M2Desk-SpC, het Semi permanent Cabling
system, is een oprolbaar netwerk. M2Desk-SpC
communiceert op hoge snelheid met het lokale
netwerk, het internet of de digitale toetsserver. De bekabeling in de ruimte is minimaal,
werkt op zwakstroom en is dus aanraakveilig.
Met M2Desk-SpC verandert u elke ruimte in
een toets- en/of examenlocatie, die volledig
voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.
Hierdoor zijn er geen bouwkundige aanpassingen nodig.

M2Desk

Semi permanent Cabling system

		minimale bekabeling met maximaal rendement
Op- en afbouw van ruimtes snel en doeltreffend
M2Desk-SpC is ‘s werelds eerste oprolbare netwerkbekabelingssysteem.
• U rolt de rubberen mat met geïntegreerde kabels uit,
• plaatst de tafels ernaast,
• doet de netwerkstekker in de tafelpoten,
• dekt de matten af met de afdekplaten,
• bevestigt tot slot alles aan elkaar met de koppelstukken,
• en klaar is uw digitale testcentrum of multifunctioneel klaslokaal.
M2Desk-SpC is gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor
de uitstekende kwaliteit van de kabel gegarandeerd blijft, ook na
vele malen op- en afrollen.

Opgeruimd en gestructureerd
• Inrichting van grote zalen met meer dan 400 units
• Gestructureerde opbouw van de zaal
• Strak geordende inrichting
• Geen losse kabels
• Gemakkelijk beheerbaar met behulp van een switch
• Wereldwijd gestandaardiseerd Power over Ethernet
• 24 M2Desk units op lijn aanstuurbaar
• Uitermate geschikt voor digitale mega testcentra
• Iedere M2Desk unit heeft eigen unieke verbinding

Met het M2Desk-SpC concept bespaart u aanzienlijk
• op bouwkosten
• op energiekosten
• op inrichtingskosten
• op aanschaf en kosten van klimaatbeheersing van de ruimtes
• op elke vierkante meter door efficiënt gebruik van ruimtes

M2Desk-SpC & de praktijk
Rijksuniversiteit Groningen
Wens: een multifunctionele ruimte
		

• plaats voor 300 studenten
• digitale en papieren toetsen
• geven van college en informaticalessen
• zo min mogelijk losse onderdelen			
• fraude ongevoelig
• energiezuinig en geluidloos
• ergonomisch verantwoord

M2Desk Oplossing: 300 M2Desk-Flex units

Vrije Universiteit Amsterdam
Wens: een multifunctionele ruimte
		

• plaats voor 400 studenten
• digitale en papieren toetsen
• snelle afbouw van het systeem
• aanleg bekabeling en supersnel netwerk
• geen klimaatregeling noodzakelijk
• geluidloos

M2Desk Oplossing: 400 M2Desk-Flex units
voorzien van M2Desk-SpC

Huygens College Eindhoven
Wens: een multifunctioneel klaslokaal
• plaats voor 30 leerlingen
• mixen van digitaal en regulier onderwijs

		

• efficiënt inzetten van ruimte
• laag energieverbruik
• ergonomisch verantwoord
• geluidloos
M2Desk Oplossing: 30 M2Desk-Flex gevoed
via de netwerkkabel middels Power over Ethernet

M2Desk - Minder is Meer
Totaaloplossing M2Desk-Flex & SpC & tafel

www.m2desk.com

Voordelen van M2Desk-SpC
De M2Desk-Flex wordt geplaatst in een tafel waarvan het frame direct
• Multifunctioneel gebruik van ruimtes
koppelbaar is aan het M2Desk-SpC. Het frame is voorzien van opbergmogelijkheden voor muis en toetsenbord zodanig dat de tafels
• Tot 120 units op 1 stroomgroep
probleemloos gestapeld kunnen worden. De M2Desk-Flex is voorzien van
• Geen bouwkundige aanpassingen
een connectiebox, waarop u het M2Desk-SpC aansluit. In deze box
• Eenvoudig op- en uitrolbaar
zijn tevens 2 USB poorten aangebracht die onbereikbaar zijn voor
• Snelle op- en afbouw
studenten. Hierop worden de muis en het toetsenbord aange• Gegarandeerd snelle communicatie
sloten. De M2Desk-Flex is een ultiem energiezuinige en volwaardige
• Extreem laag energieverbruik
computer, die desgewenst kan worden geïnstalleerd onder
• Enorme kostenbesparingen
Windows 7 of 8. Kortom, een wereldwijd uniek concept.

