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Vi gentager succesen fra sidste gang, hvor vi afholdte teknisk 
seminar sammen med Phabrix: 

 

IHSE og JD Engineering har sammensat et teknisk seminar, hvor vi 
viser muligheder, erfaring og nyttige "need to know´s" om KVM-
ekstendere. 

IHSE er markeds ledende leverandør indenfor KVM-ekstendere 

1: Hvad - (hvad gennemgår vi)  
 
- Hvad kan vi med KVM-ekstendere i dag 
- Signal typer (skærm, mus, keyborad, USB1-2-3, audio, SDI mv) 
- Kabel typer/terminering og længder (CAT/fiber) 
- Muligheder for sikkerhed og redundans 
- Software (opsætnings og styrings-muligheder) 

 
 

2: Hvorfor (hvad får du ud af det, og hvad kan det bruges til)  
 
- Vi lever i en kompleks "KVM verden", hvor mulighederne er  
mange 
- Hvad kan lade sig gøre, og hvad er faldgrupperne 
- Hvornår vælger du den ene løsning frem for den anden 

 

 

3: Hvordan (sted, tidspunkt, agenda og praktik) 
 
Sted:    JD Engineering, Marielundvej 46C, 2730 Herlev 
Tidspunkt:  Fredag den 27. februar - kl. 10 - 13:00 
Seneste tilmelding:  Onsdag den 25. februar til:  jpj@jde.dk 
Pris:    Uden beregning   
Agenda: 
10:00   Start og velkomst 
   Gennemgang af muligheder og løsninger 
11:30 - 12:00   Let frokost og networking 
12:00 - 13:00  Software præsentation, spørgsmål og hands-

on 
Seminaret afholdes i vores showroom, og der vil være mulighed 
for "hands on" på IHSE´s KVM-ekstendere og software til 
opsætning og kontrol af systemerne.  

 

JDE kursus-afdeling tilbyder: 

 

1 Hvad gennemgår vi  

2 Hvorfor gennemgår vi 

 dette 

3 Hvornår og hvordan 

 

For yderligere information: 

http://www.ihse.com 

 

Lad os hjælpe med at 

forlænge dine kabler 

DESIGN – PLANLÆGNING -  INSTALLAT ION -  SUPPORT -  LØSNINGER -  YDELSER  -  PRODUKTER  

Seneste tilmelding:  

onsdag den 25. februar 

- Vi glæder os til at se dig - 

 

KVM ekstender - teknisk seminar 


