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600 000 munkaállomásból álló rendszert
épít a Novell
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Novell és az
Egyesült Királyság Egészségügyi
Minisztériumának vezetõ
ügynöksége 39 millió
dollár értékû szerzõdést
kötött olyan átfogó biztonsági, felügyeleti és
infrastruktúra szoftvermegoldások létrehozására, amelyek magasabb
szintû egészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak
az Egyesült Királyság
állampolgárai számára.
A Nemzeti Egészségügyi
Szolgálattal (National
Health Service – NHS)
kötött hároméves megállapodás a Csatlakozás az
Egészségért (Connecting
for Health) program keretében lehetõvé teszi, hogy
a teljes szervezeten belül,
az NHS több mint 600 000
munkaállomásból álló infrastruktúráján alkalmazzák a Novell megoldásait.
A várakozások szerint
ez jelentõs költségmegtakarítást eredményez az
egészségügyi szervezet
számára. A Novell stratégiai partnerként további
támogatást nyújt az
NHS számára IT programjának megvalósításában, amely a betegellátás
és ahhoz kapcsolódó
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Az NHS-nél üzemeltetett Novell megoldások alapelemei
Novell Open Enterprise Server

A világ elsõ vegyes forráskódú vállalati megoldása
biztonságos és megbízható hálózati szolgáltatáscsomag,
amely a NetWare és SUSE Linux Enterprise Server
kombinálásával fejlett tárolási, fájlmegosztási, nyomtatási, felügyeleti, csoportmunka és alkalmazásszerver
szolgáltatásokat nyújt. A Novell teljes támogatási rendszerét kínálja a nagyvállalati igények kielégítéséhez.

Novell ZENworks
A Novell integrált és teljes körû felügyeleti megoldása
megbízható, automatizált és személyre szabott munkakörnyezetet biztosít az asztali, hordozható, szerver
és kéziszámítógépek teljes életciklusán keresztül.
NetWare, Linux és Windows platformon is megoldást
nyújt, mind desktop, mind szerver oldalon. Leegyszerûsíti az informatikai erõforrások telepítését, kezelését
és karbantartását, miközben csökkenti a költségeket,
javítja a termelékenységet, és idõt takarít meg.
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A Novell nyílt forráskódú, szabványalapú technológiai megoldásait választotta
heterogén informatikai környezetének felügyeletére, biztonságossá tételére
és integrálására az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata
(National Health Service)

Novell Nsure Identity Manager
A Novell metacímtár megoldása integrálja a különbözõ korokból származó informatikai rendszereket,
szinkronban tartja az intézmény adatait és alkalmazásait. Az egységes, integrált adatok és alkalmazások
a felhasználók számára személyre szabottan, biztonságosan, a szervezeten belülrõl és kívülrõl egyaránt,
az év bármely napján elérhetõk.
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szolgáltatások, valamint az
NHS szervezeti mûködésének
javítását célozza.
Az NHS informatikai infrastruktúráját érintõ fõbb célkitûzések:
a rendszer folyamatos magas
szintû mûködésének biztosítása,
a szoftvertermékek telepítésének
és frissítésének egységesítése,
valamint az IT rendszer hatékonyságának növelésével a dolgozók
termelékenységének növelése is.
Az új informatikai infrastruktúra
több mint 100 000 orvost, 380 000
ápolót és további 50 000 egészségügyi szakembert köt össze, biztosítva
ezzel a több mint 50 millió angliai

páciens zökkenõmentes ellátását.
Az NHS dolgozói számára a Novell
szakmai képzést is biztosít.
Az adatok és alkalmazások szinkronban tartására, a hozzáférések
és jogosultságok kezelésére az NHS
teljes szervezete a Novell Identity
Managert, a munkaállomások felügyeletére pedig a Novell ZENworks
terméket fogja használni. Az NHS
a szervezet egyes egységeinél
a Novell Open Enterprise Servert is
bevezeti, így lehetõvé válik a megszokott, magas színvonalú NetWare
szolgáltatások elérése Linux rendszereken is – a létezõ infrastruktúra
lecserélése nélkül.

Kormányzati szinten is hódít
a Novell SUSE Linux

Az elmúlt években fokozatosan egyre több kormányzati részleg
vezette be a Linuxot, azonban ez az elsõ eset Svájcban,
hogy szövetségi szinten hivatalos közbeszerzési eljárás során
döntöttek a Linux bevezetése mellett

A

svájci szövetségi kormányzat is Linuxra vált.
A Novellel kötött kulcsfontosságú megállapodás keretében
a Novell vállalati szintû Linux technológiáját vezetik be Svájc közszférájának IT infrastruktúrájába.
Hivatalos közbeszerzési eljárás során
választották a Novell megoldásait,
mivel a vállalat meggyõzõen bizonyította, hogy a svájci közszféra
elvárásainak legjobban megfelelõ
Linux megoldást kínálja. A megállapodás eredményeként több mint
3000, a svájci szövetségi kormány
által mûködtetett szerver mostantól
a díjnyertes Novell SUSE Linux
platformon fut.
A Novell SUSE Linux Enterprise Server
operációs rendszer nyerte el a Legjobb
Vállalati Szerverdisztribúció (Best
Enterprise Server Distribution) díjat,
amelyet a LinuxWorld Conference &
Expo rendezvényen adtak át Frankfurtban. A 200 tagú nemzetközi zsûri
szavazatainak 53 százalékát begyûjtõ
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SUSE Linux Enterprise Server maga
mögé utasította a 37 százalékot kapott
Red Hat Enterprise Linux és a 8 százalékot elért Mandriva rendszereket,
így megkapta a legjobb vállalati Linux
rendszernek járó Linux New Media

Linux New Media
Díj 2005
Szoftver

Legjobb Vállalati
Szerverdisztribúció

1. Novell/Suse
2. Red Hat
3. Mandriva

53.3 %
36.7 %
8.3 %

díjat, amelyet idén hatodik alkalommal adtak át. A szakma elismerését
jelentõ díjat magasan kvalifikált zsûri
adta át, amelynek tagjai között fejlesztõk, szerzõk, iparági szakértõk
és közigazgatási képviselõk is voltak.

A díjnyertes Novell SUSE Linux
Enterprise Server
A SUSE Linux Enterprise Server egy
biztonságos, megbízható platform
nyílt forráskódú számítástechnika
használatához a vállalaton belül.
A SUSE Linux Enterprise Server
páratlan teljesítményt és méretezhetõséget kínál, átfogó, nyílt forráskódú funkcionalitást, valamint hardverplatformok és szoftvercsomagok
széles körének támogatását. Ezenfelül nyílt alkalmazásprogramozási
felületeket (API-kat) és más fejlesztõeszközöket is tartalmaz, amellyel
leegyszerûsíthetõ a Linux-integráció
és a rendszerek testreszabása.

