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A SUSE® Linux Enterprise Server Subscription with  Expanded 

Support  egy  prémium  szintű  támogatási  előfizetés,  amely 

támogatást biztosít a már meglévő Linux* telepítések számára, 

emellett  lehetővé  teszi  a  SUSE® Linux  Enterprise  Server 

integrálását  jövőbeni  Linux  környezetébe.  Azon  ügyfelek,  akik 

fizikai  vagy  virtualizált  környezetekkel  kívánják  bővíteni  Linux 

környezetüket,  skálázhatóságot  igényelnek  magas  támogatási 

költségek nélkül. A vállalatoknak ezenfelül Linux infrastruktúrájuk 

zökkenőmentes  támogatására  van  szükségük,  ugyanakkor  a 

legszélesebb  körű  együttműködést  biztosító  Linux  platform 

kézzelfogható előnyeit is szeretnék megragadni. 

SUSE megoldások

 Adatközpont megoldások

Termékek

 SUSE Linux Enterprise Server with 
Expanded Support

Vonzó  árajánlatunknak  köszönhe-
tően jelenlegi Linux támogatásának 
akár  50  százalékát  is  megtakarít-
hatja, ha kihasználja a SUSE Linux 
Enterprise  Server  with  Expanded 
Support  nyújtotta  előnyöket.  Az 
elsőbbségi támogatás költséghaté-
kony támogatási szintet kínál azon 
ügyfelek számára, akik virtualizálni 
kívánják környezeteiket,  hiszen ez 
a szint a korlátlan számú vendéget 
fogadó kiszolgálókra épül. 

Milyen érvek szólnak a SUSE Linux 
Enterprise Server with Expanded 
Support mellett? 
A vállalati igényekre válaszul a SUSE a 
kritikus  fontosságú  adatközpontok 
számára  nyújtott  felső  kategóriás 
támogatását  kiterjeszti  egyéb  Linux 
telepítésekre is, így lehetővé teszi ügyfe-
lei  számára  a  SUSE  Linux  Enterprise 
Server – a legszélesebb körű együttmű-
ködést biztosító és leginkább költségha-
tékony  Linux  rendszer  –  használatából 
fakadó előnyök kihasználását. Az ügyfe-
lek  mostantól  egyszerűen,  alacsony 
kockázat mellett növelhetik Linux állomá-
nyukat,  miközben  támogatást  kapnak 
már meglévő Linux környezetükhöz. 

Az ajánlat összefoglalása 
Az ajánlat azon ügyfelek által támasztott 
jelentős igény eredménye, akik stratégiai 
döntést  hoztak  Linux  környezetük 
adatközpontjainkban  való  növelésére 
vonatkozóan. 

Az  ügyfelek  a  SUSE  Linux  Enterprise 
Server rendszerrel bővítik Linux állomá-
nyukat, miközben támogatást kapnak az 
adatközpontban  található  egyéb  Linux 
platformokhoz,  beleértve  a  Red  Hat* 
Enterprise Linux rendszert is. 

Az  ajánlat  azon  meglévő  műszaki 
támogatást és professzionális szolgálta-
tásokat  egyesíti  magában,  amelyeket  a 
SUSE  vállalati Linux támogatást igénylő 
ügyfelei számára nyújtott eddig. A SUSE 
köztudottan  prémium  szintű  támogatást 
nyújt  a  kritikus  fontosságú vállalati 
környezetek  számára,  és  a  Linux 
támogatása  terén  világelsőként  tartják 
számon.  Emellett  a  SUSE  a  SUSE 
Manager  alkalmazással  egészíti  ki  az 
ajánlatot, amely lehetővé teszi a vegyes 
Linux  környezetek  zökkenőmentes 
kezelését.  A SUSE  Manager  automati-
kus,  költséghatékony  szoftverfelügyele-
tet,  eszközfelügyeletet,  valamint  az 
automatikus szerver telepítési és monito-
rozási képességeket  biztosít,  lehetővé 
téve  a  Linux  kiszolgálók egyszerű 
felügyeletét fizikai, virtuális és felhőalapú 
környezetekben egyaránt. 

Ajánlat
Az Expanded Support ajánlat támogatási 
lehetőségei  választási  lehetőséget  és 
rugalmasságot  kínálnak  az  ügyfelek 
számára. 



SUSE Linux Enterprise Server Expanded Support – a meglévő és 
jövőbeni Linux környezet támogatásának leghatékonyabb eszköze! 

www.suse.com

Alapszintű  vagy  elsőbbségi  műszaki 
támogatást  magában  foglaló  SUSE 
Linux  Enterprise  Server  előfizetés, 
amely a következőket kínálja: 

 Frissítések és hibajavítások elektro-
nikus  úton  történő  biztosítása  az 
előfizetés-kezelési  eszköz  segítsé-
gével 

 Elsőbbségi  műszaki  támogatás 
egész évben, a hét minden napján, 
napi  24  órában,  vagy  alapszintű 
támogatás  egész évben,  hétközna-
pokon, napi 12 órában 

 Korlátlan virtualizáció az elsőbbségi 
támogatási előfizetéshez 

 SUSE  LINUX  Enterprise  Server 
támogatás egyéves vagy hároméves 
előfizetéssel 

Red Hat  Enterprise  Linux  támogatás 
az előfizetés egyéves vagy hároméves 
időtartamára: 

 A Red Hat  által  közzétett  hivatalos 
irányelvek értelmében az Expanded 
Support  szolgáltatásra  előfizető 
ügyfelek a termék teljes élettartamá-
ra  támogatást  kapnak  a  Red  Hat 
Enterprise  Linux  3.x,  4.x  vagy  5.x 
vagy 6.x az előfizetés időpontjában 
meglévő legújabb verziójához 

 A Red Hat hálózatán közzétettekkel 
binárisan  kompatibilis  javítások  és 
frissítések 

Más  Linux  platformokról  a  SUSE 
Linux  Enterprise  rendszerre  való 
áttérést  segítő  képzések,  amelyek  a 
következőket tartalmazzák: 

 Elektronikus formában zajló képzés 
 Telepítési  kézikönyv  technikai 

dokumentummal 

A  Linux  rendszerek  egyszerűbb 
felügyelete: 

 A  SUSE  Linux  Enterprise  Server 
with Expanded Support előfizetés és 
a SUSE Manager együttes haszná-
lata  lehetővé  teszi  az  ügyfelek 
számára a meglévő Red Hat kiszol-
gálók  magabiztos  felügyeletét  az 
informatikai  szolgáltatások  SUSE 
Linux  Enterprise  Server  rendszerre 
való áttelepítése során. 

 A  SUSE  Manager  lecsökkenti  a 
Linux  rendszergazdák  képzési 
követelményeit,  mivel  hasonló 
felhasználói  felülettel  rendelkezik, 
mint  az RHN Satellite,  a  jól  ismert 
Linux  logikát  és  terminológiát 
használja, valamint magában foglal-
ja  mindkét  disztribúció  felügyeleti 
eszközeit. 

Keresse meg helyi megoldásszállítóját, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a SUSE 
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

iroda@suse.com

www.suse.com
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