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KVM-OPLOSSINGEN VAN BLACK BOX
BUNDEL DE KRACHT VAN VELEN VOOR ÉÉN—OF DUIZEND EN ÉÉN

Black Box speelde begin en midden van de jaren 90 een belangrijke rol als pionier in de 
KVM-technologie en toont de industrie ook nu nog steeds nieuwe paden. Niemand anders biedt 

u zo veel mogelijkheden om KVM-technologie te laten werken voor uw toepassing —wat die 
toepassing ook is—, met ondersteuning voor virtualisatie en systeem- en implementatiebeheer  

op entreprise-niveau.

PRESTATIES, FLEXIBILITEIT EN BESPARINGEN 
Of u nu een missie-kritische control room beheert — waar 
gebruikers toegang verkrijgen tot servers om de hoek of over 
de hele wereld — of u hebt een productieomgeving en wilt de 
CPU’s weg van de werkvloer, Black Box heeft de juiste KVM-
oplossing voor u. 

Van high-performance KVM-matrixswitching met 
ondersteuning voor virtualisatie en beheer tot eenvoudige 
KVM-extensie en alles daartussenin, wij zijn hét adres voor 
oplossingen en expertise.

In de meest eenvoudige bewoordingen bieden KVM 
(keyboard, video, muis)-switches de gebruiker toegang tot 
meerdere doelapparaten, zoals CPU’s, videowalls, servers en 
andere bronnen. Gebruikers kunnen workflows monitoren en 
op een flexibele manier visuele elementen en randapparatuur 
bedienen. 

Switching en extensie zorgen voor een effectief beheer van 
technologische elementen in broadcasting-, 
luchtverkeersregeling-, control room- en andere 
samenwerkingsomgevingen. 

KVM-TECHNOLOGIE VAN BLACK BOX BIEDT U:
•   LAGERE TOTALE EIGENDOMSKOSTEN
•   VERBETERDE OPERABILITEIT EN EEN SNELLE ROI
•   MAXIMALE FLEXIBILITEIT, SCHAALBAARHEID EN    
 BETROUWBAARHEID
•   ENERGIEBESPAREND ONTWERP & DISTRIBUTIE

Met meer dan 20 jaar ervaring in de KVM-technologie 
beschikken de KVM-specialisten van Black Box over 
ongeëvenaarde expertise, waardoor ze beschikken over 
unieke kwalificaties om samen met u de KVM-oplossing te 
ontwikkelen die precies past bij uw toepassing en omgeving. 
We staan voor u klaar via telefoon en e-mail en kunnen ook 
uw vestiging bezoeken om een on-site survey uit te voeren op 
uw systeem. We kunnen zelfs een on-site hardware-demo 
verzorgen, zodat u kunt zien hoe Black Box-oplossingen in 
uw specifieke omgeving zullen presteren. 

VERGEMAKKELIJK DE MIGRATIE NAAR 
VIRTUALISATIE
De nieuwste ontwikkeling in KVM-technologie, de Black Box 
InvisaPC™-oplossing, overbrugt de kloof tussen fysieke 
IP-gebaseerde KVM-extensie / -switching en toegang tot 
virtuele servers. InvisaPC biedt onbeheerde plug-and-play-
connectiviteit met een op elk werkstation geïnstalleerde 
ontvanger, voor toegang tot 32 fysieke en/of virtuele servers. 
De mogelijkheid om de cloud te gebruiken als 
gegevensopslag- en -distributiesysteem voor control rooms 
en andere omgevingen is significant, doordat deze uw 
processen flexibel en schaalbaar maakt en de kapitaals-
investering beperkt. En doordat InvisaPC zowel fysieke als 
virtuele servers ondersteunt, biedt het u een eenvoudig 
migratiepad naar virtualisatie. Om voorbij de beperking van 
32 servers uit te breiden en beheer op enterprise-niveau toe 
te voegen, combineert u InvisaPC met Boxilla®, het premier 
AV- / IT-systeembeheerplatform. 
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BLACK BOX BIEDT EEN KVM-OPLOSSING VOOR ELKE SECTOR 
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VELE OMGEVINGEN
EÉN BEDRIJF MET VERSCHILLENDE KVM-TECHNOLOGIEËN

Datacenters bieden onderdak aan computersystemen en de 
bijbehorende componenten, zoals telecommunicatie-  
en opslagsystemen. 

Ze herbergen een groot netwerk van computerservers die 
veelal worden gebruikt door organisaties voor opslag, 
verwerking of distributie van grote hoeveelheden gegevens op 
afstand.

Het datacenter omvat gewoonlijk redundante of back-up-
voedingen, redundante gegevensverbindingen, omgevings-
beheersing zoals airconditioning- en brandbestrijdings- 
systemen en diverse veiligheidsvoorzieningen. 

