
A Novell és a Yahoo!
A Novell kibõvítette kapcsolatait a Yahoo!-
val annak érdekében, hogy a gyorsan bõvülõ
vállalati portálpiacon a felhasználók számára
újabb megoldásokat tudjon kínálni. A megá-
lapodás részeként a Yahoo! a Corporate
Yahoo! vállalati portálban az iPlanet Direc-
tory Server helyett a Novell eDirectory-t
fogja címtárkiszolgálóként használni.
Emellett a Novell maga is bõvíti hálózati
szolgáltatásait a Corporate Yahoo!-val, és
a jövõben a két cég eljárásaira és újításaira
épülõ megoldásokat is szállít a Novell-vá-
sárlók és -üzlettársak számára.

A Corporate Yahoo! vállalati portálmegol-
dásokkal a Yahoo! a munkahelyeken szerzett
vezetõ szerepét aknázza ki, valamint azt a
tapasztalatot, amelyet a személyre szabott,
vonzó, a végfelhasználók számára nagy fon-
tosságú adatokat összegyûjtõ portálok terén
gyûjtöttek. A Yahoo! a gyakorlatban is iga-
zolta, hogy egyedi vállalati portálmegoldásai
gyorsan telepíthetõk és igen könnyen felü-
gyelhetõk. Mindez a szervezetek számára
lehetõvé teszi a termelékenység és az üzleti
kapcsolattartás gyors javítását. A felhasználó
személyazonosságának felügyeleti szolgál-
tatásait kínáló eDirectory segít a még pon-
tosabb testreszabhatóságban, valamint
leegyszerûsíti a különféle személyazonos-
ságok, kapcsolatok és portálmegoldások
felügyeletének kihívásait.
� http://corporate.yahoo.com
� http://my.yahoo.com
� http://www.novell.hu
� http://www.ctp.com
� http://www.novell.com/news/press/

pressroom
� http://www.novell.com/competetive
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Hír-lelõ

StarOffice 6
A Sun Microsystems 2001. október elején
tervezi kiadni a StarOffice 6 irodai csomag
próbaváltozatát, 2002 elsõ negyedében
pedig a véglegeset. Alapját természetesen
az OpenOffice képezi.
Aki az eseményrõl minél hamarabb értesülni
szeretne, az látogasson el a következõ címre
� http://www.sun.com/staroffice/beta6.html,
és iratkozzon fel a listára.
Az 5.2-eshez képest az OpenOffice-ban
a már megszokott látvány vár majd ben-
nünket: nem lesz beépített asztal (desktop),
sem indítópult, továbbá az alkalmazások
nem egy nagyméretû keretprogramból fog-
nak futni, hanem mindegyik külön egység-
ként lesz kezelhetõ, ezért erõforrásigényük
is mérséklõdik. Mivel az összes ismert
dokumentumformátumot – ezen belül széles
körben az ázsiai nyelveket is támogatja,
a Sun cég ettõl a szolgáltatástól várja termé-
kének átfogó elterjedését. Linux, Solaris
és Windows operációs rendszerekhez lesz
elérhetõ.
� http://www.sun.com
� http://www.openoffice.org

Vásárlás elõtti próba
Biztosan mindenki gondolt már arra, milyen
jó lenne kipróbálni a kiszemelt programot,
mielõtt a sokszor nem is kevés pénzt
kiadnánk érte. Ehhez nyújt segítséget a

Runaware weboldala. Egy gyors felirat-
kozás után azonnal nekiláthatunk a kivá-
lasztott program kipróbálásának. Találha-
tunk itt linuxos és windowsos programokat
– az utóbbiak azonban sajnos sokkal
nagyobb számban vannak jelen. A linuxos
programok közül kipróbálhatjuk a Hancom
Office, az Applixware 5.0, a Corel Word-
Perfect Office 2000 Linux irodai csoma-
gokat, a Corel Photo-Paint 9 Linux és
a CorelDRAW 9 for Linux grafikai progra-
mokat, az iceSculptor kiadványszerkesztõt
és a Mentor Pro profi súgórendszer-készí-
tõt (linuxos programokhoz). A szolgáltatás
a 4-es sorozatú Netscape, illetve Explorer
böngészõkkel használható.
Kalandra fel!
� http://www.runaware.com

Újra Corel Linux
A Corel nagy reményekkel vágott bele
a linuxos fejlesztésekbe, lerázva magáról
a kötelékeket, amelyek a termékeiket egy
felülethez kötötték. Gõzerõvel segítették a
Wine fejlesztését, hogy az általuk készített
programok és csomagok egy kis támogatás-
sal bármilyen Linux-változaton fussanak.
Megjelent a Corel Linux OS elsõ változata,

majd szinte teljesen a feledésbe merült ez az
ígéretesnek induló, asztali operációs rend-
szerként fejlesztett Linux. A pénzügyi gon-
dokkal küszködõ cég már-már feladni látszott
ez irányú szárnypróbálgatásait, azonban sze-
rencsénkre feltûnt egy másik kanadai cég,
a Xandros, amely folytatná a Corel Linux
fejlesztését. A 2001. augusztus 29-én San
Franciscóban a Corel és a Xandros között
létrejött szerzõdés értelmében a Xandros cég
a következõ 18 hónapban minden jogot
birtokol a Corel-változat fejlesztéséhez.
A Xandros felhasználóbarát, könnyen tele-
píthetõ, egyszerûen használható Linux-
változatot hoz majd létre, amely megfelelõ
lehet a Windows-rendszerek kiváltásához.
Ám nemcsak az asztali rendszereket céloz-
zák meg, hanem komolyabb alkalmazási
területeken is (például ISP-k, vállalati rend-
szerek stb.) jelen szeretnének lenni. A Xand-
ros a v3.0-s Corel OS-re építené asztali
rendszerét. Az új rendszer tervezett kiadásá-
nak idõpontja 2002 elsõ negyedéve lesz.
Addig is együtt szorítunk nekik!
� http://www.xandros.net/
� http://www.corel.com
� http://linux.corel.com
� http://linux.corel.com/products/pp9/

download.htm
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