
SUSE Linux Enterprise

Desktop megjelentetésével

a Novell beváltotta tavaly

tett ígéretét, miszerint nemcsak a ta-

pasztalt linuxosokat, hanem az üzleti

felhasználókat is megcélzó asztali

rendszert dob a piacra. A könnyû

és egyszerû felhasználás problémáját

oldotta meg és egy olyan asztali

környezetet készített, amely a piac

legfontosabb pontjának, az általános

irodai dolgozóknak a kiszolgálására

is alkalmas.

A SUSE Linux Enterprise Desktop

néven piacra kerülõ termék egy teljes

körû asztali környezet, amelyben

olyan technológiai újítások találha-

tóak, mint a továbbfejlesztett ener-

giagazdálkodás, a beépített asztali

keresõrendszer, a nagy teljesítményû

grafikus felületek és a különféle alkal-

mazások nyílt forráskódú fejlesztések-

bõl származó újdonságai. Ennek kö-

szönhetõen a SUSE Linux Enterprise
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A Novell újgenerációs Linux desktop megoldása
átrendezi az asztali munkaállomások piacát

„A fejlesztés megkezdésekor az üzleti felhasználók számára elérhetõ legjobb
asztali rendszer megalkotását tûztük ki célul”- ezekkel a szavakkal jelentette be
a Novell a CeBIT-en újgenerációs vállalati asztali Linux-rendszerét.
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Desktop új mércét állít fel az üzleti

asztali környezetek világában: egy-

szerû használhatóságot, nagy teljesít-

ményû, beépített irodai funkciókat

és sziklaszilárd stabilitást kínál

a termelékenység növeléséhez

– a hagyományos asztali termékek

árának töredékéért.

A SUSE Linux Enterprise Desktop

tervezése közben a Novell több száz

felhasználói felmérést végzett és kö-

zel 1500 órányi videót forgatott arról,

hogyan is használják az irodai dolgo-

zók munkaállomásaikat. A SUSE

Linux Enterprise Desktop minden

egyes funkcióját – legyen az akár az

asztali beállítások módosítása, fájlok

keresése, alkalmazások elindítása,

külsõ eszközök (például USB-s meg-

hajtók) elérése, az Internet haszná-

lata vagy éppen csatlakozás a helyi

és a vezeték nélküli hálózatokhoz –

gondosan tesztelték. A körültekintõ

tervezésnek köszönhetõen a lehetõ

legjobb teljesítményre számíthatnak

a céges, vagy intézményi irodai

felhasználók.

Nagy teljesítményû asztali funkciók
A SUSE Linux Enterprise Desktop

része a gyors rendszertöltési tech-

nológia, a továbbfejlesztett energia-

gazdálkodás és a rendszer felfüg-

gesztése, a vezeték nélküli eszközök

még kifinomultabb integrációja,

Bluetooth-támogatás és az alkalma-

zások biztonságosabb használata

a Novell AppArmor segítségével.

Szemben a hagyományos megol-

dásokkal, ahol további szoftverek

vásárlására van szükség egy hasonló

funkcionalitású asztali rendszer

kialakításához, a SUSE Linux

Enterprise Desktop minden szüksé-

ges komponenst tartalmaz: egy

megoldásban kínál biztonságos ope-

rációs rendszert, irodai csomagot,

webböngészõt, kliensprogramot

azonnali üzenetküldéshez, fájlkeze-

lõt, fotó- és zeneszerkesztõ szoftvert,

beépített asztali keresõt és automati-

zált szoftverfelügyeleti eszközöket.

A fájl- és tartalomkeresést teljes egé-

szében a felhasználói környezetbe

integráló SUSE Linux Enterprise

Desktop használatakor csupán egy

kulcsszó megadásával azonnal elér-

hetõk a dokumentumok, grafikák,

e-mail üzenetek és beszélgetések,

weboldalak és minden más tartalom.

A Novell felhasználói tesztjein a vá-

laszadók túlnyomó része jobbnak

találta a SUSE Linux Enterprise

Desktop keresési lehetõségeit a ha-

gyományos megoldásokhoz képest.

Integrált OpenOffice 2.0
A SUSE Linux Enterprise Desktop

az elsõ olyan, teljes mértékben támo-

gatott vállalati asztali környezet,

amelynek része az OpenOffice.org

2.0, a vezetõ nyílt forráskódú irodai

megoldáscsomag. Az OpenOffice

része egy táblázatkezelõ, egy üzleti

prezentációkészítõ és egy szöveg-

szerkesztõ is. Az OpenOffice.org

Novell-változata számos Visual Basic

makrót kezel és ezzel megszünteti az

OpenOffice.org és a Microsoft Office

közötti korábbi kompatibilitási prob-

lémát. Az OpenOffice.org 2.0 képes

megnyitni és elmenteni a Microsoft

Office formátumban készült doku-

mentumokat, így az Excel adattáblá-

kat is, és jelenleg ez az egyetlen

olyan irodai csomag, amely teljes

mértékben támogatja a dokumen-

tumfájlok új, nyílt formátumát,

az OpenDocument fájlformátumot.

Mivel az OpenDocument egy nyílt

szabvány, amelyet a nyílt forráskó-

dú közösség tart karban, használa-

tával megszûnik a gyártóhoz való

kötöttség, hiszen a táblázatokba,

dokumentumokba és bemutatókba

mentett adatok szabadon elérhetõk

minden OpenDocumentet támogató

alkalmazásból. 

Együttmûködés a Windows-zal,
Office-szal, Exchange-dzsel
A Linuxra való átállás megkönnyí-

tése érdekében a SUSE Linux

Enterprise Desktop együttmûködik

a Microsoft Windowszal, a Microsoft

Office-szal és a Microsoft Exchange-

dzsel. Támogatja az összes szokásos

hálózati és nyomtatási protokollt

és problémamentesen integrálódik

a meglévõ Active Directory környe-

zetekbe. Az OpenOffice.org 2.0 olvas-

sa és írja a Microsoft dokumentum-

formátumait, a Novell Evolution

e-mail kliens pedig beépített csatolót

tartalmaz a Microsoft Exchange-hez.

Az IBM Workplace Client Technology

termékéhez ígért Lotus Notes

Application bõvítõmoduljával

a Lotus Notes és Domino felhasz-

nálók elérhetik a Notes-alkalmazá-

sokat, -adatbázisokat és -levelezést.

A Novell GroupWise pedig természe-

tesen teljes mértékben támogatott

a SUSE Linux Enterprise Desktop

alatt is.

Teljes körû ügyfélmegoldás
A SUSE Linux Enterprise Desktop

egyszerûen üzembe helyezhetõ és

üzemben tartható. Az elõfizetési

idõszak alatt a Novell a felhasználók

számára teljes körû hozzáférést biz-

tosít a Novell Customer Centerhez,

egy on-line portálhoz, amelyen

azonnal, automatizált módon elérhe-

tõk az új szoftverkiadások, javítások

és mûszaki frissítések. A nagyobb

rendszerek támogatása érdekében

a SUSE Linux Enterprise Desktop

maximálisan integrálódik a Novell

ZENworks Linux Management

megoldásával.
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