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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 területénLinux Biztonság Rendszerfelügyelet
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A Novell-ről

Folyamatos fejlődés:  
A Novell operációs rendszer gyártóból egy 
globális, vállalati szoftvereket fejlesztő céggé vált

Piacvezető technológiák: 
1) Vállalati-szintű operációs rendszerek Linux és 
nyílt forráskód alapon
2) Biztonsági és rendszermenedzsment 
megoldások vegyes környezetek 
üzemeltetéséhez és felügyeletéhez
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Felvásárlások a kiemelt területeken

2003

2004

2003. augusztus 11.
Ximian, az asztali és szervermegoldások vezető szállítója

2004. január 19.
SUSE Linux, Linux disztribúció

2005

2005. március 31.
Tally System Corp. informatikai eszközgazdálkodási megoldások
egyik vezető szakértője

2005. március 31.
Immunix, vezető Linux alapú alkalmazásbiztonsági megoldásszállító

2006

2007

2008

2006.április 26.
e-Security, a valós idejű eseményfigyelési, reagálási és 
jelentéskészítési technológia szakértője

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

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

2008. március 6.
PlateSpin, az adatközpont-felügyelet vezető szállítója

2008. október 17.
Managed Objects, a szolgáltatásmenedzsment egyik vezető szállítója
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Linux alapú megoldások

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

Aktualitások, termékek

Stabil vállalati Linux megoldások a 
munkaállomásoktól az adatközpontokig

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

Tipikus projektek: licencköltség csökkentése, 
migráció Unix-ról, virtualizáció, hibrid kliens

Szerver megoldások – SUSE Linux Enterprise 
Server 11, Open Enterprise Server 2

Desktop megoldások – SUSE Linux Enterprise 
Desktop 11, OpenOffice (Windows-ra is)
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Biztonsági megoldások

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

Aktualitások, termékek

- Teljes biztonsági portfólió
- A személyazonosság-kezelés egyik vezető* 
vállalata, 30+ ügyfél Magyaroszágon, a legnagyobb 
projekt jogosultságkezelés a Magyar Telekom-nál
- Magyarországi szakértelem

-Személyazonosság-kezelés
Novell Identity Manager
–Hozzáférés-felügyelet
Novell Access Manager
–Egypontos bejelentkezés
SecureLogin
–Biztonsági eseménykezelés és logelemzés
Sentinel

*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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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

Aktualitások

– Könnyen bevezethető platformfüggetlen 
komponensek

– Informatikai vagyongazdálkodás - 
ZENworks Asset Management - az 
elmúlt két év legsikeresebb megoldása, 
több mint 80.000 felhasználó

– A PlateSpin és a ManagedObjects 
felvásárlásával a termékportfolió 
kibővült az adatközpont-felügyeleti 
megoldásokkal

Rendszerfelügyeleti megoldások
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Rendszerfelügyeleti megoldások

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

Termékek

Teljes menedzsment portfólió
– Munkaállomás-felügyelet

ZENworks Configuration Management
– Alkalmazás virtualizáció

ZENworks Application Virtualization
– Vagyongazdálkodás

ZENworks Asset Management
– Munkaállomás biztonság

ZENworks Endpoint Security Management
– Hálózat biztonság

ZENworks Network Access Control
– Adatközpont menedzsment

Platespin és Managed Objects terrmékek
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Napirend

10:15 Megnyitó – Basa Richárd

10:15 A szolgáltatásmenedzsment alapjai

- Varga Zsolt

11:00   Kávészünet

11:15   Novell BSM megoldások - Hargitai Zsolt

12:30 Ebéd
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