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Wprowadzenie 

 

zRDP405 to nowa generacja terminali komputerowych opartych o chipset Trigger VI. Terminale 

zRDP405 to nowa linia terminali ultra cienkich klientów (ultra-thin client). Ultra cienki klient jest 

technologicznie podobny do terminali typu cienki klient, jednak nie posiadają one lokalnej 

przestrzeni dyskowej czy funkcji Wake-on-Lan (WoL). Terminale zRDP405 umożliwiają pracę 

zdalną w środowiskach VDI/RDP bazujących na lokalnych lub zdalnych serwerach usług 

terminalowych. Połączenie z serwerem odbywa się za pomocą lokalnej sieci LAN. 

 

Korzyści wynikające z zastosowania terminali zRDP405: 

● Zużycie energii pojedynczego stanowiska zmniejszone nawet o 95% 

● Niższy pobór energii nawet w porównaniu do innych cienki terminali 

● Niski koszt zakupu 

● Idealne rozwiązanie dla szkolnych pracowni komputerowych, call center, biur, biznesu 

czy administracji 

● Bezpieczne i wydajne udostępnianie aplikacji użytkownikom 

● Możliwość łączenia się na duże odległości (brak limitu odległości połączenia) 

● Wysoki standard bezpieczeństwa, uproszczona administracja 

● Brak konieczności instalacji sterowników 

Właściwości i funkcje 

 

● Terminal zRDP405 został specjalnie przygotowany do pracy ze środowiskami 

terminalowymi Windows RDP/VDI 

● Niski pobór energii elektrycznej, niższy nawet o 95% w porównaniu do standardowych 

komputerów stacjonarnych. Rozwiązanie idealne dla szkolnych pracowni komputerowych, 

call center, biur, biznesu czy administracji 

● Brak konieczności instalacji sterowników na serwerze 

● Wsparcie dla technologii RemoteFX 

● Wsparcie dla technologii H.264 (Windows Media Player) 

● Pełna kompatybilność z urządzeniami USB 1.1/2.0; wsparcie dla technologii RemoteFX USB 

redirection 
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● Wbudowane 4 porty USB 2.0 dedykowane do obsługi urządzeń wejściowych (klawiatura oraz 

mysz) oraz urządzeń peryferyjnych 

● Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000Mbit; brak limitu odległości połączenia z serwerem 

● Urządzenie typu Plug&Play 

● Zaprojektowane do obsługi protokołu Microsoft Remote Desktop Protocol  

● Uproszczona administracja 

● Obsługa dwóch monitorów (w trybie duplikacji oraz w trybie rozszerzonym) 

Zawartość zestawu 

 

● Terminal komputerowy zRDP405  

● Uchwyt montażowy VESA 

● Zasilacz sieciowy 5V/3A 

● Śruby montażowe do uchwytu VESA 

Porty i złącza 

 

1. 4 porty USB 2.0 

2. Złącze audio combo 

3. Wejście zasilacza 

4. Przycisk RESET (przywrócenie do ustawień fabrycznych) 

5. Port VGA 

6. Port HDMI 

7. Port sieci LAN 
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Specyfikacja sprzętowa 
 

Łączność Port RJ-45 10/100/1000 Gigabit Base-T Ethernet 

Porty wejścia/wyjścia 

1 x VGA Port (wyjściowy) 

1 x HDMI Port (wyjściowy) 

4 x port USB 2.0 

1 x port audio combo 

1 x przycisk włączenia/wyłączenia zasilania 

1 x złącze zasilacza 

1 x przycisk RESET (przywrócenie do ustawień fabrycznych po wciśnięciu 

przycisku i przytrzymaniu do przez min. 3 sekundy) 

Wymiary urządzenia 113.48 x 113.50 x 27.50 mm 

Zestaw montażowy Obsługiwana VESA 100 x 100 (mm) 

