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• Felhő infrastruktúra
‒ SUSE Cloud

• Felügyelet 
‒ NetIQ Cloud Manager

• Biztonság
‒ NetIQ CloudAccess

• SaaS infrastruktúra szolgáltatások
‒ NetIQ, Novell és SUSE termékekből

Átfogó termékkínálat



Alapinfrastruktúra
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Miért OpenStack?
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Miért OpenStack?

• Konkrét piaci igény van OpenStack megoldásokra

• Iparági háttérrel és széles közösségi támogatással 
rendelkező nyílt forrású projekt

‒ Essex Release (utolsó stabil verzió) 517 fejlesztő és 180 vállalat 
munkájából áll össze

• Távlatokban az aktív fejlesztői közösség nagyobb 
innovációra képes mint a versenytárs megoldások

• Az OpenStack alapítvány biztosítja:
‒ A projekt hosszú távú fenntarthatóságát

‒ Szállító független iparági célok megvalósulását
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SUSE részvétele a projektben?

• Az OpenStack alapítvány Platina fokozatú tagja:

‒ Lényeges anyagi részvétel

‒ Fejlesztői kapacitás biztosítása

‒ Jogi támogatás

• Alan Clark, SUSE, az alapítvány elnöke

• Műszaki hozzájárulás az alábbi területeken: 

‒ Biztonsági fejlesztések

‒ Bevezetés és karbantartás hatékonyság növelése

‒ Fejlett Xen Hypervisor támogatás

‒ Folyamatos fejlesztés

• Az OpenStack népszerűsítése az openSUSE közösség számára

• OpenStack alapú termék szállítása – SUSE Cloud
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NapÓra

Miért kell SUSE Cloud?

782
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SUSE Cloud
• SUSE Cloud egy vállalati nyílt forrású privát felhő 

megoldás, az alábbi szolgáltatásokkal:
‒ Biztonságos, támogatott felhő környezet kialakítása

‒ Workloadok zökkenőmentes üzembe helyezése és 
felügyelete

‒ Hatékony erőforrás kihasználás

‒ Gyors szolgáltatás létesítés

• A SUSE Cloud:
‒ Csökkenti a beruházási és működési költségeket

‒ Javítja a szolgáltatások minőségét (template kezelés)

‒ Megteremti a szolgáltató IT funkcióját
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Miért a SUSE Cloud?

Vállalati használatra kész
● 20 év SUSE tapasztalat a nyílt forrású termékek vállalati 

hasznosítása kapcsán
● Kiterjedt SUSE fejlesztői és támogató háttérszervezet
● Nagyvállalati környezethez igazodó SUSE felügyeleti 

termékeivel integrált (SUSE Manager / SUSE Studio)

● Teljesen automatizált telepítés (crowbar)

Meglévő hardver eszközökön használatba vehető
● Standard hardver elemekre telepíthető (x86)
● SUSE alkalmazás és hardver tanúsítvány

Integráció felügyeleti eszközökkel (SUSE Studio és 
SUSE Manager)

● Egyszerű felügyelet és VM építés standard eszközökkel – 
Hybrid Cloud
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SUSE Cloud 1.0

SUSE Cloud

Required
Services

RabbitMQ
PostgreSQL

Operating System: SUSE Linux Enterprise Server

Physical Infrastructure: Any  x86-64 server certified on SUSE Linux Enterprise 11 SP2
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Felügyelet
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NetIQ Cloud Manager

• Felhő szolgáltatások vállalatok számára

• Gyors bevezethetőséggel
‒ meglévő infrastruktúrára épít

‒ VM és fizikai hardver

• Multi hypervisor
‒ KVM, XEN, Citrix, HyperV, Vmware
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Architektúra
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Biztonsági szolgáltatások
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NetIQ CloudAccess

• Biztonságos hozzáférés felhő alapú alkalmazásokhoz
‒ Egypontos bejelentkezés
‒ “zero day start/stop”
‒ Jóváhagyási munkafolyamatok

• Integráció
‒ Többszáz alkalmazás (SAML 2)
‒ Speciális csatoló a komplex környezetekhez                                 

(Office 365, Google Apps, Salesforce)

• Gyors bevezetés
‒ Egyszerű telepítés (appliance)
‒ Az üzemeltetés továbbra is használhatja a megszokott eszközöket 
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NetIQ CloudAccess



SaaS infrastruktúra szolgáltatások



20

• SUSE Linux Enterprise Server: Vállalati 
alkalmazásszerver

• Filr / iPrint: Állomány megosztás és nyomtatás 
Internet alapú megközelítéssel

• GroupWise: Vállalati levelezési- és együttműködési 
alkalmazás

• Vibe: Web2.0 csoportmunka

• ZENworks Application Virtualization: alkalmazás 
virtualizációs platform

• VDI – virtuális desktop

SaaS infrastruktúra szolgáltatások



Összefoglaló
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• Felhő infrastruktúra
‒ SUSE Cloud

• Felügyelet 
‒ NetIQ Cloud Manager

• Biztonság
‒ NetIQ CloudAccess

• SaaS infrastruktúra szolgáltatások
‒ NetIQ, Novell és SUSE termékekből

Átfogó termékkínálat



Unpublished Work of SUSE. All Rights Reserved.
This work is an unpublished work and contains confidential, proprietary and trade secret information of SUSE. 
Access to this work is restricted to SUSE employees who have a need to know to perform tasks within the scope of 
their assignments.  No part of this work may be practiced, performed, copied, distributed, revised, modified, translated, 
abridged, condensed, expanded, collected, or adapted without the prior written consent of SUSE.  
Any use or exploitation of this work without authorization could subject the perpetrator to criminal and civil liability.

General Disclaimer
This document is not to be construed as a promise by any participating company to develop, deliver, or market a 
product.  It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making 
purchasing decisions.  SUSE makes no representations or warranties with respect to the contents of this document, 
and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.  The 
development, release, and timing of features or functionality described for SUSE products remains at the sole 
discretion of SUSE.  Further, SUSE reserves the right to revise this document and to make changes to its content, at 
any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes. All SUSE marks referenced in 
this presentation are trademarks or registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.  All 
third-party trademarks are the property of their respective owners.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23

