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Újabb három vállalat részesül a Microsoft
és a Novell együttmûködésének elõnyeibõl

A Deutsche Bank AG, a Credit Suisse és az AIG Technologies a nyílt
forráskódú és a jogvédett szoftverek együttes alkalmazásával tér át vegyes
forráskódú rendszerre

A

Microsoft és a Novell 2006.
november 2-án széles körû
üzleti és mûszaki megállapodást jelentett be, amelynek célja
a két vállalat termékeinek jobb együttmûködését biztosító megoldások fejlesztése, értékesítése és támogatása.
Stuart Cohen, az Open Source
Development Labs. vezérigazgatója
szerint a Microsoft és a Novell bejelentése jelentõs mérföldkõ a Linux
bevezetésének történetében. Ezek
a megoldások hatékony virtualizációs
lehetõségeket, valamint a Microsoft
és a Novell termékeinek jobb együttmûködését kínálják.
A megállapodás részeként a Novell és
a Microsoft három fontos elkötelezettséget is bejelentett. Elõször, a Microsoft együttmûködik a Novell vállalattal és aktívan hozzájárul számos nyílt
forráskódú szoftverprojekthez, többek
között Office fájlformátumokkal és
webes szolgáltatások felügyeletével
kapcsolatos projektekhez. Másodszor,
a Microsoft nem érvényesíti szabadalmait a nem kereskedelmi nyílt forráskódú szoftverek fejlesztõivel szemben.
Harmadszor, a Microsoft ígéretet tesz
arra, hogy nem érvényesíti szabadalmi igényeit az OpenSUSE.org olyan
egyéni fejlesztõivel szemben, akiknek
kódját a SUSE Linux Enterprise platform tartalmazza, beleértve a SUSE
Linux Enterprise Server és SUSE Linux
Enterprise Desktop termékeket.
Stuart Cohen, az Open Source
Development Labs. vezérigazgatójának
véleménye szerint azzal, hogy a Microsoft az együttmûködést választotta,
elismeri azt, hogy a nyílt forráskód
kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalati informatikai infrastruktúrában.
Az Open Source Development Labs.
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nagyra értékeli a Novell szerepét
a Microsoft és a nyílt forráskód közösség közötti híd felépítésében és örömmel látja, hogy a két vállalat együttmûködik a szabadalmak által okozott,
a fejlesztõket és ügyfeleket érintõ jogi
fenyegetések megszüntetése érdekében is. Ez növeli az ügyfelek Linux
iránti bizalmát, és jó hatással van
a nyílt forráskód közösségre, valamint
a szélesebb körben értendõ informatikai-gazdasági rendszerre.

Az ügyfelek már most élvezhetik
a megállapodás eredményeit

A Deutsche Bank AG, a Credit Suisse
és az AIG Technologies az elsõk között
részesül a Microsoft Corp. és a Novell
Inc. – Windows és Linux rendszerek
együttmûködését javító – széles körû
üzleti és mûszaki megállapodásának
eredményeibõl. A Microsoft három
különálló ügyfél-megállapodás keretében mindegyik vállalat részére SUSE
Linux Enterprise elõfizetési tanúsítványokat biztosít, így lehetõvé teszi
számukra a Microsoft és a Novell között született megállapodás elõnyeinek kihasználását. A Credit Suisse,
a Deutsche Bank és az American
International Group Inc. tagjaként
mûködõ AIG Technologies hangsúlyozza, hogy az együttmûködés legfõbb elõnyei, a szabadalmi együttmûködési megállapodás és a kétirányú
virtualizációs megoldásokra vonatkozó tervek döntõ tényezõk voltak
választásuk során.

Deutsche Bank: kihasználhatják
a platformválasztás elõnyeit

Clemens Jochum, a Deutsche Bank AG
mûszaki igazgatója örömmel tekint
a két vállalat megállapodása elé,

melynek köszönhetõen a jövõben
javul a különbözõ rendszerek közötti
együttmûködés. A Deutsche Bank
a Novell és a Microsoft termékeinek
már most jelentõs felhasználója,
és régóta fontosnak tartja a Windows
és Linux rendszerek együttes alkalmazását, azonban a két rendszer együttmûködésének megteremtése jelentõs
idõt és erõforrást igényelne. A Microsoft és a Novell megállapodásának
eredményeképpen a vállalat kihasználhatja a platformválasztás elõnyeit,
és az ebbõl adódó rugalmasság révén
tovább növelhetik vállalatuk versenyképességét és hatékonyságát.

