
  

IInndduussttrryy’’ss  ffiirrsstt  OOSS--XX  bbaasseedd  NNeettwwoorrkk  aanndd  SSttaannddaalloonnee  LLTTOO  AArrcchhiivvee  SSyysstteemm  

  
11  BBeeyyoonndd  LLTTOOMMaacc™™  --  AAnn  OOSS--XX  bbaasseedd  ssyysstteemm  ffoorr::  

  NNeettwwoorrkk  LLTTOO  AArrcchhiivvee  aapppplliiaannccee  

  DDiirreecctt  aattttaacchh  ttoo  MMaacc  oorr  PPCC  ttoo  mmoovvee  ddaattaa  ttoo  LLTTOO  

  FFiieelldd  ssttaannddaalloonnee  uussee  ttoo  ooffff--llooaadd  ccaammeerraa  mmeemmoorryy  

  SSttuuddiioo  ssttaannddaalloonnee  ttoo  pprreesseerrvvee  ddaattaa  ffrroomm  bbaacckkuupp  

ddiisskkss  ttoo  ssaaffee  LLTTOO  

  OOffff--llooaadd  --  pprreesseerrvvee  XX--SSAANN  oorr  ootthheerr  ccoossttllyy  ssttoorraaggee  

  KKeeeepp  ttrraacckk  ooff  aasssseettss  aanndd  MMeettaaddaattaa  wwiitthh  MMeeddiiaa  AAsssseett  

MMaannaaggeemmeenntt  MMAAMM  ssooffttwwaarree,,  sseevveerraall  ttoo  cchhoooossee  ffrroomm  

ddeeppeennddiinngg  oonn  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  bbuuddggeett..  

  

TThhee  LLTTOOMMaacc  ccoommeess  iinn  aa  ccoommppaacctt  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  rruuggggeedd  

ffiieelldd  pprroovveenn  ppuurrppoossee--bbuuiilltt  cchhaassssiiss  ffoorr  OOnn--SSeett  oorr  SSttuuddiioo  

uussee,,  aallssoo  aavvaaiillaabbllee  iinn  aa  RRaacckkmmoouunntt  vveerrssiioonn..    

  

TThhee  LLTTOOMMaacc  ccaann  bbee  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  aa  llooccaall  LLCCDD  ssccrreeeenn  aanndd  kkeeyybbooaarrdd,,  oovveerr  tthhee  nneettwwoorrkk  oorr  wwiitthh  aa  

ssmmaarrtt  ttaabblleett  ee..gg..  iiPPaadd..  FFoorr  ddaattaabbaassee  //  sseerrvveerr,,  ddaattaa  aarrcchhiivvee  aanndd  MMAAMM  aapppplliiccaattiioonnss  tthheerree  iiss  aann  

ooppttiioonnaall  iinntteerrnnaall  44TTBB  hhaarrdd  ddrriivvee..  NNooww  rruunn  yyoouurr  ffaavvoorriittee  OOSS--XX  ssooffttwwaarree  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  tthhee  ssttuuddiioo,,  

oonn--sseett  oorr  bbootthh..  

  
  

11  BBeeyyoonndd  LLTTOOMMaacc  FFeeaattuurreess  aanndd  OOppttiioonnss::  

  TToottaallllyy  SSeellff--ccoonnttaaiinneedd  ssyysstteemm  iinncclluuddiinngg  aa  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  MMaacc  ssyysstteemm  rruunnnniinngg  OOSS--XX  

  RReeppllaacceess  1166  WWiirreess,,  44  EExxtteerrnnaall  BBooxxeess,,  22  CCoonnttrrooll  CCaarrddss,,  44  PPoowweerr  CCaabblleess,,  44  PPoowweerr  BBrriicckkss  ++  SSttrriipp  

oo  SSeeee  tthhee  DDiiaaggrraamm  EExxppllaannaattiioonn  oonn  tthhee  11  BBeeyyoonndd  wweebb  ssiittee  

  AAvvaaiillaabbllee  wwiitthh  aa  44TTBB  DDaattaabbaassee  ddiisskk  aanndd  sseevveerraall  MMAAMM  ssooffttwwaarree  ssuuiitteess  

  RRuuggggeedd  PPoorrttaabbllee  aallll--mmeettaall  ccaassee  wwiitthh  ccoonnvveenniieenntt  hhaannddllee    

  EExxtteerrnnaall  ppoorrttss::  11  GGiiggaabbiitt,,  TThhuunnddeerrbboolltt,,  44  UUSSBB  33..00,,  44  eeSSAATTAA  66GGbb,,  HHDDMMII,,  WWiiFFii  ((wwiitthh  iiPPaadd  iinntteerrffaaccee)),,  

BBlluuee  TTooootthh,,  AAuuddiioo  IInn  //  OOuutt  aanndd  OOppttiioonnaall  FFiirreewwiirree  880000    

  CCoommpplleetteellyy  ttuurrnnkkeeyy..  PPlluugg  tthhee  ssyysstteemm  iinn,,  ppuusshh  ssttaarrtt  aanndd  iitt  iiss  rreeaaddyy  ttoo  uussee    

  CCuussttoomm  SSttoorrmm  ccaassee  ffoorr  llooccaall  ttrraavveell,,  sshhiippppiinngg  aanndd  aaiirr  ttrraavveell..  

  SSeellff  ccoonnttaaiinneedd  ssttoorraaggee  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ssoolliidd  ssttaattee  ssyysstteemm  ddrriivvee  aanndd  ooppttiioonnaall  44TTBB  DDaattaabbaassee  ddiisskk  

  BBuuiilltt--iinn  LLTTOO--66  ddrriivvee  ffoorr  22..55TTBBss  ooff  rreelliiaabbllee,,  lloonngg--tteerrmm  aarrcchhiivvee  ddaattaa  ssttoorraaggee  

  AAvvaaiillaabbllee  iinn  RRaacckkmmoouunntt  vveerrssiioonn  
  

11  BBeeyyoonndd™™  LLTTOOMMaacc™™  

  PPoorrttaabbllee,,  RRuuggggeedd  MMaacc  OOSS--XX  LLTTOO  wwiitthh  PPuurree  LLTTFFSS  
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