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KRYZYS
Zarządzający finansami powołują się na 
kryzys, powodzie lub inne powody i… tną 
budżet. 

Pozytywne jest to, że zmuszają do  zmiany 
sposobu myślenia i szukania oszczędności, ale 
nie rezygnacji z zaspokojenia potrzeb. 

Tu właśnie pomocne jest OEPD.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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NASZE KWALIFIKACJE:
Ponad 5 lat zajmujemy się terminalami.

Nabyte doświadczenia zobowiązują nas 
do odpowiedzialnego i uczciwego 
prezentowania tego typu rozwiązao.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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JAKIE SĄ POTRZEBY…

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny, w tym – komputerowy.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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FAKTY
• moc komputerów PC jest niewykorzystana

• pochłaniają dużo energii elektrycznej

• są źródłem hałasu i ciepła

• administrowad trzeba każdym z osobna

• sala z 30 komputerami PC wymaga 
klimatyzacji

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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DLACZEGO NADAL:
• Zaleca się tylko rozwiązania sprzed lat ?

• Nie stawia się na nowoczesne, oszczędne 
technologie ?

• Dostawy i przetargi preferują PC-ty ?

• Nie uczy się „myśled informatycznie” ?

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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KONKRETY:
• Oferujemy pracownie o 60% taosze

• Zużywające 10 x mniej prądu

• O dużej funkcjonalności

• Do wszechstronnych zastosowao

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Co proponujemy?

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl



Centrum Rozwiązao 
Terminalowych

Tym rozwiązaniem jest

To nowoczesna 
technologia zamknięta 

w małym terminalu
OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     

www.oepd.com.pl
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Dlaczego właśnie NComputing ?:    ?

• Najtaosze spośród rozwiązao

• Najbardziej uniwersalne 

• Najprostsze zarządzanie pracownią

• Prosta kontrola wszystkich użytkowników

• Banalna rozbudowa już posiadanych 
komputerów poprzez dołożenie karty PCI

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Dlaczego właśnie NComputing ?:    ?

Najtaosze spośród rozwiązao 

• 1 stanowisko już za około 300 zł netto

• Pobór energii poniżej 5W (PC aż 350W)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Dlaczego właśnie NComputing ?:    ?

Najbardziej uniwersalne 

• Terminale podłączane do sieci Ethernet

• Terminale podłączane na USB

• Terminale podpięte do PCI

To wszechstronne rozwiązania pochodzące od 
jednego producenta. 

Kto jeszcze ma takie produkty?
OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Dlaczego właśnie NComputing ?:    ?

Najprostsze zarządzanie 

• Administrujemy 1 komputerem

• Archiwizacja danych tylko z 1 komputera

• Systemy operacyjne: Windows Server 2008 i 
MultiPoint Server oraz Ubuntu (darmowy)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Dlaczego właśnie NComputing ?:    ?

Kontrola wszystkich użytkowników 

• Podpinanie peryferiów pod nadzorem

• Podłączanie nośników pod kontrolą

• Podgląd ekranów użytkowników

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Dlaczego właśnie NComputing ?:    ?

Bez ograniczeo … 

• Doskonała obsługa multimediów

• Możliwośd podłączenia drukarek i skanerów

• Współpraca z tablicami multimedialnymi 

• Inne peryferia również dostępne …

• Odpornośd na warunki szkodliwe 

• Więcej stanowisk a zasilanie nadal działa :-) 
OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Pobór mocy:

• Pracownia PC                                    5,95 kW

• Rozwiązania terminalowe tylko        0,7 kW

Porównanie 16 PC z 16 stanowiskowym zestawem terminalowym (bez monitorów)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Kwoty:

(roczny koszt energii elektrycznej)

• Pracownia PC (16 stanowisk)  to ….. ??? zł

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Kwoty:

(roczny koszt energii – 11 użytkowników)

• Pracownia PC                                       3100 zł

• Rozwiązania terminalowe tylko           260 zł

• Różnica na kosztach energii              2840 zł

Porównanie 11 PC z 11 stanowiskowym zestawem terminalowym (bez monitorów) 
200 dni w roku po 8 godzin OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     

www.oepd.com.pl
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Kwoty:

(roczny koszt energii – 16 użytkowników)

• Pracownia PC                                       4380 zł

• Rozwiązania terminalowe tylko           515 zł

• Różnica na kosztach energii              3865 zł

Porównanie 16 PC z 16 stanowiskowym zestawem terminalowym (bez monitorów) 
200 dni w roku po 8 godzin OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     

www.oepd.com.pl
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Kwoty:

Konkretne wyceny powstają w wyniku 
analizy potrzeb klienta.