Credit Suisse: lehetõség a nyílt
forráskódú és a jogvédett
szoftverek együttmûködésére

Tom Sanzone, a Credit Suisse informatikai igazgatója szerint a Credit
Suisse számára kulcsfontosságú
ez az együttmûködés, hiszen
a Windows és a SUSE Linux rendszerek folyamatosan fejlõdõ, stratégiai
fontosságú platformok. A vállalat
örömmel üdvözli, hogy a Microsoft
és a Novell mindkét platformot támogatva folytatja az együttmûködés
fejlesztését, és az új modell az ügyfelek számára eddig nem tapasztalt
lehetõséget biztosít a nyílt forráskódú és a jogvédett szoftverek
együttmûködésére.

AIG Technologies: felfedezi,
miként válhatna még rugalmasabb
szervezetté

Mark Popolano, az AIG globális
informatikai igazgatójának célja, hogy
vállalata piaci áron magas értéket kínáljon – így kulcsfontosságú számára,
hogy mûszaki ajánlatai elõretekintõk,
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integráltak és megfelelõen pozicionáltak legyenek. Popolano véleménye
szerint a Microsoft és a Novell elköte-

Az ügyfelek 95 százaléka támogatja a Microsoft és a Novell közötti
együttmûködést
A Microsoft és a Novell közös,
a Penn, Schoen & Berland Associates
Inc. független piacelemzõ cég által
végzett, 201 informatikai szakembert
megkérdezõ felmérése szerint a válaszadók 95 százaléka egyetért
a Microsoft és a Novell közötti
megállapodással, és úgy véli, hogy
az informatikai rendszerek együttmûködésének javítása elõnyöket
biztosíthat ügyfelei számára. Eddig
több mint 16 000 új SUSE Linux
Enterprise-tanúsítványt aktiváltak
a Microsoft és a Novell együttmûködési megállapodásának keretében.
A felmérés fõbb eredményei:
•

A megkérdezettek 95 százaléka
egyetért a Novell és a Microsoft
között létrejött megállapodással.

lezettsége az együttmûködés és
a szellemi tulajdonjogok biztosítása
terén nagymértékben hozzájárul

•

•

•

•

A megkérdezettek 78 százaléka
gondolta úgy, hogy az ügyfelek
számára elõnyös, ha a Microsoft
és a vezetõ Linux-disztribútorok
szorosabban együttmûködnek.
A megkérdezettek 67 százaléka
nagyobb valószínûséggel
választaná a Novell SUSE Linux
termékét.
A megkérdezettek 97 százalékának véleménye szerint szükség
van arra, hogy a platformszolgáltatók javítsák termékeik együttmûködését.
A megkérdezettek 98 százaléka
szeretné, ha a mûszaki vállalatok felelõsséget vállalnának
a termékeikben szereplõ szellemi
tulajdonért.

A teljes felmérés
a  http://www.novell.com/news/press/
item.jsp?id=1257 címen érhetõ el.

e cél eléréséhez. Az AIG a programba
való belépéssel azt tervezi, hogy felfedezi, miként válhatna még rugalmasabb szervezetté.
A Deutsche Bank, a Credit Suisse
és az AIG Technologies SUSE Linux
Enterprise bevezetésére vonatkozó
– közvetlenül a két vállalat együttmûködésének bejelentése után született –
döntése megerõsíti a Microsoft és
a Novell közös munkájának eredményét. Az ügyfelek igényeihez igazodva a Novell egy valós probléma
megoldásával biztosít egyedülálló
lehetõséget a Linux bevezetéséhez.
Ez is azt bizonyítja, hogy a SUSE
Linux Enterprise teljes mértékben
készen áll az adatközpontokban
való alkalmazásra.

KAPCSOLÓDÓ CÍMEK
A megállapodásról további információt a
 http://www.novell.com/linux/
microsoft és a
 http://www.microsoft.com/
interop/msnovellcollab
weboldalakon talál.
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