows To Go sürücüsündeki disk
görüntüsünü desteklemelidir

Harici USB Hub'ları

Desteklenmiyor; Windows To Go sürücüsünü
makinenin kendisine bağlayın.

İşlemci

1GHz ya da daha hızlı

RAM

2GB ya da daha fazla

Grafikler

WDDM 1.2 ya da daha ileri sürücülü DirectX 9
grafik cihazları.

USB Bağlantı
noktası

USB 2.0 bağlantı noktası ya da daha yüksek

>>Uyumlu — Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10 işletim
sistemleriyle kullanılmak için onaylı PC’lerle
>>Eski sistemlerle uyumlu — performans en üst düzeye çıkartılırken
daha fazla sisteme takılabilmesi için USB 2.0 ile uyumludur
>>Garantili — iki yıllık garanti, tipik iş yüklerinde ömür boyu beklentileri
karşılar; ücretsiz teknik destek
>>Güvenilirdir — 25 yıllık deneyimi Kingston’ın, yüksek kaliteli
bileşenler ve zorlu test işlemleri ile bellek alanında en güvenilir
adlarından biri haline getirmiştir

TEKNİK ÖZELLİKLER
>>Kapasiteler2 32GB, 64GB, 128GB* (*siparişe göre imal edilir)

Gereksinim

>>Hız
• Sıralı Okuma/Yazma hızları:: 250/250MB/s
• Sürdürülen Rastgele 4k Okuma/Yazma: 3.750/9.800 IOPS
• PCMARK® Vantage HHD Suite Puanı: 22.250

KINGSTON PARÇA NUMARALARI
DTWS/32GBBK

DTWS/32GB

>>TRIM ve S.M.A.R.T komutlarını destekler

DTWS/64GBBK

DTWS/64GB

>>Boyutlar 75.29 x 22.98 x 16.44mm

DTWS/128GBBK

DTWS/128GB
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>>Çalışma Sıcaklığı 32°F to 140°F (0°C to 60°C)
>>Saklama Sıcaklığı -4°F to 185°F (-20°C to 85°C)
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1 Windows 10 Enterprise gereklidir ancak bu sürücülerde önceden yüklü değildir.
2 Flash bellekte belirtilen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve
bu nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu yüzden, veri saklama için gerçekten kullanılabilecek
kapasite ürünlerde belirtilenden daha azdır. Daha fazla bilgi için, kingston.com/flashguide adresindeki
Kingston’ın Flash Bellek Rehberine bakınız.
3 “Kutudan çıktığı haliyle performansı” temel almaktadır. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanımına
göre hız farklılık gösterebilir.
Windows 10 ve Windows To Go, Microsoft’un ticari markalarıdır.
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