Orientacyjne koszty można uzyskad 
podczas rozmów z pracownikami OEPD.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Ekonomia:

Na zaoszczędzonej energii  
elektrycznej zwrot 
nakładów w 2 lata

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Ekonomia:

Oszczędnośd w stosunku do pracowni PC:

na zakupie komputerów:    do 60% kosztów

na licencjach Microsoft:     do 69% kosztów

na energii elektrycznej:      do 90% kosztów

Porównanie pracowni PC z zestawem terminalowym. 

System operacyjny: Windows Server 2008, bez monitorów i aplikacji

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Zakup to nie wszystko:

Po kilku latach wymiana 
sprzętu ogranicza się tylko 

do zakupu nowego 
serwera, terminale służą 

dalej …
OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     

www.oepd.com.pl
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Wnioski :

• Kupujesz taniej

• Masz nowy sprzęt objęty gwarancją

• Administrujesz tylko 1 komputerem

• Masz nadzór nad użytkownikami

• Zyskujesz wolne miejsce

• Oszczędzasz energię

• Chronisz środowisko

• Jesteś TRENDY :-) 
OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     

www.oepd.com.pl
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Przykłady zastosowao:

• Biura/urzędy (prace biurowe)

• Firmy (zdalny dostęp do aplikacji na serwerze)

• Szkoły

• Punkty informacyjne

• Punkty dostępu do internetu

• Biblioteki

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Przykłady wykorzystania pracowni:

• Pakiet MS Office

• Dostęp do internetu

• EDURomy przedmiotowe

• Dziennik elektroniczny

• Prezentacje i filmy przedmiotowe

• Współpraca z tablicą multimedialną

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Wdrożenia w Polsce:

• Mikołów, Wrocław, Włocławek, Kielce, 
Twardogóra, Bełżyce, Płock, Imielin, Chorzów, 
Zawonia, Wielowieś, Świbie, Żabno, Gdaosk, 
Warszawa, Ruda Śląska, Kraków, Starogard 
Gdaoski, Świętochłowice, Rawicz, Tychy, 
Otfinów, Lisewo, Jabłonna

• Następni już wdrażają…

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Niektóre nagrody i prestiżowe wyróżnienia

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Jak wygląda taka pracownia? 
(Uwaga! Drastyczne sceny)

Na początek: klasyka – aż gęsto od sprzętu

Warczące wentylatory, przegrzana sala
OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     

www.oepd.com.pl
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Nowoczesna pracownia terminalowa:

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Użytkownik ma monitor, mysz i klawiaturę podpięte do terminala.

W pracowni jest tylko jeden komputer.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Terminalowa pracownia językowa w Imielinie.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Terminale ukryte pod blatem, do nich podpięta klawiatura, mysz i 
monitor. Terminal nie wymaga zasilania!!!

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Komputer schowany pod biurkiem nauczyciela, do niego podpięte:  
drukarka, skaner i rzutnik.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Pracownia współpracuje z tablicą interaktywną (multimedialną)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Pozwala podejrzed ekrany wszystkich użytkowników, wymusid 
wyświetlanie wszystkim tej samej treści (filmu, prezentacji)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Każdy uczeo może pracowad nad inną treścią, w zupełnie innych 
aplikacjach. 

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Każdy uczeo może pracowad nad inną treścią, w zupełnie innych 
aplikacjach. 

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Równocześnie nauczyciel może omawiad zadania każdego z uczniów  
prezentując je publicznie. 

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Platforma sprzętowa 

Komputer PC: 

• procesor 2 lub 4 rdzeniowy 

• Pamięd RAM 4-8 GB RAM

• HDD 500 GB 

• System operacyjny: 
Windows Server 2003/2008 lub Windows 
MultiPoint Server 2010

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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System operacyjny 

Linux Ubuntu lub system Microsoft 

• Windows Server 2003/2008 lub 

• Windows MultiPoint Server 2010

• Licencje dostępowe CAL (dostępowe do 
serwera i jako licencje systemowe dla 
terminali)

Jest to zalecany i najtaoszy sposób licencjonowania  Microsoft, taoszy o ponad 60% niż przy 
klasycznej pracowni na komputerach PC. 