Zasilacz Napięcie wejściowe: 110V~240V AC 

Napięcie wyjściowe: 5V/3A 

Diody Dioda sygnalizująca pracę urządzenia 

Obudowa 

Materiał obudowy: ABS 

Kolor obudowy: Black 

Górna powierzchnia: teksturowana 

Waga Waga około 217g (bez uchwytu montażowego) 

Pobór energii 

elektrycznej 
≦ 500mA 

Temperatura pracy 0°C- 45°C 

Dopuszczalna wilgotność <80% nie skondensowane 

Temperatura 

przechowywania 

-40°C ~70°C 

Wilgotność 

przechowywania 

<80% nie skondensowane 

Certyfikaty CE,FCC,KCC,VCCI,BSMI 
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Obsługiwane rozdzielczości – połączenie RDP – tryb duplikacji ekranu 
 

Proporcje 
obrazu 

Rozdzielczość Paleta kolorów 

16:9 1920x1080 32 

16:9 1600x900 32 

4:3 1600x1200 32 

16:10 1680x1050 32 

16:10 1440x900 32 

4:3 1400x1050 32 

16:9 1366x768 32 

16:9 1360x768 32 

5:4 1280x1024 32 

4:3 1280x960 32 

16:10 1280x800 32 

15:9 1280x768 32 

16:9 1280x720 32 

4:3 1152x864 32 

4:3 1024x768 32 
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Obsługiwane rozdzielczości – połączenie RDP – tryb rozszerzenia ekranu 
 

Proporcje 
obrazu 

Rozdzielczość Paleta kolorów 

16:10 1680x1050 32 

16:9 1600x900 32 

16:10 1440x900 32 

4:3 1400x1050 32 

16:9 1366x768 32 

16:9 1360x768 32 

5:4 1280x1024 32 

4:3 1280x960 32 

16:10 1280x800 32 

15:9 1280x768 32 

16:9 1280x720 32 

4:3 1152x864 32 

4:3 1024x768 32 
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Obsługiwane rozdzielczości – połączenie RDP – pojedynczy wyświetlacz 
 

Rozdzielczość 
na wyjściu VGA 

Rozdzielczość na 
wyjściu HDMI 

Proporcje 
ekranu 

Paleta kolorów 

1920 x 1200 Nie obsługiwane 16:10 32 

1920 x 1080 1920 x 1080 16:9 32 

1600x900 1600x900 16:9 32 

1600x1200 1600x1200 4:3 32 

1680x1050 1680x1050 16:10 32 

1440x900 1440x900 16:10 32 

1400x1050 1400x1050 4:3 32 

1366x768 1366x768 16:9 32 

1360x768 1360x768 16:9 32 

1280x1024 1280x1024 5:4 32 

1280x960 1280x960 4:3 32 

1280x800 1280x800 16:10 32 

1280x768 1280x768 15:9 32 

1280x720 1280x720 16:9 32 

1152x864 1152x864 4:3 32 

1024x768 1024x768 4:3 32 
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Obsługiwane rozdzielczości systemu terminala – tryb GUI 
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 1920x1080 

Minimalna obsługiwana rozdzielczość: 1024x768 

Należy pamiętać, że: 

Urządzenie wyświetli GUI w rozdzielczości 1920x1080 w przypadku gdy podłączony monitor obsługuje 

rozdzielczość min. 1920x1080 lub wyższą. Urządzenie wyświetli GUI w rozdzielczości 102x768, jeśli 

natywna rozdzielczość podłączonego monitora jest niższa niż 1920x1080. 

