
Hatékonyságnövelés
Web 2.0-val

Varga Zsolt
operatív igazgató
Novell PSH
zvarga@novell.com



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

2

 

1775. április 17.

Paul Revere William Dawes



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

3

 

2008



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

4

 

Web 2.0

A Web 2.0 az IT piac egy olyan 
forradalma, amelyet az Internet mint új 
platfrom megjelenése okozott és célja 

az új platform szabályainak jobb 
megértése a sikeres kihasználás 

érdekében.
Tim O'Reilly - 2004



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

5

 

Web 2.0 alkalmazások hierarchiája

– Level 3: alkalmazás, amely kizárólag az interneten él (eBay, 
Craigslist, Wikipedia, del.icio.us, Skype, AdSense)

– Level 2: offline is működő, de értéket on-line képviselő 
alkalmazás (Flickr)

– Level 1: offline is működő, de bizonyos funkcióiban on-line 
alkalmazás (iTune)

– Level 0: offline és on-line is működő alkalmazások (map-
quest)

Nem webes alkalmazások nem sorolhatóak hierarchiába
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Social Network - ismeretségi háló(zat)
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Definíció

• Social Network... Mi is ez?
– Az ismeretségi háló(zat) (social network) egy közösségi 

struktúra, ami egyének vagy szervezetek kapcsolataiból áll; 
tartalmazza azt, hogy ezek a szereplők között a szociális 
kapcsolatok hogyan és milyen módon léteznek.
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Definíció

• Pozitív Social Networking
– Olyan struktúra amely a résztvevők mindegyikét ösztönzi az 

együttműködésre, illetve a résztvevők munkája kölcsönösen 
egymáséra épül
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Social Networking vállalati környezetben?



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

12

 
Példe –
Egy szervezeti ábra

Senior Vice President
Jones

Exploration
Williams

Drilling
Taylor

Production
Stock

Cohen
|

Smith
|

Hughes
|

Ramirez
|

Bell
|

Cole
|

Hussain
|

Kelly

Cross
|

Andrews

|
Sen

|
Moore

|
Miller

O'Brian
|

Paine

Shapiro



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

13

 

Együttműködő hálózat
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Következmények

• A helytelen együttműködés következményei:

– félre kommunikáció

– Nagy válaszidők

– Láthatatlanság

– Tudástranszfer problémák

– Bózotharc

– Politika



Teaming + Conferencing:
Eszköz, nem válasz
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Kommunikáció és együttműködés

Kommunikáció Együttműködés
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                  megosztás
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Virtuális munkaterület 

• Virtuális munkaterület, amely lehetőséget biztosít az 
együttműködésre

• Biztonságos és hatékonyan elérhető hozzáférést 
biztosít a szolgáltatásokhoz mind a belső mind a 
külső felhasználók számára

• Együttműködik a meglévő csoportmunka 
környezettel

• Szolgáltatásaival a szerveződést és a közös 
munkát támogatja.
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Teaming funkciók

Munkaterület
• Egymásba ágyazás
• Személyes munkaterület
• Mappák

• Dokumentum kezelés
• Naptárak, és feladatok
• Felhasználók

• Munkafolyamat támogatás
• Keresés
• Web2: wiki, blog, forum, 

survey

Hozzáférés
• Web
• Portals (JSR 168)

• LifeRay

• JBOSS

• WebDAV
• E-mail
• Access control
• RSS
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Teaming funkciók
Személyazonosság kezelés

• Hatékonyan kezelhető tagságok

– Címtár integráció

– Szerepkör alapú szerveződés

– Külső dolgozók hatékony bevonása

• Integráció

– Csoportmunka szoftver integráció
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Teaming funkciók
Dokumentum kezelés

• Felhasználó által készített dokumentumok feltöltése

• HTML nézetben megtekintés

• In-Place szerkesztés

• Dokumentum lefoglalása

• Verzió kezelés és archiválás

• Tömeges dokumentum kezelés
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Teaming funkciók
Munkafolyamat

• Egyszerű

– Kézi vezérlés

– Hozzáférés

– Értesítés

• Összetett

– Komplex logika

– Párhuzamosság
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Teaming funkciók
Web 2.0

• Szavazás, felmérés

• Wiki

• Blog

• RSS

• Hirdetőtábla

• Fórum
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Valós idejű funkciók

• Kapcsolattartás
– üzenetküldés

– Voice (VoIP)

– Alkalmazás és 
munkaasztal megosztás

– Jelenlét figyelés

 

• Kliens
– GAIM alapú

– Windows

– SLED 10
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Valós idejű funkciók
Hang alapú szolgáltatások

• VoIP támogatás

• Teljesen duplex

• Web konferencia kiegészítése hang alapú kapcsolattal
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Valós idejű funkciók
Web konferencia

• Azonnali szerveződés

• Időzített konferencia

• Alkalmazás megosztás

• Szöveges konferencia

• Munkaasztal megosztás

• Közös szerkesztés

• Szavazás

• Jelenlét figyelés

• Szerepkörök (moderator, 
előadó, résztvevő, hallgató)

• Rögzítés

• Újrafelhasználás
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Összefoglalás

• A hatékony együttműködés megteremtése nem egy 
dobozos megoldás bevezetése

• Teaming megoldás támogatja a hatékony vállalati 
szerveződést

• Olyan eszközt válasszunk, amely rövid távon, és 
hatékonyan támogatja az együttműködés új 
formájának megteremtését
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