Het gebruik van KVM in datacenters omvat vaak het volgende:

•   BEHEER EN BEDIENING VAN MEERDERE SERVERS VANAF  
ÉÉN ENKEL TOETSENBORD, BEELDSCHERM EN MUIS

•   KVM-SWITCHES VOOR BEDIENING VAN SERVERS OP AFSTAND  
VOOR LOCALE EN EXTERNE GEBRUIKERS 

•   CONFIGURATIES VAN ÉÉN NAAR MEERDERE GEBRUIKERS
•   IP-TOEGANG VOOR BEHEER VAN SERVERS OP AFSTAND

DATACENTER

Een control room of operationeel centrum dient als centrale 
locatie waar een grote fysieke vestiging of een fysiek 
verspreide dienst kan worden gemonitord en geregeld.

Voorbeelden van sectoren die gebruik maken van control 
rooms zijn:
•  Energie — kerncentrales, energiebedrijven, raffinaderijen, 

chemische fabrieken en mijnbouw
•  Transport — grote transportvoorzieningen, waaronder 

bruggen, tunnels, verkeersregeling, vervoer- en 
verkeerstoezicht

•  Militair — planning en uitvoering van missies, tactische 
operationele centra en simulatie

•  Openbare veiligheid — 112-meldkamers, 
misdaadbestrijdingscentra en alarmcentrales

•  Broadcast — televisieproductie, radiostations  
  en tv-netwerken

Control rooms vereisen high-performance KVM die zich  
onderscheidt door:

• TOEGANG VIA SWITCHING TOT REALTIME-TOEPASSINGEN
• VIDEO VAN HOGE KWALITEIT
• MOEDIG AAN TOT SAMENWERKING DOOR GEBRUIKERS DE   
 MOGELIJKHEID TE BIEDEN SYSTEMEN TE DELEN
• ONMIDDELLIJKE TOEGANG TOT ELK LOKAAL OF EXTERN SYSTEEM
• ONDERSTEUNING VOOR NIET-TRADITIONELE    
 BEDIENINGSAPPARATUUR
• ONTWIKKELD OM 24/7 TE GEBRUIKEN

CONTROL ROOM
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ÉÉN BRON
HET MEEST UITGEBREIDE PAKKET AAN TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN IN DE SECTOR

KVM-extenders zijn specifiek ontworpen ter vergroting van de 
afstand waarop een toetsenbord, beeldscherm en  
muis van een computer of KVM-switch geplaatst kunnen 
worden. Sommige KVM-extenders omvatten audio- en RS-232, 
evenals USB-poorten voor randapparatuur, opslagmedia en 
meer.

Extensiesystemen bestaan uit twee eenheden — een 
computermodule (zender) en een gebruikersmodule 
(ontvanger).

Een uitgebreid assortiment, met extensie via CATx-kabel, 
glasvezelkabel of een IP-netwerk, zorgt ervoor dat voor elke  
toepassing een oplossing aanwezig is.

De voornaamste redenen om CPU’s op afstand te hebben, 
waardoor de behoefte aan KVM ontstaat, zijn het beschermen 
van de servers tegen ongunstige omstandigheden die vaak 
heersen op de productievloer, of tegen inbreuken op de 
veiligheid.

Nog een reden om servers bij de gebruikers weg te halen, is de 
werkomgeving te ontdoen van het lawaai en de warmte die ze 
genereren en meer ruimte in de werkomgeving van gebruikers 
te creëren.

EXTENSIE

Standaard desktop-KVM-switching is waar KVM-technologie 
decennia geleden begon en wordt actueel nog steeds veel 
gebruikt.

Deze standaard desktopswitching omvat gewoonlijk beheer en 
bediening van meerdere pc's met behulp van één toetsenbord, 
beeldscherm en muis.

Deze pc's kunnen in de nabijheid van de gebruiker staan,  
maar ook op afstand.

Veelvoorkomende desktop-KVM-configuraties omvatten  
KVM-switches met 2, 4 of 8 poorten voor het beheer van 
meerdere desktops. Naast toetsenbord, beeldscherm en muis 
kunnen ook onder andere USB-, audio- en seriële signalen 
worden gedeeld.

 

DESKTOP
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VOOROP IN DE SECTOR
MET MEER KVM-OPLOSSINGEN DAN WIE DAN OOK  

KVM IN DATACENTRAKVM IN CONTROL ROOMS

KVM-EXTENDERSDESKTOP-KVM

DIGITALE KVM-MATRIX
Flexibele, schaalbare en ogenblikkelijke HD-video en KVM-
switching en -extensie in realtime voor cruciale installaties.

IP-GEBASEERDE KVM
Maak overal verbinding met onbeperkte schaalbaarheid, van 
point-to-point KVM-extensie tot de mogelijkheid om een 
geschakelde matrix te bouwen. Maak verbinding met een 
mix van virtuele en fysieke servers.

MULTIVIEW-KVM
Voor bediening en realtime-monitoring van tot vier pc's 
vanaf één console met bediening via een toetsenbord, 
beeldscherm en muis.

