
jelenleg alkalmazott hetero-

gén vállalati környezetben

erõforrás-kezelõ, és menedzs-

ment szoftverek nélkül szinte lehetet-

len kézben tartani a rendelkezésünkre

álló különbözõ eszközöket, a kiszolgá-

lóktól kezdve egészen a tenyérnyi

számítógépekig. Míg ezidáig egy háló-

zatban többnyire Windows alapú szá-

mítógépek voltak, addig mára jóval

elterjedtebb a Linux operációs rend-

szer munkaállomásként való alkalma-

zása. Jogos igényként merül fel tehát,

hogy a két operációs rendszert egy

központi helyrõl tudjuk menedzselni.

Az informatikai infrastruktúra fenn-

tartása jelentõs emberi erõforrást igé-

nyel, a térben elszórtan elhelyezkedõ

eszközök kezelése, nyilvántartása pe-

dig a távoli menedzselés lehetõsége

nélkül szinte megoldhatatlan. Ezzel

párhuzamosan az egyre növekvõ biz-

tonsági igények, vírusokkal szembeni

védelem, a lehetséges biztonsági rések

felderítése is problémát jelent az infor-

matikus munkatársak számára.

Egy az IDC által nemrégiben készített

jelentés szerint a ZENworks használa-

tával jelentõsen leegyszerûsödnek

a rutinszerû felügyeleti feladatok,

így az azok elvégzéshez szükséges idõ

akár 90%-kal is csökkenhet.

Ez azt jelenti, hogy az informatikai

infrastruktúra fenntartási költségének

jellemzésére manapság használt TCO

(teljes birtoklás költsége) ezzel a szoft-

verrel felszerelkezve alacsonyan tart-

ható. A kezdeti befektetés kevesebb

mint 100 nap alatt térül meg, három

év alatt pedig teljes a megtérülés.

A fenti adatok egy 500-1000 fõt foglal-

koztató vállalatra vonatkoznak, de

mivel a Novell ZENworks moduláris

felépítésû, a rendszer egyes elemeit

gazdaságosan használhatjuk már 10-20

munkaállomás esetén is. 50-100 mun-

kaállomás esetében ugyanakkor már

a teljes rendszer használata ajánlott.

A ZENworks 7 természetesen sok új-

donságot tartalmaz elõdeihez képest.

Ebbõl számunkra talán a legérdeke-

sebb, hogy a a teljes életciklus-fel-

ügyelet immár Linux rendszerekre

is elérhetõ.

A ZENworks Linux Management az

egyetlen olyan megoldás, amely házi-

rend alapú automatizálást használ

a Linux erõforrások telepítési, felügye-

leti és karbantartási feladataihoz.

A modul segítségével lehetõvé válik

a munkaállomások zárolása, lemezké-

pek készítése, távoli irányítása, leltár,

és szoftverfelügyelet Linux operációs

rendszerek alatt, bár egyelõre csak

a Red Hat és SUSE Linux rendszerek

támogatottak.

A ZENworks Asset Management esz-

köz-, és készletgazdálkodási lehetõsége-

ket nyújt, mely segíti a licenckezelést,

valamint szoftverhasználati és trend-

elemzõ képességekkel is rendelkezik. 

A ZENworks Control Center egy web

alapú adminisztrációs felületet biztosít,

mely a központi webes irányítást tesz

lehetõvé. Ezen felül az elõzõ verzióhoz

képest továbbfejlesztett tenyérgép

támogatást is nyújt az új 7-es verzió. 

A ZENworks Patch Management egy

hatékony automatikus hibajavítás-fel-

ügyeleti megoldás mely a szükséges

hibajavítások és frissítések egyre nö-

vekvõ számával képes megbirkózni. 

A ZENworks Handheld Management

segítségével a Palm vagy Windows CE

alapú tenyérgépeink konfigurációját

van lehetõségünk egy központi hely-

rõl vezérelni, illetve biztonsági menté-

seket készíthetünk az eszközön talál-

ható adatokról, melyeket azután egy

központi helyen tudunk tárolni. 

A Novell ZENworks használatával

elért megtakarításokat pedig mi sem

bizonyítja jobban, mint  hogy az ezt

a rendszert használó T-Mobile

Magyarország Rt. közel 2500 fõs csa-

patát egy mindössze 7 fõs help-desk

csoport szolgálja ki.

112005. novemberwww.linuxvilag.hu

Bemutatkozott a Novell ZENworks 7 
A Novell Magyarország sajtótájékoztató keretében jelentette be a ZENworks 7-es
verziójának  megjelenését, amely jelentõs újdonságokat tartalmaz az elõzõ
változathoz képest. A ZENworks az egyik vezetõ erõforrás-kezelõ eszközkészlet,
mely egyaránt támogatja a NetWare, Open Enterprise Server, Linux, és Windows
platformokat. A szoftver 2004-ben, és 2005-ben is elnyerte a LinuxWorld
„Legjobb rendszerfelügyeleti eszköz” díját.
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