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Napirend

 9:00 –  9:30 Áttekintés

 9:30 – 10:15 SUSE Linux újdonságok

10:15 – 11:00 Felhő megoldások

11:00 – 11:30 Szünet

11:30 – 12:10 Új bejelentések (WSO2, SUSE Studio)

12:10 – 12:50 Irodai környezet

12:50 – 13:30 Szerver felügyelet

13:30 – Sorsolás, ebéd



3

High Availability,
Cloud services 

Enterprise Linux
Servers

Linux Management

Cégcsoport

Collaboration

File and Networking 
Services

Endpoint 
Management, 
Mobility

Identity, Security, 
Compliance 

Disaster recovery,  
IT Operations 
Management
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Eredmények

Specializáció: Piaci igények célzottabb kiszolgálása.

Cégcsoport: A tőzsde helyett ügyfélfókusz. A vállalati 
ügyfelek által használt termékek gyorsabb fejlesztése, 
a kevéssé használt, de jól hangzó termékek (pl. Mono) 
megszüntetése. 

SUSE: Önállóan dinamikus növekedésnek indult.

NetIQ: A legátfogóbb biztonsági portfólióval rendelkezik 
és szintén növekszik az eladás.

Novell: Több fejlesztő, gyorsabb termékmegjelenések, 
új innovatív mobil portfólió.



A SUSE-ról
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“Linux server market 
growth by 2016”

18%
“of enterprises plan 

private cloud 
adoption in 2013”

46% “Big Data will grow
year over year”

40%

2012 IDC Report2012 Forrsight Hardware Survey2012 IDC Internal Study
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Miért a SUSE?
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Partnerbázis 

Solution 
Providers
(VADs/VARs) 
and System 
Integrators

Training
Partners

Technology 
Partners
(ISVs/IHVs)

Certified SUSE 
Linux 
Enterprise
products

3,200 600 1,300 9,000+
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Ügyfeleink - 2013

$9M

$3.8M

$2.9M

$2.4M$2M

$1.9M

$1.6M

$1.6M $1.3M
$1.2

M

$1M

$2M $3.3M$2.7M

$1.1M

$1.5M

$1.6M

$1.1M

$7.2M
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Néhány eredmény - 2013

22% forgalom növekedés a 2013-as pénzügyi évben

36% forgalom növekedés az USA-ban

Jelentős forgalom növekedés a régiónkban is

17823 termék update az előző12 hónapban

168 000 suse.com látogató havonta, +40% yoy

19 000 aktív vevő, 88% renewal rate

Dinamikusan növekvő dolgozói létszám



SUSE stratégia
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SUSE® stratégia

• Üzleti kritikus vállalati rendszerek

• Felhő infrastruktúra

• Integrált megoldások
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Nagyvállalati rendszerek

Válogatott 
komponensek 
integrációja

Üzletileg kritikus 
rendszerek.
Teljesítmény és 
biztonság

Nagy megbízha- 
tóságú rendszerek
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Felhő stratégia

Privát felhő 
infrastruktúra 
OpenStack alapon

Kiegészítő 
megoldások a hibrid 
környezetekhez

SUSE Linux Enterprise megoldások 
a nyilvános felhőben
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Integrált megoldások

Meglévő rendszerek 
kihasználása 
(pl. osztott tárterület 
integrált kezelése)

Testre szabott 
megoldások létrehozása 
és felügyelete 
(pl. OpenLab, 
szoftverkészülékek)

Heterogén környezetek 
támogatása, felügyelete
(Pl. RH+SUSE)
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Stratégiai partnerkapcsolatok

Partnerség 2006 óta

Közös Interop Lab

Együttműködési 
területek: Szerver, 
Virtualizáció, Felügyelet, 
Felhő

>70% részesedés az SAP  
Linux rendszerek között

Dedikált termék: 
SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP

Szoftverfejlesztési 
referencia platform

Kizárólagos partner a  
HANA appliance 
megoldások esetében

OEM kapcsolat

A SLES az elsődlegesen 
ajánlott Linux környezet

A VMware szoftver-
készülékek SUSE Linux 
Enterprise Server 
alapúak
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Átfogó termékkínálat



Corporate Headquarters
Maxfeldstrasse 5
90409 Nuremberg
Germany

+49 911 740 53 0 (Worldwide)
www.suse.com

Join us on:
www.opensuse.org

http://www.opensuse.org/
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