
Introduktionshandbok för 
SPARC® Enterprise T1000
Denna handbok innehåller grundläggande information om 
servern. Den tar upp var du hittar den information du behöver 
för att snabbt få igång servern och börja använda den.

Följande ämnen tas upp:

■ Viktig information om SPARC Enterprise-servrar

■ Dokumentation för SPARC Enterprise T1000

■ Identifiera detaljer på fram- och baksidan

Mer information finns i dokumentationen till SPARC Enterprise 
T1000.

Viktig information om SPARC 
Enterprise-servrar
Innan du tar servern i drift bör du kontrollera om det finns 
några uppdateringar till produkten. Sådan information finns i 
“Produktinformation för SPARC Enterprise T1000” (C120-E381) 
som du hittar på Fujitsus webbplats för dokumentation:

Mer information om installationsprocessen finns på följande 
webbplatser:

Global webbplats
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/notes/

Webbplats för Nordamerika
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Japansk webbplats
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/notes/
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nstruktioner för hur du installerar, administrerar och utför 
ervice på servern finns på Internet på Fujitsu-webbplatsen för 
okumentation:

Global webbplats
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/

Webbplats för Nordamerika
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Japansk webbplats
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/

Produktinformation för SPARC Enterprise T1000 
(C120-E381)

Information om de senaste uppdateringarna för produkten 
och om eventuella problem i samband med den.

Översikt till SPARC Enterprise T1000  
(C120-E380)

Produktens funktioner

Installationsplanering för SPARC Enterprise T1000 
(C120-H018)

Serverspecifikationer som är väsentliga vid den fysiska 
installationen

Installationshandbok för SPARC Enterprise T1000  
(C120-E383)

Detaljerad information om rackmontering, kablage, 
strömsättning och konfiguration

SPARC Enterprise T1000 Server Administration Guide 
(C120-E385)

Hur du utför olika administrationsuppgifter som är specifika 
för SPARC Enterprise T1000

Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x Guide

Hur du använder ALOM-programvaran (Advanced Lights 
Out Manager)

SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual 
(C120-E384)

Hur du utför diagnostik när du behöver felsöka servern och 
hur du gör för att ta ur och byta ut komponenter i servern

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/
https://download.computers.us.fujitsu.com/
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/


Identifiera detaljer på fram- och baksidan

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Med ensamrätt.

Fujitsu Limited har lämnat tekniska kommentarer och granskat delar av materialet. Paketet kan omfatta material från tredje part. Delar av denna produkt kan härröra från Berkeley BSD-system, för vilka 
Sun har licenser från University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, exklusivt licensierat via X/Open Company Ltd.

Fujitsu och Fujitsu-logotypen är registrerade varumärken för Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot och 
Sun Fire är varumärken eller registrerade varumärken för Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken används under licens och är registrerade varumärken som tillhör 
SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med SPARC-varumärken är baserade på en arkitektur som utvecklats av Sun Microsystems, Inc. SPARC64 är ett varumärke för 
SPARC International, Inc., som Fujitsu Microelectronics, Inc. och Fujitsu Limited använder under licens. De grafiska användargränssnitten i OPEN LOOK och från Sun™ har utvecklats av Sun 
Microsystems Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner Xerox banbrytande insatser inom forskningen om, och utvecklingen av, begreppet visuellt eller grafiskt användargränssnitt för 
datorindustrin. Sun har en icke-exklusiv licens från Xerox avseende Xerox grafiska användargränssnitt, vilken också omfattar dem av Suns licenstagare som utvecklar grafiska användargränssnitt 
enligt OPEN LOOK, och i övrigt uppfyller Suns skriftliga licensavtal.

DOKUMENTATIONEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. SUN MICROSYSTEMS INC. 
GARANTERAR TILL EXEMPEL INTE ATT DE BESKRIVNA PRODUKTERNA ÄR I SÄLJBART SKICK, ATT DE ÄR LÄMPLIGA FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ATT DE INTE INKRÄKTAR PÅ 
ANDRA FÖRETAGS RÄTTIGHETER, I DEN MÅN SÅDANA FRÅNSÄGANDEN AV GARANTIER EJ ÄR OLAGLIGA.
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Nätaggregat SC-serieporten för PCI Express-plats
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SC, port för nät-TTYA, serie-
hanteringhantering
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Läsarkommentarer rörande handboken

Om du har några speciella synpunkter eller kommentarer rörande handboken, eller om du tycker att någon enskild formulering är otydlig 
eller förvirrande, ber vi dig att precisera vad du skulle vilja ändra och kontakta ansvarig systemtekniker (SE) eller din säljare.

Handbokskod: C120-E379-01SV
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