
Alapinfrastruktúra kis- és középvállalatoknak

Novell Open Workgroup Suite
Small Business Edition

Szeretné  racionalizálni  informatikai  költségeit?  A nyílt  és  zárt

forrás kódú szoftverek optimális integrálásával  született  Novell

Open  Workgroup  Suite  Small  Business  Edition  (NOWS SBE)

segítségével  a  legmodernebb technológiák  használata  mellett,

kompromisszumok  nélkül  csökkentheti  üzemeltetési  és

beruházási  költségeit.  A megoldás  minden  olyan  szolgáltatást

biztosít,  ami  egy  korszerű,  maximum  200  felhasználós  irodai

infrastruktúra  kialakításához  szükséges  és  a  legfontosabb

szerver  oldali  szoftverektől  kezdve  a  teljes  értékű  irodai

munkaállomásig minden lényeges alkalmazást tartalmaz.

Novell megoldások

 Alapinfrastruktúra

Termékek

 Open Workgroup Suite 
Small Business Edition

 Open Enterprise Server

 GroupWise

 Groupwise Mobility (aktív 
termékkövetés esetén) 

 ZENworks Configuration Mgmt

 ZENworks Endpoint Security Mgmt

 Vibe

 Filr (aktív termékkövetés esetén)

Fontosabb képességek

 Open Enterprise Server: SUSE Linux 
Enterprise alapon nyugvó egyedülálló 
hálózati szolgáltatások

 GroupWise: csoportmunka-szoftver, 
email- és naptárkliens, mely elősegíti a 
személyes termelékenység 
növekedését

 ZENworks Configuration 
Management: fejlett rendszerfelügyeleti 
eszköz, mely integrálja a Windows és 
Linux alapú asztali gépek felügyeletét

 ZENworks Endpoint Security 
Management: lehetővé teszi a hatékony
és automatizált biztonsági eljárás 
kezelést az asztali és hordozható 
számítógépeken

 Novell Vibe: web2-es dokumentum- 
és munkafolyamat-kezelő 
szoftvercsomag

 Filr: „Vállalati Dropbox” megoldás

Fontosabb előnyök

 Teljes körű vállalati megoldás

 Kiforrott, nagy megbízhatóságú 
szoftverek

 Jelentősen alacsonyabb beszerzési 
és birtoklási költség

Versenyképesség nyílt forrásból
A Novell  kellő  időben felismerte  a nyílt
forráskódú fejlesztésben rejlő potenciált,
lendületet,  és innovációt,  mellyel  képes
versenyképes  alternatívát  kínálni
nemcsak a vállalati szerverek, hanem, a
teljes  informatikai  infrastruktúra
kialakításának  területén  is.  Évek  óta
támogatja  a  közösséget,  közvetlenül  is
részt  vesz  a  fejlesztésben,  továbbá
szabadalmai  révén  jogi  védelmet  is
biztosít  a  fejlesztőknek  és  a
felhasználóknak,  és  ennek
köszönhetően  ma  már  mindenki
nyugodtan, kockázatok nélkül  építheti  a
nyílt forráskódú megoldásokra. 
A Novell Open Workgroup Suite a SUSE
Linux  alapon  futó  Open  Enterprise
Server  révén  egyedülálló  hálózati
alapszolgáltatásokat  biztosít  és
kiegészülve  a  GroupWise  és  a  Vibe
csoportmunka  rendszerével,  valamint  a
ZENworks  rendszer  felügyeleti
megoldásával  minden  korábbinál
teljesebb  szerver  oldali
szolgáltatásportfóliót nyújt. 

A legnagyobb különbség az ár
A  Novell  Open  Workgroup  Suite  a
versenytárs  megoldások  árának
töredékéért  szerezhető  be,  továbbá  a
teljes  birtoklási  költség  (TCO)  is
jelentősen  alacsonyabb.  Ezen
szolgáltatások  segítségével  drámai
mértékben  csökkentheti  a
munkaállomás-géppark üzemeltetéséhez
szükséges erőforrásokat és biztosíthatja
az előírásoknak való megfelelést. 

Open Enterprise Server
A SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
alapjain  nyugvó  megoldás  a  Novell
NetWare  továbbfejlesztett,  jelenleg  is
egyedülálló  hálózati  szolgáltatásait
hozza  el  a  modern  Linux  platformra.
Natív  Windows  és  Apple  hálózati
támogatással  rendelkezik,  és
problémamentes átállást biztosít mind a
korábbi  NetWare-alapú,  mind  pedig  a
Windows,  illetve  Linux  hálózatok
számára.  A  SLES  egy  nagy
teljesítményű  és  nagy  megbízhatóságú
Linux  szerver  disztribúció,  mely  a
legmodernebb  képességekkel  van
felvértezve.  Xen  és  KVM  alapú
virtualizáció, fürtözési képességek, fejlett
naplózás  és  alkalmazásbiztonság,
beépített  tűzfal  és  a  legkülönfélébb
tárolási rendszerek támogatása. 