KM-SWITCHES
Switch tussen computers door gewoon een muiscursor 
van de ene naar de andere monitor te bewegen. Als er 
slechts één toetsenbord en muis nodig is om vier 
computersystemen te bedienen, kan het bureau 
ergonomisch effectiever worden gemaakt. Dat reduceert 
ook de tijd die operators nodig hebben om toegang te 
krijgen tot meerdere computers en biedt hen de kans 
meerdere beeldschermen tegelijk te bekijken.

KVM-SWITCHES
Vekrijg bediening, beheer en gebruiksgemak met KVM-  
datacenterswitches. Deze bieden u toegang tot een scala  
aan doelapparaten, zoals CPU’s en servers. 
  
GATEWAYS VOOR TOEGANG OP AFSTAND
Externe toegang tot servers en KVM, van waar dan ook.

LCD-CONSOLELADES
Beheer servers in datacenters, serverruimtes en andere 
omgevingen met weinig ruimte, rechtstreeks vanuit de  
rekken waarin ze zijn geïnstalleerd.

CRASHCART-ADAPTER
Voor een snelle, eenvoudige manier om in te loggen op  
een server of computer voor probleemoplossing na een 
crash. De draagbare adapter gaat aan de ene kant in de 
server en aan de andere kant in uw laptop.

STANDAARD-KVM
Desktop-KVM-switches helpen u ruimte te besparen en de 
wirwar te verminderen. Krijg toegang tot meerdere lokale 
pc's vanaf één enkel toetsenbord, beeldscherm en muis.

VEILIG
Voorkom elektronisch afluisteren. De overspraakisolatie 
(crosstalk) van kanaal naar kanaal biedt een robuuste 
beveiliging tussen netwerken. Dat maakt veilige toegang 
mogelijk voor instanties die niet alleen met openbare 
netwerken zoals het internet verbinding maken, maar ook 
met geclassificeerde netwerken.

KVM-EXTENDERS
Ontdoe de werkplek van lawaai en -warmte door servers 
naar schone en veilige locaties te verplaatsen. KVM-
extensie werkt via CATx-bekabeling, glasvezelbekabeling 
of een IP-netwerk. Gebruik de media die voor uw 
toepassing werkt.

Als u lange afstanden tussen gebouwen moet 
overbruggen, is glasvezelextensie geschikt voor u.  
En voor multicasting met een lage latentie is er onze 
IP-gebaseerde extensie voor verliesloze compressie.

Black Box biedt een groot aantal KVM-oplossingen, elk ontworpen voor verschillende  
toepassingen, zodat we een systeem kunnen samenstellen en aanbevelen dat precies past  

bij uw unieke behoeftes.
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ON-SITE BEZICHTIGINGEN EN SURVEYS
De KVM-experts van Black Box zijn beschikbaar om 
uw vestiging te bezoeken, uw toepassing te 
beoordelen en de oplossing aan te bevelen die bij uw 
behoeftes past.

SYSTEEMBEOORDELING EN 
OPLOSSINGSONTWERP 
Wij houden rekening met alle apparatuur die u wilt  
verbinden en schetsen oplossingsontwerpen die  
uw KVM-systeem in kaart brengen.

HARDWARE-DEMO'S TER PLAATSE 
Test voor u koopt. We kunnen u apparatuur sturen  
voor een demonstratie, zodat u kunt zien hoe  
KVM in uw omgeving zou werken.

IMPLEMENTATIE EN TRAINING OP LOCATIE 
De experts van Black Box kunnen naar uw vestiging 
komen om uw KVM-systeem te installeren en uw 
werknemers op te leiden om het te gebruiken.

BLIJVENDE ONDERSTEUNING 
Wij begeleiden u bij elke stap van het proces. Mocht 
u problemen hebben met of vragen over uw KVM-
systeem, dan staan onze experts tot uw dienst.

SERVICE-LEVEL AGREEMENTS 
Voor missie-kritische omgevingen kunnen wij ervoor 
zorgen dat er ter plaatse binnen 4 - 8 uur 
vervangende onderdelen worden geleverd.

GRATIS TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
Met Black Box weet u zeker dat u er nooit alleen  
voor staat. Bel 00800-CALLBBOX (00800-2255 2269) 
of neem een kijkje op www.black-box.eu/TSC .

COMPLETE OPLOSSINGEN 
Black Box is uw bron voor alles — niet alleen voor 
KVM, maar ook voor ProAV-videowall-, netwerk- en 
data- /voedingsinfrastructuuroplossingen.

KLANTENSERVICE VAN WERELDKLASSE 
De klantenservice-afdeling van Black Box staat 
bekend als een "centrum van uitmuntendheid". 
Ervaar het zelf, dan begrijpt u waarom.

DE JUISTE OPLOSSING VOOR UW BEHOEFTES  
Andere KVM-leveranciers bieden één oplossing en 
proberen die naar ieders wens te kneden. Black Box 
biedt vele KVM-oplossingen, zodat we de oplossing 
kunnen aanbevelen die precies bij u past.

WAAROM  
BLACK BOX?
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