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biztonsági és rendszerfelügyeleti szolgáltatások területén



Novell IT in Action 
rendezvény
2011. június 16.



Novell IT in Action 
rendezvény
2011. június 16.

Hargitai Zsolt
Üzletfejlesztési vezető
Novell Magyarország



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

4

 

A Novell stratégiája

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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Sikeres stratégia 

Linux
– SUSE Linux Enterprise Server üzleti kritikus alkalmazások 

alatt – pl. Egis, Sanyo, Zwack
– LibreOffice, Linux alapú vékony kliens projekt 1.000 gépre – 

Országos Vérellátó Szolgálat

Biztonság
– 37%-os részesedés az IAM piacon
– Magyar Telekom, ORFK, OITH, K&H, FHB

Rendszerfelügyelet
– Több, mint 120.000 ZAM felhasználó
– Új innovatív termékek – pl. alkalmazás virtualizáció - CEU
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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

9:00-9:15  Megnyitó

9:15-10:45  Open Enterprise Server

GroupWise

10:45-11:00  Kávészünet

11:00-12:30  ZENworks 11

Novell SecureLogin

12:30-13:15 Ebéd

13:15-15:00 Novell Vibe (korábban Teaming Server)

15:00-15:15 Kávészünet

15:15-16:00 Sentinel Log Manager

16:00-16:30 Kérdések/Válaszok, ajándéksorsolás
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