
fejlett hálózati és irodai szoft-

verek integrálásával létrejött

Novell Open Workgroup Suite

teljes körû integrált informatikai prog-

ramcsomag, amely átfogó megoldást

nyújt egy korszerû irodai szoftverkör-

nyezet kialakításához a kis-, közepes- és

nagyvállalatok számára egyaránt.

A termék a legfontosabb szerver oldali

szoftverektõl kezdve az irodai munka-

állomásig minden lényeges alkalmazást

tartalmaz, többek között a NetWare és

a Linux elõnyeit ötvözõ hálózati kiszol-

gálót, megbízható és biztonságos

csoportmunka megoldást, hatékony

rendszerfelügyeleti szolgáltatást, a leg-

elterjedtebb irodai programcsomagok

formátumait kezelõ irodai alkalmazást

és teljes értékû asztali operációs rend-

szert. A Novell Open Workgroup Suite

kedvezõ árkonstrukciójának köszönhe-

tõen a vállalatok a legmodernebb tech-

nológiák használata mellett, kompro-

misszumok megkötése nélkül racionali-

zálhatják informatikai költségeiket,

és hatékonyabban tervezhetik hosszú

távú informatikai stratégiájukat is. 
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Új, költséghatékony munkacsoport megoldás
a Novelltõl

A Novell új munkacsoport megoldása, a Novell Open Workgroup Suite minden
olyan szolgáltatást biztosít, ami egy korszerû irodai infrastruktúra kialakításához
szükséges és a legfontosabb szerver oldali szoftverektõl kezdve a teljes értékû
irodai munkaállomásig az összes lényeges alkalmazást tartalmazza.

Magazin

A

A Novell Open Workgroup Suite
az alábbi termékeket tartalmazza:
Szerver oldali szolgáltatások

Novell Open Enterprise Server
A világ elsõ

vegyes forrás-

kódú vállalati

megoldása a ta-

valyi évben ke-

rült bevezetés-

re, azóta

a Novell több

mint 8 millió

Open Enterprise

Server licencet szállított új, illetve

meglévõ ügyfeleinek. A Novell

Open Enterprise Server biztosítja az

ügyfelek számára a NetWare fejlett

jogosultságkezelését, a megbízható

fájl-, nyomtató- és címtárszerver szol-

gáltatásokat, az alkalmazásszerver-

ként kiváló SUSE Linux Enterprise

Server, pedig a nyílt forráskódú rend-

szerek rugalmasságát adja a termék-

hez, amely a felhasználók számára

egy egységes felületet biztosít bár-

mely operációs rendszer irányából.

Novell GroupWise 7
A GroupWise 7 a Novell vezetõ mun-

kacsoportos és együttmûködési szoft-

verének legújabb verziója.

A GroupWise leegyszerûsíti a kommu-

nikációt: egyetlen helyen, az ún. Uni-

verzális Postafiókon keresztül biztosít

hozzáférést minden lényeges informá-

cióhoz, beleértve az üzeneteket, ha-

táridõnapló-bejegyzéseket, dokumen-

tumokat. A GroupWise 7 támogatja

a hagyományos- és webes klienseket,

valamint a mobil eszközöket, ezzel

biztosítva az elektronikus levélküldés,

azonnali üzenet-

továbbítás, fel-

adatküldés és

ütemezés lehetõ-

ségét, valamint

a kapcsolatok

és dokumentu-

mok egyszerû

elérhetõségét.

Novell ZENworks 7
A Novell

ZENworks 7

leegyszerûsíti

az informatikai

erõforrások

telepítését,

kezelését és

karbantartását

a ma használa-

tos heterogén

környezetekben. A ZENworks egy

integrált többplatformos eszközkész-

letet nyújt, amely asztali, hordozha-

tó, szerver és kéziszámítógépek tel-

jes életciklusán keresztül automati-

kussá teszi a felügyeletet. Ezáltal az

ügyfelek és a rendszergazdák fel-

adatai is csökkenhetnek, valamint

az informatikai költségek terén is

megtakarításokat érhetnek el.

Ugyanakkor a felhasználók számára

szükséges összes erõforrás – a sze-

mélyazonossági beállításoknak meg-

felelõen – idõben jut el a megfelelõ

emberekhez. 
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Magazin

Programcsomagok irodai munka-
állomásokhoz
OpenOffice for Windows
Az OpenOffice.org irodai alkal-

mazások gyûjteménye, mely táb-

lázatkezelõ, szövegszerkesztõ,

bemutatókészítõ és rajzoló eszkö-

zökbõl áll. Az OpenOffice.org

Novell-változata számos Visual

Basic makrót kezel, és kiterjedt

fájlformátum-kompatibilitást biz-

tosít a Microsoft Office formátu-

maival, így a felhasználók hatéko-

nyabban oszthatják meg fájljaikat

a platformok között. Az alkalma-

záscsomag felhasználói felülete

magyar nyelvû és tartalmaz egy

integrált, nyílt forráskódú, ma-

gyar nyelvû helyesírás-ellenõrzõ és

elválasztó szótárt. Az OpenOffice.org

2.0 teljes mértékben támogatja

a dokumentumfájlok új, nyílt

formátumát, az OpenDocument

fájlformátumot.

Novell Linux Desktop, és leg-
újabb verziója a SUSE Linux
Enterprise Desktop 
A Novell Linux Desktop termék

egy hatékony végfelhasználói

környezetet kínál, mely a vállalati

ügyfelek számára lehetõvé teszi

a Linux és a megbízható nyílt for-

ráskódú megoldások biztonságos

kihasználását. A Novell Linux

Desktop azonnali alternatívát

jelent a közigazgatástól kezdve

az egészségügyi intézményeken

és legnagyobb vállalatokon át

a pénzintézetekig a különféle

meghatározott funkciójú munkaál-

lomásokon történõ bevezetésre.

A Novell Linux Desktop tartalmazza

a mindennapos üzleti feladatok

elvégzéséhez szükséges összes

fontos alkalmazást.

Azon ügyfelek, akik szoftver-

frissítéssel együtt vásárolják

meg az Open Workgroup Suite-ot,

a Novell Linux Desktop követke-

zõ verzióját, a SUSE Linux

Enterprise Desktop-ot is megkap-

ják a termék nyári bejelentése

után. A SUSE Linux Enterprise

Desktop olyan technológiai újí-

tásokat tartalmaz, mint a tovább-

fejlesztett energiagazdálkodás,

a beépített asztali keresõrendszer,

a nagy teljesítményû grafikus

felületek és a különféle alkalma-

zások nyílt forráskódú fejleszté-

sekbõl származó újdonságai.

Ennek köszönhetõen a SUSE

Linux Enterprise Desktop egysze-

rû használhatóságot, nagy telje-

sítményû, beépített irodai

funkciókat és sziklaszilárd stabi-

litást kínál a termelékenység

növelése mellett.

ELÉRHETÕSÉG

Az OOppeenn  WWoorrkkggrroouupp  SSuuiittee a NNoovveellll viszonteladói hálózatán keresztül
2006. július 30-ig bevezetõ áron kapható, akár 27.500 Ft felhasználón-
kénti áron is elérhetõ. A fenti ár ajánlott nettó végfelhasználói ár és
az OOppeenn EEnntteerrpprriissee  SSeerrvveerr  LLiinnuuxx kernel alapú változatát tartalmazza.

KAPCSOLÓDÓ CÍM

További információ a
� http://www.novell.com/hungary/

termekek/openworkgroupsuite/
weboldalon található.
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