
Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú 
vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes forráskódú, heterogén 
informatikai környezetek működtetéséhez és integrálásához szükséges 
biztonsági és rendszerfelügyeleti szolgáltatások területén



Az új Novell
Linux, Biztonság, Felügyelet
Technológiai trendek az üzleti megoldások szolgálatában

Szittya Tamás
ügyvezető igazgató
Novell
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Fejlesztések és felvásárlások

2003

2004

2003. augusztus 11.
Ximian, az asztali és szervermegoldások vezet  szállítójaő

2004. január 19.
SUSE Linux, Linux disztribúció

2005
2005. március 31.

Tally System Corp. informatikai eszközgazdálkodási megoldások
egyik vezet  szakért jeő ő

2005. március 31.
Immunix, vezet  Linux alapú alkalmazásbiztonsági megoldásszállítóő

2006

2007

2008

2006.április 26.
e-Security, a valós idej  eseményfigyelési, reagálási és ű
jelentéskészítési technológia szakért jeő

2007.augusztus 22.
Senforce Technologies, a végponti biztonsági megoldások vezet  ő
szállítója

2008. február 28..
SiteScape, a nyílt forráskódú csoportmunka megoldások vezet  ő
szállítója

2008. március 6.
PlateSpin, az adatközpont-felügyelet vezet  szállítójaő
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú 
vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes forráskódú, heterogén 
informatikai környezetek működtetéséhez és integrálásához szükséges 
biztonsági és rendszerfelügyeleti szolgáltatások területén

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezet  szállítójaő

A Novell világszerte vezet  ő
szerepet tölt be a Linux-alapú és 
nyílt forráskódú vállalati operációs 
rendszerek, valamit a vegyes 
forráskódú, heterogén informatikai 
környezetek m ködtetéséhez és ű
integrálásához szükséges 
biztonsági és rendszerfelügyeleti 
szolgáltatások területén.
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Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú 
vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes forráskódú, heterogén 
informatikai környezetek működtetéséhez és integrálásához szükséges 
biztonsági és rendszerfelügyeleti szolgáltatások területénLinux Biztonság Felügyelet
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója
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Linux – aki kimarad, lemarad

Minden vállalatnál megtalálható

Stabil vállalati Linux megoldások a 
munkaállomásoktól az adatközpontokig

Széles kör  iparági támogatás: HP, ű
IBM, Microsoft, SAP, Oracle, Intel, AMD

Licencköltség csökkentése, 
szerverkonszolidálció, virtualizáció, 
kritikus fontosságú alkalmazások 
támogatása
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú 
vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes forráskódú, heterogén 
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biztonsági és rendszerfelügyeleti szolgáltatások területén

Linux

Magyarországon a Novell a legnagyobb 
vállalati Linux szállító

– SUSE Linux Enterprise – nyílt forrás 
kódú vállalati Linux szerver és 
munkaállomás környezet

– Open Enterprise Server – SUSE Linux 
Enterprise alapú megoldás a Novell 
saját fejlesztés  komponenseivelű
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója
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Biztonság, személyazonosság-kezelés

A biztonság a hatékony 
személyazonosság-kezeléssel kezd dikő
A Novell a személyazonosság-kezelés

egyik vezet * vállalataő
Teljes biztonsági portfólió
– Személyazonosság-kezelés

Novell Identity Manager
– Hozzáférés-felügyelet 

Novell Access Manager
– Egypontos bejelentkezés

SecureLogin
– Biztonsági eseménykezelés és logelemzés

Sentinel
– Munkaállomás biztonsági megoldás

ZENworks Endpoint Security

*Gartner, IDC
– Gartner – "Magic Quadrant for User Provisioning 2H07", IDC – White Paper: Identity and Security Management
– IDC Magyarország - Személyazonosság alapú biztonsági megoldások piaca, 2006.
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója
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Biztonság, személyazonosságkezelés

– 30+ nagyvállalati, intézményi 
referencia

– 100+ integrált rendszer
– Az elmúlt id szak legnagyobb ő

projektje: Jogosultsági folyamatok 
egységesítése - Magyar Telekom

– HP-Novell együttm ködés a ű
személyazonosság kezelési 
megoldások területén
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója
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Rendszerfelügyelet

– Platformfüggetlen megoldás
– Könnyen bevezethet  komponensekő
– Teljes kör  megoldás: munkaállomás-, ű

szerver-, virtuális gép, hálózat-, 
kéziszámítógép-felügyelet, 
vagyongazdálkodás

– Informatikai vagyongazdálkodás - 
ZENworks Asset Management - az 
elmúlt két év legsikeresebb megoldása, 
több mint 50.000 felhasználó

– A PlateSpin felvásárlásával a 
termékportfolió b vült az adatközpont-ő
felügyeleti megoldásokkal
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Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója
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vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes forráskódú, heterogén 
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Rendszerfelügyelet

Teljes menedzsment portfólió
– Munkaállomás-felügyelet

ZENworks Configuration Management
– Linux-felügyelet

ZENworks Linux Management
– Vagyongazdálkodás

ZENworks Asset Management
– Kéziszámítógép-felügyelet

ZENworks Handheld Management
– Patch menedzsment

ZENworks Patch Management
– Virtuális gép menedzsment

ZENworks Virtual Machine Management
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Az új Novell

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója
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Pénzügyi eredmények

2008 1. negyedév:
– Linux termékek

65% növekedés
– Biztonsági termékek  

15% növekedés
– Rendszerelügyeleti termékek

5% növekedés
–
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Napirend

Nemzetközi vállalat - a vállalati 
szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú 
vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes forráskódú, heterogén 
informatikai környezetek működtetéséhez és integrálásához szükséges 
biztonsági és rendszerfelügyeleti szolgáltatások területén

  9:45-10:00  Megnyitó - Szittya Tamás

10:00-10:30  Biztonság mindenek felett - Varga Zsolt

10:30-11:00  Könnyen bevezethet  ITIL alapú megoldások – Hargitai Zsoltő

11:00-11:30  Kávészünet

11:30-12:15  Esettanulmányok - OITH, Raiffeisen Bank, Magyar Telekom

12:15-12:40  Hatékonyságnövelés web 2-vel – Varga Zsolt

12:40-13:00  Újdonságok az adatközpontokban - Hargitai Zsolt

13:00-14:00  Állófogadás

14:00-15:30  Novell megoldások a gyakorlatban, két szekcióban

                         I. szekció: Biztonsági megoldások - Kormány Zoltán

                        II. szekció: Rendszerfelügyeleti megoldások - Uzonyi Gábor
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