Minimalne wymagania systemowe (serwera) 

● Procesor: 

 Procesor min. 64 bitowy Intel lub AMD (sugerowane procesory z rodziny Intel Xeon oraz 

AMD Epyc) 

● Pamięć RAM: zależna od ilości jednocześnie pracujących stanowisk, na przykład: 

 Dla 10 stanowisk – 2GB (system) + 10* ~1,5GB (na użytkownika) = 16GB RAM 

 Dla 20 stanowisk - 2GB (system) + 20* ~1,5GB (na użytkownika) = 32GB RAM 

 Dla 30 stanowisk - 2GB (system) + 30* ~1,5GB (na użytkownika) = 48GB RAM 

● Dyski twarde: 

 Sugerowane dyski twarde SSD SATA lub SSD NVMe PCIe – rozmiar przestrzeni dyskowej 

obliczany zależnie od potrzeb 

W celu przygotowania przykładowej konfiguracji serwera należy skontaktować się z Dystrybutorem terminali 

zRDP405. 

Obsługiwane systemy operacyjne 
 

System zainstalowany 

bezpośrednio na serwerze 

System zainstalowany na maszynie 

wirtualnej 

● Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional lub wyższy 

● Windows 8 Ultimate/Enterprise/Professional 

● Windows 8.1 Ultimate/Enterprise/Professional 

● Windows 10 Enterprise/Professional/Education 

● Windows Server 2012 

● Windows Server 2012R2 

● Windows Server 2016 

● Windows Multipoint Server 2011 

● Windows Multipoint Server 2012 
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Instalacja terminala zRDP405 
 

Krok 1 

 Podłącz kable wideo do terminala (VGA lub HDMI lub oba jednocześnie, w zależności od 

posiadanych monitorów/monitora). 

 Podłącz klawiaturę oraz mysz USB do terminala. 

 Podłącz kabel sieciowy do terminala oraz zasilacz dostarczony w zestawie. Następnie 

używając przycisku POWER na obudowie uruchom terminal.  

Krok 2  

 Podłącz terminal do lokalnej sieci LAN (do switcha lub routera). 

 

Krok 3  

 Powtórz kroki 1 oraz 2 dla wszystkich terminali zRDP405 wdrażanych w danej lokalizacji. 
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Konfiguracja połączenia z serwerem 

Dodawanie połączenia 
Po uruchomieniu urządzenia wybierz opcję „Dodaj nowe połączenie” 

Edycja lub usunięcie połączenia 
Po uruchomieniu urządzenia, w celu usunięcia lub edycji połączenia wybierz odpowiednią opcję „Edytuj” 

lub „Usuń” 

Połączenie – główne ustawienia oraz zasady 
Here are the rules on how a user sets up the connection in the text fields below. 

 Pola „Nazwa połączenia” oraz „Adres IP lub nazwa serwera” są wymagane. 

 W przypadku używania innego portu do połączenia niż domyślny (3391) należy podać do (np. 

192.168.1.10:3210) 

 Pola „Użytkownik” oraz „Hasło” są opcjonalne.  

 W przypadku nie wpisania danych w pola „Użytkownik” oraz „Hasło”, zostaniesz poproszony o nie 

podczas połączenia. 

 Jeśli chcesz, aby terminal zRDP405 zapamiętał Twoje hasło do połączenia, zaznacz opcję „Zapisz 

hasło” 

 Jeśli łączyć się z serwerem usług terminalowych działającym w domenie, koniecznie musisz podać 

nazwę użytkownika poprzedzonego nazwą domeny (np. Pracownia\Uczen01) 

 W celu zapisania połączenia kliknij przycisk „Zapisz połączenie” 

 W celu zmiany dodatkowych opcji połączenia wybierz przycisk „Zaawansowane” 
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Połączenie – opcje zaawansowane 
 

 

 

Ustawienia lokalne 
Zaznacz wybraną funkcję, jeśli chcesz ją uruchomić podczas połączenia: 

Audio: Zaznacz aby włączyć obsługę audio na terminalu (Domyślnie włączone). 

Microphone: Zaznacz aby włączyć obsługę mikrofonu na terminalu (Domyślnie włączone). 

USB Devices: Zaznacz aby  włączyć obsługę urządzeń peryferyjnych podłączonych do portu USB terminala takich jak np. kamera lub drukarka  

(Domyślnie włączone). 

