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Napjaink követelményei

Az informatika 
az üzleti célok 
szolgálatában

1
Felügyeleti 
költségek 
csökkentése

2
A meglévő IT 
vagyon 
kihasználása

3

…minden rendszerre és platformrra
a desktoptól az adatközpontig...
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A megoldás – Novell® ZENworks®

A ZENworks egy átfogó megoldáscsomag, amely 
automatizálja az üzleti és informatikai folyamatokat a 
hálózat minden komponensére vonatkozóan és irányelv 
alapú megközelítésével segít a felügyeleti költségek 
csökkentésében. 

ZENworks egyedi …

• Teljes körű életciklus felügyelet, 
több platformos környezetben

• Munkarend alapú automatizált 
eljárások

• Fókuszban a felhasználó és az 
informatikai vagyonelem

Előnyök

• költségcsökkentés

• Adminisztráció 
csökkentése

• Szabad 
platformválasztás

• Megfelelőség
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A ZENworks® termékcsalád
Teljes körű ITIL alapú integrált szolgáltatáscsomag

 

Kézi eszköz felügyelet Linux felügyelet

Szerver felügyelet

Konfiguráció 
felügyelet

Patch felügyelet

Végpont felügyelet

Virtuális gép 
felügyelet

Novell
ZENworks®

IT vagyongazdálkodás
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A „tökéletes” rendszerfelügyeleti 
megoldás



ZENworks Configuration Management
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Jövőbeni architektúra
Roadmap

Desktop Management

Server Management

Handheld Management

Linux Management
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ÚjProjekt Brimstone
– Web Service alapú

– központi web felület

– szabványos

– platformfüggetlen

– hatékonyan teríthető

– CMDB alapú
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relationships

primary

database

managed devices

connectivityLDAP 
Directory

ZENworks® - az új architektúra 

distribution 
point
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ZENworks Configuration Management
Verziók

Standard Advanced Enterprise

Endpoint Security Management

Asset Management Services

Handheld Management

Linux Management

Patch Management

Removable Device / Wireless 
Control

Windows Desktop Management

-Subscription included in Maintenance and 
Upgrade Protection purchase
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Újdonságok?
Hatékonyság növelése

• Egyszerű telepítés: Használatba vétel mindössze 30 perc alatt.

• Előfeltételek ellenőrzése: A telepítés előtt a hardver és szoftver 
előfeltételek ellenőrzése

• Automatikus eszköz felderítés: Gyorsan és könnyedén azonosítja a 
hálózatra kapcsolt eszközöket, amelyre a távoli telepítés automatikus.

• Skálázható kitelepítés: Legyen bármilyen bonyolult a hálózati 
infrastruktúra a rendszer kitelepítése hatékonyan és skálázhatóan 
megvalósulhat.
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Újdonságok?
A választás szabadsága

• Platform függetlenség: Szinte minden elterjedt szerver platformon 
használatba vehető mint Windows, Linux és Novell® Open Enterprise 
Server (Linux). Számos verziójú Windows operációs rendszer 
felügyeletére képes

• Windows Vista támogatás: Teljeskörű Windows Vista támogatás, 
munkarend alapú felügyelet, alkalmazás terítés és távoli desktop.

• Natív Active Directory és eDirectory támogatás: Active Directory és 
eDirectory integrációval akár több címtáras környezetben is 
használatba vehető.
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Újdonságok?
Egyszerűbb használat

• Munkarend alapú automatizáció: Egyedi munkarendek létrehozása 
a központi konzolon, amelyekkel a munkaállomások teljes életciklusa 
alatt felügyeletet lehet gyakorolni. Az egyes felügyelet erőforrások 
közötti összefüggések is munkarendben rögzíthetőek.

