Termékismertető

Novell Filr
A felhőalapú fájlmegosztási szolgáltatások a fájlok elérését
megkönnyítik ugyan, de a jogosultságok és a szellemi tulajdon
kezelhetetlenné válik. A Novell Filr segítségével a felhasználók
bármilyen
eszközön
elérhetik
és
megoszthatják
a
dokumentumaikat, és közben a rendszergazdák a meglévő
tűzfalakat és hozzáférési jogokat használhatják a szervezet
biztonságának fenntartásához. A Filr használatával a
felhasználók úgy élvezhetik a modern fájlhozzáférés
szabadságát, hogy a fájlok is a helyükön maradnak, és a vállalati
biztonsági előírások sem sérülnek.

Áttekintés
A felhő alapú fájlmegosztási szolgáltatások rohamosan elterjedtek az elmúlt
években, de ezek nem kínálnak vállalati
szintű biztonságot és hatékony üzemeltetési lehetőségeket. De egyébként is:
miért kellene szinkronizálni és máshol
tárolni a fájlokat, amikor azok már ott
vannak a felhasználói saját és a
megosztott hálózati mappákban? A
felhasználóknak egyszerű, folyamatos,
helyszíntől független hozzáférésre van
szükségük. A Novell Filr bármely eszközről lehetővé teszi a fájlokhoz való hozzáférést, azok megosztását és létrehozását. A felhasználók megkapják, amit
szeretnének, és közben megmarad a
fájlok, valamint a biztonság feletti
rendszergazdai kontroll.
Mit szeretnének a felhasználók?
Régebben a vállalati fájlok biztonságban
voltak a tűzfalak mögött, ahol az informatikai részleg volt az úr. Ha nagy ritkán az
irodán kívül kellett valakinek dolgoznia,
lassú
magánhálózati
kapcsolaton
keresztül kellett hozzáférnie a fájlokhoz.
Aztán megjelentek a mobilkészülékekre
készült alkalmazások, valamint a felhőalapú fájlmegosztási szolgáltatások, és
egyre többen kezdték el használni
ezeket.
A felhasználók megszokták az új szolgáltatásokat, és elkezdték ugyanezt a
kényelmet megkövetelni a munkahelyüktől is. Nem egyszer megkerülték az informatikai részleget is, és munkahelyi fájljaikat saját maguk töltötték fel a felhő
alapú szolgáltatásokba.

Sajnos ezeknek a felhasználóbarát felhő
alapú szolgáltatásoknak komoly hátrányai is vannak:
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Előfordul, hogy feltörik a szolgáltatók
rendszerét, vagy műszaki hiba miatt
nem elérhető a szolgáltatás egy
ideig. A szolgáltatáskimaradásra
semmilyen ráhatása nincs a felhasználónak, így a probléma elhárításáig
egyáltalán nem férhet hozzá fájljaihoz.
A fájlhozzáférés néha nagyon lassú
lehet, ami ronthatja a termelékenységet.
A fájlokból másodpéldányt kell
készíteni ahhoz, hogy mobileszközökre lehessen továbbítani azokat.
A több példány miatt könnyen előfordulhat, hogy nem a megfelelő változatot használják, módosítják, küldik
tovább.
A meglévő biztonsági mentési és
archiválási eszköztár nem alkalmazható.

Bár ezek súlyos problémák, de mégis
eltörpülnek a legfőbb ok mellett, amely
miatt az informatikai felelősök nem alkalmaznak
felhőalapú
szolgáltatásokat
ezen a területen. A legtöbb szervezetben
egyszerűen jogilag tilos ezt megtenni. A
szigorú egészségügyi, kormányzati és
egyéb iparági előírások kizárják a felhőalapú megoldások alkalmazását a
dokumentumok tárolására. Ez persze
nem mindig tartja vissza a felhasználókat, ám ezzel veszélybe sodorhatják
szervezetüket.








„Vállalati dropbox” megoldás
A fájlok bárhonnan, bármilyen
eszközről elérhetőek.
Windows, Mac, iOS és Android
támogatás
A biztonsági és megfelelőségi
előírásoknak
megfelelő
mobil
fájlelérés
Részletes hozzáférés-szabályozás
A termék a meglévő fájlrendszereket és infrastruktúrát használja.
A meglévő jogosultságok és
kvóták érvényesek a mobil fájlkezelés esetén is.

A Novell Filr biztosítja a mobil fájlelérést, de használatával a fájlok ott
maradnak, ahol a helyük van, a vállalat biztonságos fájlkiszolgálóin.