Na system operacyjny wgrywane jest firmowe oprogramowanie Vspace zarządzające terminalami 
(dołączone do sprzętu, ale zaleca się pobieranie najaktualniejszych wersji ze strony www)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Monitory 

Terminale zapewniają pracę z rozdzielczością:

• 1440x900 (X350/550 i L230) 

• 1680x1050 (U170)

Nie jest wymagany zakup nowych monitorów, w 
pracowni można wykorzystad również posiadany 
wcześniej sprzęt

Terminale można montowad z tyłu monitora 
(standard VESA) , nie zajmują miejsca na stole. 

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Terminale NComputing

Terminale są swego rodzaju rozdzielaczem 
sygnałów doprowadzonych z komputera za 
pośrednictwem jednego kabla. 

Kablem tym dociera grafika (obraz), dźwięk, sied 
(internet), obsługa myszy i klawiatury oraz 
zasilanie (oprócz serii L). 

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Zasilanie 

W pracowni wystarczy jedno gniazdko 
doprowadzające internet i zapewniające dostęp 
do szkolnej sieci komputerowej.    

Tylko komputer i monitory oraz inne urządzenia 
(rzutnik, drukarka itp.) wymagają gniazdek 220V. 

Terminale zasilane są bezpośrednio z komputera 
(oprócz serii L).

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl



Centrum Rozwiązao 
Terminalowych

Rodzaje i przeznaczenie terminali  

• Seria L - podłączane do sieci Ethernet, mogą 
byd wpięte w dowolnym miejscu sieci

• Seria U - podłączane na USB, do montażu w 
lokalnej pracowni

• Seria X - podpięte do karty PCI w komputerze, 
do montażu w lokalnej pracowni

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Okablowanie

Seria L – terminale podpinane są do sieci 
ogólnoszkolnej za pośrednictwem odpowiednio 
rozmieszczonych gniazdek komputerowych.    

Seria X lub U – terminale podpinane są lokalnie 
bezpośrednio do komputera za pomocą kabli 
(skrętki), które nie wymagają specjalnego 
prowadzenia, mogą byd mocowane 
bezpośrednio pod blatem stołów i nie wymagają 
gniazdek komputerowych.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Typowe zastosowania w szkole:  

• Seria L – obsługa dziennika elektronicznego,  
prezentacje przedmiotowe przez nauczyciela 
(1szt/klasę) z zastosowaniem mobilnych tablic 
multimedialnych np. CM2 MAX

• Seria U – klasy językowe i przedmiotowe, 
biblioteki, szkolne centra informacji

• Seria X – klasy językowe i przedmiotowe, 
biblioteki, szkolne centra informacji

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Seria L (wersja Ethernet) – L230/L300

• Ubuntu, MS Windows Server 2003/2008
• do 30 użytkowników
• dowolna odległośd od serwera
• pobór mocy 1 terminala<5W (1 PC ok. 350W)
• wymaga zasilania
• 1 Port USB 1.1, mysz i klawiatura PS/2 (L230)
• 4 Porty USB 2.0, mysz i klawiatura USB (L300)

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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L230/L300 – układy połączeo

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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L230 – wygląd

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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L300 – wygląd

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Seria X (wersja PCI) – X550/X350
• Ubuntu, MS Windows Server 2003/2008, 

MS Windows XP Pro / 7

• do 11 użytkowników (X550)

• odległości do 10m od serwera

• pobór mocy 1 terminala max.1W

• zasilanie z komputera (po skrętce)

• mysz i klawiatura – PS/2

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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X350 – układy połączeo

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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X350 – układy połączeo

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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X550 – układy połączeo

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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X550 – układy połączeo

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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X550/X350 – wygląd

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Seria U (wersja USB) – U170

• MS Windows MultiPoint Server

• do 10 użytkowników

• odległości do 10m od serwera

• pobór mocy 1 terminala max.2W

• zasilanie z komputera (po USB)

• 2 porty USB, mysz i klawiatura – USB

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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U170 – układy połączeo

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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U170 – układy połączeo

Ilośd użytkowników większa od ilości dostępnych portów USB lub odległośd większa 
niż 1,8m wymaga połączenia za pomocą zasilanych hub’ów.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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U170 – skład zestawu na 1 użytkownika

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Network monitory LG 

Dowodem uznania technologii NComputing jest 
zaimplementowanie jej w monitorach LG.