GroupWise 
A Novell GroupWise nem egyszerűen egy
nagyvállalati levelezőrendszer, hanem egy
csoportos  naptárkezelést,  címjegyzéket,
személyes  feladat-  és  projekt-
menedzsmentet,  azonnali  üzenetküldést,
és  webes  felületet  is  tartalmazó integrált
csoportmunka-rendszer,  32  csomópontig
skálázódó  fürtözéssel  biztosítja  a  nagy
teljesítményt  és  redundanciát,  valamint
támogatja a közösségi hálózatokhoz való
csatlakozást éppúgy, mint a legmodernebb
mobil  eszközöket.  A  GroupWise
felépítésénél  fogva  megbízható  és
méretezhető: egyetlen GroupWise-szerver
akár felhasználók ezreit  is kiszolgálja,  és
további felhasználók felvétele esetén sem
kell a folyamatos működés biztosításához
újabb informatikus szakembereket felvenni.



"Még az üzemeltetés költségeit beleszámolva is, a Novell Open
Workgroup Suite-ra történő átállással előreláthatólag a jelenlegi

licencköltségeink 50%-al fognak csökkenni — nem is beszélve arról a
választási szabadságról, melyet a jövőben élvezhetünk”

Michel Martin, Stratégiai és Módszertani Igazgatóság, Belgium Igazságügyminisztériuma 

www.novell.hu

ZENworks Configuration Management
Rendkívül  fejlett  rendszer  felügyeleti
megoldás, mely automatikusan felderíti a
hálózaton  a  Windows  és  Linux
munkaállomásokat,  telepíti  a  megfelelő
ügynökprogramot,  és  folyamatos
irányelv-alapú  felügyeletet  biztosít.
Magában foglalja az operációs rendszer-
képek  és  alkalmazások  távoli  és
automatikus  telepítését,  eltávolítását,
konfigurálását,  teljes  körű  hardver-  és
szoftverleltárt,  szabályozott és naplózott
távoli  elérést,  valamint  testre  szabható
riportok készítését. 

ZENworks Endpoint Security Mgmt
A  végponti  eszközök  biztonságának
megőrzése  fontosabb  annál,  minthogy  a
végfelhasználókra  lehetne  bízni.  Ennek
ellenére,  az  IT  infrastruktúra  biztonsága
sok  esetben  attól  is  függ  hogy,  az
alkalmazottak  hogyan  állították  be  a
számítógépükön a tűzfalat,  lefuttatják-e a
telepített  vírusirtót,  illetve  hogyan
használják  az  irodán  kívül  a  VPN
kapcsolatot.  Ezekben  az  esetekben  a
végfelhasználók  képzettsége  és
motiváltságuk  hiánya  nem  nyújtja  azt  a
biztos  hátteret,  ami  a  magas  biztonsági
szint  megőrzéséhez  kapcsolódó
meglapozott  döntésekhez  szükséges
lenne. Novell ZENworks Endpoint Security
Management  használatával  a  biztonság
ellenőrzése  a  desktop  eszközökre
vonatkozóan  a  hozzáértő  IT  biztonsági
szakemberek  kezében  összpontosul,
ahova egyébként is ez való. Az alkalmazás
kialakítása során lehetőség van az egyedi
igényekből  kiindulva  csak  bizonyos
funkciók használatára, illetve arra is, hogy
mint  integrált  megoldás  nyújtson  teljes
védelmet,  az  IT  infrastruktúra  végponti
eszközeire  vonatkozóan.  A  megoldás  a
világ  leghatékonyabb  tűzfalát  kínálja  a
hacker, malware, protokoll és egyéb más
támadásokkal  szemben  úgy,  hogy
használatával  kapcsolatosan  a
végfelhasználóknak  nem  kell  plusz
ismeretet elsajátítania.

Vibe
A  legmodernebb  web2-alapú
szolgáltatásokkal  segíti  a  csoportos
együttműködést.  Személyre  szabható
webes felhasználói felülettel rendelkezik
és  támogatja  a  közösségi
együttműködési  funkciókat,  úgy  mint
blog,  micro-blog,  wiki,  feed-ek,  a  többi
munkatárs  keresése  és  követése,
azonnali  üzenetküldés.  Személyes,
illetve  csoportos  munkaterületek  állnak
rendelkezésre  a  saját,  és  a  közös
projektek  kezelésére,  támogatására.
Verziókövetéssel  ellátott  dokumentum-
menedzsment  rendszere  egy
forradalmian  új,  web2-es
szolgáltatásokkal  támogatott  fájlkezelési
rendszer  kialakítását  teszi  lehetővé.  A
munkafolyamatok  támogatásához  pedig
rendelkezésre  áll  egy  beépített
munkafolyamat-könyvtár  és  egy  egyedi
munkafolyamat-szerkesztő,  valamit
munkafolyamat-követő felület.

Filr
Azok az ügyfelek, akik termékkövetést
vásárolnak  a Novell  Open  Workgroup
Suite  programhoz,  a  Novell  Filr
termékét  is  használhatják  amíg  aktív
termékkövetéssel  rendelkeznek.  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.

Keresse meg helyi megoldásszállítóját, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a Novell 
magyarországi képviseleti irodájával az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

MOM Park, SAS torony

1124 Budapest, Csörsz u. 45.

Tel: +36 (1) 489-4600

Fax: +36 (1) 489-4601

info@novell.hu

www.novell.hu
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