• Szerepkör alapú felügyelet: A felhasználók részére elhelyezkedés 
függetlenül testreszabott környezet biztosítása. A ZENworks® 
Configuration Management automatikusan telepíti a szükséges 
alkalmazásokat, adatokat, erőforrásokat a személy igényei alapján, a 
szerepkörétől függően.
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Újdonságok?
Az alkalmazás disztribúció felgyorsítása

• Fejlett kijelölés: előre definiált dinamikus eszközcsoportok 
létrehozása, amelyek hasonló tulajdonságú szervereket vagy 
munkaállomásokat tartalmaznak (pl. Windows szerverek adott 
verziója). További dinamikus csoportok a leltár adatok alapján 
definiálhatóak.

• Zökkenőmentes telepítés: Hálózati kapacitás kezelése, automatikus 
check-point, újraindítás, ellenőrzés, egységességvizsgálat, alkalmazás 
cache támogatja az alkalmazások integritásának védelmét, és a 
hálózat hatékony kihasználását.

• Terítési hierarchia: Helyezzük az adatokat oda ahol a felhasználó 
könnyen, gyorsan eléri.

• Üzemszünetek kezelése: A frissítések és terítések üzletmenethez 
igazítása.

• Rendszerfrissítés: A ZENworks® Configuration Management termék 
komponensek frissítése az interneten keresztül.
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Újdonságok?
Egységes adminisztráció

• Integrált megoldás: Minden munkaállomás egységes felügyelete, 
web felületen keresztül, adatbázisban tárolt adatokon (CMDB) működő 
munkarendekkel.

• Web services architektúra: HTTP és SOAP protokollokon keresztül 
megvalósított adminisztrációs felület, amely bárhonnan használható 
Novell kliens használatának teljes kiváltása..

• Modern felület: Bármilyen hálózati elérésen keresztül egyetlen web 
böngésző használatával lehetséges a teljes felügyeleti eszköztár 
használatba vétele.

• Szerepkör alapú adminisztráció: Finoman szabályozható szerepkör 
alapú hozzáférés szabályozás az adminisztrátori funkciókhoz.
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Újdonságok?
Korszerű egy ügynökös architektúra

• Moduláris ügynök: Jelentősen lecsökken a munkaállomás helyi 
konfigurációk száma, hiszen az új felügyeleti funkciók használatba vétele a 
telepített ügynök egy moduljának telepítésével megvalósítható.

• Csoportos segítség támogatása: Egyszerre több szakértő tud egyetlen 
session-on keresztül a munkaállomás problémájának megoldásán 
dolgozni. Ezen esetekben a szakértők, teljes vagy részleges, megosztott 
kontrolt tudnak gyakorolni.

• Rendszer státusz: Rendszer dashboards, amelyen web felületen 
érhetőek el a legfontosabb státusz információk akár az egyes 
munkaállomásokról, akár magáról az egész rendszerről.
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Újdonságok?
Fejlett riportolási képesség

• BusinessObjects Enterprise XI Release 2: A riport funkciók 
használatával a rendszerben tárolt nyers adatok értelmezhető 
formában történő megjelenítése. A ZENworks Configuration 
Management segítségével egyszerűen publikálhatóak a riportok web-
re, PDF vagy XLS formában. A riport felületen az előkészített 
riportokon túl egyediek is létrehozhatóak.

• BusinessObjects Web Intelligence: ad hoc lekérdezések 
megvalósítása, grafikus megjelenítések, riport ütemezés, értesítés és 
figyelmeztetés, web alapú analitikák..
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Újdonságok?
Upgrade út ZENworks-ről

• Együttműködés: A ZENworks Configuration Management minden 
gond nélkül futtatható korábbi ZENworks verzió mellett.