Monitory zintegrowane z terminalami występują 
w wersjach:

• D (direct) z terminalami X-Series

• E (ethernet) z terminalami L300 

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl



1 Built in Speaker

2 Power Cable

3 X Port – Signal From PCI card via Cat5/6 

Cable

4 Standard VGA (D-SUB)

5 Mouse / Keyboard

6 Headphone Out
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Network monitory LG D-Series
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OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Network monitory LG D-Series
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Gdy trzeba więcej stanowisk…  

• Seria L - do sieci można podłączyd do 30 
terminali podpiętych do 1 serwera

• Seria U – do 10 stanowisk na 1 komputer. 
Można postawid w klasie np. 2 komputery co 
daje 20 użytkowników.

• Seria X - do 11 stanowisk na 1 komputer. 
Można postawid w klasie np. 2 komputery co 
daje 22 użytkowników.

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Rekomendacje  

• Young Digital Planet YDP – poleca pracownie 
NComputing do pracy z EduRom’ami
przedmiotowymi dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół licealnych.

• Microsoft – zaleca terminale NComputing
U170 do obsługi Windows MultiPoint Server.

• LG wbudowuje terminale w swoje monitory

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
www.oepd.com.pl
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Najnowsze tendencje

• Podłącz i korzystaj czyli MultiPoint Server

• Terminale na USB 

• Zaangażowali się najlepsi …

OEPD Sp. z o.o. - Gliwice     
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Testy praktyczne  
• Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju przeprowadzili 

testy praktyczne terminali serii L i X, które wykazały ich 
przydatnośd do nauczania programów biurowych, języków 
programowania, oraz takich aplikacji jak GIMP i AutoCad.

• Firma YDP wykorzystała pracownie NComputing do szkolenia  
nauczycieli      

• Podczas konferencji dla nauczycieli informatyki (Kołobrzeg, 
Nowy Tomyśl, Mrozy, Twardogóra i Ożarowice) na wszystkich 
monitorach puszczano różne pełnowymiarowe filmy i 
prezentacje, które – jako dośd „ciężkie” pliki - bez problemów 
były odtwarzane.               
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Słabsze strony rozwiązania:  
• Z konstrukcji napędu CD/DVD wynika niemożnośd równoczesnego 

odczytu płyty przez wielu użytkowników. Problem rozwiązujemy 
poprzez skopiowanie zawartości płyty na dysk twardy HDD lub na tzw. 
„napęd wirtualny”. Dotychczas nikt się na to nie skarżył.

• W przypadku pracy na tzw. „ciężkich aplikacjach” i obróbce bądź 
transferze dużych plików mogą nastąpid chwilowe spowolnienia 
wynikające z „zapchania” łączy lub nadmiernej zajętości pamięci. Szkoły 
które wdrożyły pracownie terminalowe nie sygnalizowały takich 
niedogodności.
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Słabsze strony rozwiązania:  
• Do monitorów sieciowych LG nie można podpiąd rzutnika gdyż sygnał 

video dostarczany jest bezpośrednio do monitora za pomocą skrętki. Do 
takich zastosowao konieczne są „niezależne” terminale i rozdzielenie 
sygnału wejściowego za pomocą splitera.

• Terminale nie są konsolą do gier. Przed zainstalowaniem gry w 
środowisku terminalowym należy dokładnie przeczytad wymagania 
sprzętowe oraz licencyjne. Dotyczy to każdego oprogramowania. 
Grafika terminali nie obsługuje technologii DirectX stosowanej głównie 
w grach do efektów graficznych.
Nie ma natomiast przeszkód w korzystaniu z programów biurowych,  
odtwarzaniu filmów, prezentacji multimedialnych oraz muzyki.
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Sposób dostawy

Kompletne pracownie dostarczamy za 
pośrednictwem kurierów. 

Pracownie są w OEPD w pełni sprawdzone, a na 
życzenie – wstępnie skonfigurowane i 
przygotowane do pracy. 

Wszystkie wdrożenia odbyły się w ten sposób i 
żadna z pracowni nie sprawiła odbiorcom 
problemów z uruchomieniem i wdrożeniem w 
szkole.
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RESUME:

• Seria L 
największa swoboda wpięcia do sieci

• Seria X  
najniższy koszt, najlepsze multimedia

• Seria U 
najprostsze podłączanie użytkowników
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Pro Memoria

• Stworzyliśmy Centrum Rozwiązao 
Terminalowych – mamy doświadczenie

• Z gamy wielu produktów pomagamy wybrad 
optymalne dla klienta

• Terminale mają „zielone światło”:

 Wsparcie najlepszych

 Uzasadnienie ekonomiczne

 Aspekty ekologiczne
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