H.264: Zaznacz, aby włączyć obsługę kodeka H.264 (zużywa więcej mocy obliczeniowej procesora serwera nie obciążając sieci LAN). Kodek 

H.264 nie jest obsługiwany w przypadku używania rozszerzonego trybu wyświetlania ekranu). W przypadku używania kodeka H.264 wymagany 

jest zainstalowany Windows Media Player oraz protokół RDP w wersji min. 8.0 

 

Uwierzytelnianie sieciowe: Odznaczenie opcji pozwoli na połączenie się terminala z serwerem i zalogowanie korzystając z ekranu logowania 

systemu Windows. 

Rozdzielczość połączenia 
Terminal zRDP405 automatycznie odczytuje nagłówek EDID monitora w celu ustawienia natywnej rozdzielczości monitora podczas połączenia. 

Użytkownik może manualnie ustawić inną rozdzielczość niż natywna.  

Zmiana ustawień wyświetlania 
Tryb duplikowania: Terminal będzie wyświetlał na obu podłączonych monitorach (do portu VGA oraz HDMI) ten sam obraz w trybie 

duplikacji. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 1920x1080. 

Rozdzielczość w trybie duplikowania:  Wybierając opcję „Auto wykrywanie” terminal sam ustawi natywną rozdzielczość podłączonych 

monitorów. Użytkownik może manualnie samemu wybrać inną rozdzielczość niż natywna spośród dostępnych: 1920x1080 / 1280x1024 

/ 1024x768 
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Tryb rozszerzony:  Terminal będzie wyświetlał na obu podłączonych monitorach (do portu VGA oraz HDMI) pulpity w trybie rozszerzonym. 

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 1680x1050. 

 Auto-Detect: Terminal ustawi najwyższą dopuszczalną rozdzielczość dla monitora. 

 Użytkownik może manualnie wybrać jedną z dostępnych rozdzielczości: 1680x1050 / 1280x1024 / 1024x768 dla każdego z 

podłączonych monitorów 

 Domyślny: Użytkownik musi wybrać, który z podłączonych monitorów jest monitorem domyślnym. 

 

Korzystanie z bramy RD (RD Gateway) 
Korzystanie z tej funkcji jest niezbędne, jeśli do łączenia z serwerem usług terminalowych wykorzystywany jest serwer pełniący rolę bramy usług 

pulpitu zdalnego.  

Zapisanie ustawień 
Po zakończeniu konfiguracji urządzenia należy zapisać wszystkie zmiany korzystając z przycisku „Zapisz ustawienia”. 

Łączenie z serwerem 
Po zapisaniu konfiguracji ustawień połączenia z serwerem usług terminalowych, w celu połączenia z serwerem należy wybrać opcję „Połącz” 

przy interesującym nas połączeniu. 

 

Typy połączeń 

 

Terminal zRDP405 pozwala na łączenie się z serwerem usug terminalowyuch na 3 różne sposoby: connections. 

RDP:  

Standardowe połączenie za pomocą protokołu RDP wymaga podania adresu IP lub FQDN serwera usług terminalowych, a także nazwy 

użytkownika (poprzedzonego nazwą domeny, jeśli wymagane) oraz hasła konta użytkownika.  

RDS Web Access (Remote Desktop Service): 

RDS Web Access pozwala na korzystanie z usług pulpitu zdalnego za pośrednictwem terminala zRDP405 bez korzystania z pełnego interfejsu 

systemu. Aplikacje dostępne są za pośrednictwem Remote App, przez co zwiększone jest bezpieczeństwo połączenia oraz ograniczane jest 

zużycie zasobów serwera. 
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RD Gateway: 

Połączenie z serwerem usług terminalowych jest także możliwe za pośrednictwem bramy usług terminalowych. To rozwiązanie klasy enterprise 

zwiększa bezpieczeństwo połączenia oraz umożliwia zaawansowane konfiguracje z wieloma serwerami usług terminalowych. 

Konfiguracja połączenia RDP 
1. Wybierz opcję „Utwórz nowe połączenie”. 