A megoldás
A külső szolgáltatások felügyelete vagy a
felhasználók szabályozása helyett az
informatikai részlegeknek versenyképes
megoldásokkal kell előállniuk. A Novell
Filr az első, vállalati felhasználásra is
alkalmas mobil fájlhozzáférési megoldás,
amely a meglévő fájlokkal és fájlkiszolgálókkal is használható. A Novell Filr a
modern fájlhozzáférési szolgáltatások
nyújtotta kényelem mellett visszaadja a
felügyelet lehetőségét az informatikai
részlegnek.
A Novell Filr egy összekötő kapocs a
fájlkiszolgálók és a munkatársak végponti eszközei között. A Windows, Mac, iOS
és Android rendszerekre tervezett ügyfélprogramokkal a felhasználók bárhol,
bármikor elvégezhetik feladataikat, nem
kell vesződniük másolatok készítésével,
vagy a különböző fájlverziók összefésülésével. A Novell Filr nem csak elégedettebbé, hanem hatékonyabbá is teszi a
felhasználókat.
Informatikai előnyök
A felhasználók hatékonyságának növelése sokat jelent a szervezet számára, de
nem sokat ér, ha szükségtelen pluszmunkát teremt az informatikai részleg
számára, és informatikai célkitűzéseket
kell miatta feladni. A Filr egyedülálló
módon a felhasználók és az informatikai
szakemberek munkáját egyaránt segíti.
A meglévő infrastruktúrát használja
A Novell Filr a már bevezetett kiszolgálókat és címtárszolgáltatásokat használja.
Ez növeli a felhasználók hatékonyságát,
másrészt csökkenti a teljes birtoklási
költséget a szervezet számára. A Novell
Filr megoldást használva érvényben
maradhatnak a fájlhozzáférési és
bejelentkezési követelmények. Ezenkívül
nem kell kibővíteni vagy lecserélni a már
kiépített mentési rendszert. A fájlokat
nem kell áthelyezni, így védelmük szintje
egy pillanatig sem csökken.
Gyorsan használatba vehető
A Novell Filr a meglévő infrastruktúrát
használja, ezért gyorsan üzembe helyezhető. A Novell Filr telepítése VMware
virtuális készülékként történik, így
csupán minimális időt igényel. A felhasználóknak nem kell fájlokat áthelyezniük,
így azonnal hozzáfoghatnak a munkához. Mivel a Novell Filr és az általa
kezelt fájlok minden eszközön ugyanúgy
jelennek meg, a felhasználók gyorsan
megszokják a használatát.

Megosztás-szabályozás házirendekkel
A Filr segítségével a felhasználók a
szervezeten belül és kívül is megoszthatják fájljaikat, így sokkal hatékonyabbá
tehető az alvállalkozókkal és más vállalkozásokkal végzett közös munka. A Filr
ugyanakkor lehetővé teszi az ilyen
fájlmegosztás részletes felügyeletét, így
nem kerülhetnek veszélybe a kulcsfontosságú vállalati adatok.
Meghatározhatja
például,
hogy
a
felhasználók csak házon belül oszthassanak meg dokumentumokat, de a
marketinges kollégáknak lehetővé teheti,
hogy a termékismertetőket és adatlapokat külső személyekkel is korlátlanul
megoszthassák. Engedélyezheti, hogy a
pénzügyes
kollégák
házon
belül
megoszthassanak bizonyos adatokat, de
a címzettek ne oszthassák meg azokat
másokkal.
A Novell Filr által felügyelt összes mappa
esetében
megadható,
hogy
mely
felhasználók vagy csoportok végezhetnek belső, külső vagy nyilvános megosztást. A nyilvános megosztásra jogosult
felhasználók az interneten tehetnek
közzé olyan hivatkozást, amely közvetlenül az adott fájlra mutat.
Heterogén környezetben is alkalmazható
A Filr Novell Open Enterprise Server
vagy Windows Server környezetben is
alkalmazható,
továbbá
integrálható
eDirectory és a Microsoft Active Directory
környezetekbe.
Webalapú felügyelet
A Novell Filr egy webes portálon keresztül felügyelhető, így az informatikai
szakemberek ezen keresztül figyelhetik a
fájlok használatát és megosztását.
Ráadásul ezt bárhonnan megtehetik,
ahol hozzáférnek az internethez.
Szinte bármivel együtt tud működni
A Filr egységes Windows, Mac, iOS és
Android alkalmazása, valamint webes
felülete egységes felhasználói élményt
biztosít. A felhasználók bárhol, bármikor
hozzáférhetnek fájljaikhoz. A saját eszközök használata általában nagy fejfájást
jelent az informatikai részlegnek, de a
Novell Filr esetében az egyes platformokra
szabott
ügyfélprogramok
megkönnyítik az eszközök felügyeletét. A
felhasználóknak mindössze le kell tölteniük a megfelelő alkalmazást a készülékükre, és máris azonnal hozzáférhetnek
minden fájljukhoz.
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