• Migrációs eszközök: Bejáratott migrációs eszközök a ZENworks 
ZCM átálláshoz, az átállás teszteléséhez.
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•Munkaállomás felügyeleti szoftver, amely csökkenti az 
üzemeltetés költségeit

•Natív Active Directory és eDirectory™ támogatás a 
valós idejű címtár adatokkal

• Többféle szerver platform támogatása

•Windows Vista támogatás

ZENworks® Configuration Management
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ZENworks® Configuration Management

Munkaállomás-felügyelet extra szolgáltatásokkal

• rendszerképkezelés – szabály alapú automatikus 
imaging

• alkalmazásfelügyelet – valós idejű feltételvizsgálattal
• távvezérlés – help desk funkciók (excute, view, fájl 

transfer, diagnostic, közös betekintés
• irányelvkezelés – policymenedzsment AD nélkül is
• hardver és szoftverleltár – tudásbázis alapú fejlett 

felismerési technológia
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IT vagyongazdálkodás
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ZENworks Asset Management - 
Teljes körű IT vagyongazdálkodás

Vagyonleltár
• Hardver leltár
• Szoftver leltár
• Hálózat felderítés

Licenc audit
• Szerződés követés
• Licenchasználat követés
• Szerződés megfelelés
• Licenc allokáció
• Szoftver standardok felügyelete

Szoftver használat
• Monitorozás
• Használat jelentés
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Összefoglaló riport



Végpont védelem
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Teljeskörű végpont biztonság
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Hely felismerési keretrendszer

• Helyek

– Hely alapú biztonsági szabályok létrehozása

– A hálózati környezet meghatározza a helyszínt

– Szabadalmaztatott ‘Location-Aware’ technológia
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Funkciók

Háttértároló eszközök kezelése

• Kikapcsolt vagy csak-olvasható szabályok definiálása és terítése az eltávolítható 
háttértárolókra (USB meghajtók, iPods, floppy meghajtók) és optikai meghajtókra 
(CD/DVD drives)

• Jelentések készítése a fenti eszközökről (A rájuk írt vagy róluk másolt 
állományokról)
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Funkciók

WiFi kezelés

• Disable wireless, disable wireless when wired, disable ad hoc 
networks, disable adapter bridge

• Lock down wireless access by SSID, MAC, wireless adapter.
• Manage wireless for WEP
• Set minimum security required for wireless access (no encryption, 

WEP 64, WEP 128, WPA)
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Funkciók

A VPN használatának kikényszerítése 
a távoli felhasználóknál

• A VPN kliens automatikus futtatása abban az esetben ha a 
felhasználó az irodán kívül tartózkodik

• Adatcsomagok beágyazása és titkosítása az átvitel 
időtartama alatt

• A titkosított csatorna és teljeskörű kliens védelem biztosítja, 
hogy MINDEN adat biztonságban van az átvitel időtartama 
alatt
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Funkciók

Hálózati hozzáférés engedélyezése

• 7x24 órás védelem
• Független a helyszíntől
• Független a kapcsolat állapotától
• Vizsgált feltételek lehetnek (vírusírtó verzió, vírusírtó 

adatbázis állomány verziója, Windows javítás vagy egyéb 
más szoftver megléte)
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Funkciók

Központilag felügyelt személyi tűzfal

• NDIS rétegben található tűzfal 
komponens (driver level integration)

• Véd a hálózati protokollok elleni 
támadásoktól

• Access Control Lists (ACLs) 
használata a megbízható 
kommunikációhoz

• Központilag felügyelt személyi tűzfal
• Helyszínenként definiálható beállítások
• A felhasználó által nem kikapcsolható
• TCP/UDP & IP/MAC control
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Funkciók

Kommunikációs hardvereszközök felügyelete

Alkalmazás felügyelet és tiltás
• Alkalmazások futtatásának tiltása
• Alkalmazások hálózati elérésének tiltása
• Helyszín alapú felügyelet

• Helyszín alapú felügyelet az alábbi eszközökön
– IrDA
– Bluetooth
– 1394 (Firewire)
– Serial/Parallel ports
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Központosított felügyelet és jelentéskészítés

• Központosított házirend definiálás és publikáció az operatív címtár alapján 
(eDirectory, Active Directory, LDAP)

• Riasztások definiálása
• Nagy számú beépített jelentés, szabadon bővíthető jelentés könyvtár