 

2. Wprowadź nazwę połączone, adres IP serwera lub jego nazwę FQDN, a także opcjonalnie nazwę użytkownika (wraz z nazwą domeny, 

jeśli wymagane) oraz hasło użytkownika. Następnie kliknij w opcję „Zapisz połączenie” aby zakończyć tworzenia nowego połączenia lub 

wybierz opcje „Zaawansowane” w przypadku konieczności zmiany ustawień połączenia. 
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Zmień ustawienia, które Cię interesują, a następnie zapisz ustawienia korzystając z przycisku „Zapisz” i wybierz „Wróć”, aby powrócić do 

poprzedniego ekranu. 

Konfiguracja połączenia RDS Web Access 
1. Wybierz opcję „Dodaj nowe połączenie”. 

2. Wprowadź adres https serwera RDS, nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny. Wybierz opcję „Zapisz” aby powrócić do listy 

połączeń. 

3. Wybierz opcję „Połącz”, aby połączyć się z usługą RDS. 

4. Po połączeniu użytkownik może uruchamiać aplikacje korzystając z Remote App. Użytkownik może uruchamiać tylko aplikacje, które są 

opublikowane i udostępnione przez Administratora serwera. 
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Konfiguracja połączenia z bramą RDS 
1. Wybierz opcję „Dodaj nowe połączenie”. 

2. Wprowadź adres https serwera RDS, nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny. Wybierz opcję „Zapisz” aby powrócić do listy 

połączeń. 

 

3. Zaznacz opcję „Użyj bramy RD”, aby skorzystać z bramy usług pulpitu zdalnego. Konieczne jest podanie nazwy serwera bramy oraz 

opcjonalnie loginu oraz hasła. 
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Konfigurowanie ustawień terminala 

Aby wejść w konfigurację ustawień terminala zRDP405 należy wybrać ikonę   znajdującą się po prawej stronie ekranu. Pojawią się 3 

dodatkowe zakładki zawierające ustawienia oraz informację o urządzeniu. 

 

 

 

O nas 
Na tej zakładce zawarte się informacje dotyczące producenta urządzenia, znaków towarowych czy patentów. 
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Informacje 
Na tej zakładce zawarte są informacje dotyczące samego urządzenia, takie jak: 

● Nazwa urządzenia 

● Numer seryjny 

● Wersja oprogramowania 

● Adres MAC urządzenia 

● Adres IP urządzenia 

● Aktywność sieciowa 

● Konflikt adresów IP 
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Ustawienia 
Na tej zakładce możliwa jest zmiana ustawień terminala zRDP405. 

Odblokowanie ustawień 
Aby odblokować możliwość zmiany ustawień terminala należy wpisać hasło administratora urządzenia.  

Uwaga!: Domyślne hasło administratora to: “password”. Może być zmienione przez administratora. 

    

Ustawienia sieciowe 
W tej zakładce można zmienić ustawienia karty sieciowej terminala zRDP405. 
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Ustawienia hasła 
 

W tej zakładce można włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie terminala hasłem administratora.  

 

Ustawienia logowania 
W tej zakładce możliwe jest skonfigurowanie automatycznego łączenia się z serwerem lub automatycznego logowania do serwera usług 

terminalowych. 

1. Zaznacz opcję „Automatyczne logowanie”  

2. Następnie wybierz opcję „Utwórz automatyczne połączenie” 
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3. Utwórz konfigurację połączenia z serwerem, a następnie zapisz ustawienia. Konieczne jest podanie adresu IP lub FQDN 

serwera usług terminalowych, a także opcjonalnie loginu i hasła użytkownika. 

   

Zarządzanie 
W tej zakładce można wymusić wymaganie hasła administratora przy tworzeniu lub edycji połączeń z serwerem usług terminalowych. 

 



Model terminala: zRDP405 Wersja instrukcji V2.2 Data wydania 2018.09.28 

 

Strona 24 

Aktualizacja oprogramowania 
Niniejsza zakładka pozwala na aktualizację oprogramowania terminala korzystając z serwera producenta 

lub korzystając z lokalnej pamięci masowej (np. pendrive). Pamiętaj, że wszystkie czynności wykonujesz 

na własną odpowiedzialność. 

Zaktualizuj i zrestartuj urządzenie 
Po wyborze serwera producenta lub wskazaniu lokalnie pliku z oprogramowaniem do aktualizacji, należy 

wybrać opcję „Zaktualizuj i zrestartuj”. Urządzenie zostanie zaktualizowane do wskazanego 

oprogramowania (lub do najnowszej dostępnej wersji, przy wyborze opcji aktualizacji z serwera 

producenta) i uruchomione ponownie. 
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Przywrócenie oprogramowania 
Jeśli z różnych powodów wolisz pracować z terminalem w starszej wersji oprogramowania, możliwe jest cofnięcie wersji do innej, wcześniejszej. W 

tym celu konieczne jest wskazanie lokalnego pliku z wcześniejszą wersją oprogramowania oraz użycie opcji „Przywróć oprogramowanie”. 
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Certyfikaty 
Funkcja przydatna przy korzystaniu z bramy usług pulpitu zdalnego, która wymaga używania certyfikatów 

serwera. Aby na stałe dodać certyfikat do urządzenia, konieczne jest jego importowanie do urządzenia. 

Aby to zrobić, należy skorzystać z zakładki „Certyfikaty”. Następnie należy wskazać certyfikat, który 

chcemy importować z serwera FTP lub z lokalnego dysku (np. z pendrive) i wybrać opcję „Importuj”. 
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Montaż na uchwycie VESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta diagnostyka terminala zRDP405 
 

Kod błędy Opis błędu 

#Connect_Server_Fail Błędy spowodowane brakiem połączenia z serwerem usług terminalowych 

lub błędnie ustawioną opcją Negotiate or SSL in Session host w Group 

Policy na serwerze usług terminalowych. Skontaktuj się z administratorem 

serwera. 

#Access Denied 

(Server authentication failure) 
Błędny login lub hasło użytkownika zdalnego. 
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#RDP version error 

#RDP configuration error 

Komunikat pojawia się w przypadku próby połączenia z serwerem 

niekompatybilnym z protokołem RDP w wersji min. 8.0 bez obsługi 

RemoteFX lub funkcje RemoteFX są wyłączone w ustawienia Group Policy. 

#RDP error Błędy spowodowane nieprawidłową konfiguracją serwera usług 

terminalowych. Skontaktuj się z administratorem serwera. 

#Unexplained error Błąd powodowany głównie przez problemy z połączeniem z serwerem. 

Sprawdź sprzęt sieciowy oraz poprawność połączenia. 

#Wrong IP Destination Wpisany adres IP serwera jest nieprawidłowy. Sprawdź poprawność adresu 

IP serwera lub użyj nazwy FQDN. 

#No IP Found Serwer DHCP działający w sieci lokalnej nie przypisał poprawnego adresu 

IP terminalowi. Sprawdź ustawienia serwera DHCP. 

#NET Link down Błąd powodowany głównie przez problemy z połączeniem z siecią lokalną. 

Sprawdź połączenie ze switchem lub routerem. 

#IP Conflict Wystąpił konflikt adresów IP w sieci lokalnej. Sprawdź konfigurację serwera 

DHCP lub zmień ustawienia manualne adresu IP terminala. 

#Auto login failed Nieprawidłowa konfiguracja automatycznego logowania. Błędny adres IP, 

login użytkownika, hasło lub inne ustawienia serwera usług terminalowych. 

Skontaktuj się z administratorem serwera. 

#Auto update failed Urządzenie nie może skontaktować się z serwerem producenta podczas 

aktualizacji. Sprawdź połączenie sieciowe oraz łączność z internetem. 

 


