
Szittya Tamás, a Novell Magyaror-
szág ügyvezetõ igazgatója és Ákos
György, a Synergon Informatika Nyrt.
vezérigazgatója február elején közös

sajtótájékoztatón jelentették be régió

szintû stratégiai együttmûködésüket

a nyílt forráskódú technológia támo-

gatására. A bejelentés értelmében

mostantól a Linux – a nyílt forráskódú

technológia – a Synergon egyik fontos

stratégiai platformjává válik, mint

a jövõbeni fejlesztések egyik alapja,

és mindehhez stratégiai partnere

a Novell és annak vezetõ Linux tech-

nológiája a SUSE Linux Enterprise.

A vezetõ elemzõ társaságok elõrejel-

zése szerint a Linux jövõje, robbanás-

szerû fejlõdése elkerülhetetlen és

ezt már a Microsoft és a Novell által

aláírt megállapodás is tovább segíti.

Ezért a Synergon fejlesztéseit az

ügyfél-igényeknek megfelelõen nyílt

forráskódon is piacra viszi.

Ákos György, a Synergon Informatika
Nyrt. vezérigazgatója elmondta, hogy

a vezetõ rendszerintegrátorok köré-

ben Magyarországon elsõként

a Synergon döntött stratégiai szinten

a nyílt forráskódú fejlesztések elõtérbe

helyezésérõl, hogy valódi alternatívát

biztosítson a felhasználók költségcsök-

kentési, hatékonyságnövekedési és

egyre növekvõ biztonsági elvárásaira,

melyek alapvetõ követelmények a cé-

gek és intézmények számára egyaránt.

A Microsoft-Novell együttmûködés jó

lehetõség egy olyan rendszerintegrá-

tornak, mint a Synergon Informatika,

amely érdekelt több, egymás mellett

létezõ technológia együttes szállításá-

ban, beleértve a kapcsolódó szolgálta-

tásokat is. A mostani megállapodás

nagyban segíti a Synergon üzleti akti-

vitását, hiszen a korábbiakhoz képest

sokkal szélesebb ügyfélkört és igé-

nyeket tud kiszolgálni. Ez a megálla-

podás nem befolyásolja a Synergon
és a Microsoft között továbbra is

fennálló együttmûködést, amelyet

a Társaság változatlanul fontos fejlesz-

tési platformnak tekint. A vállalat

nagyra értékeli, hogy a Novell is

a Synergont választotta partneréül.

Szittya Tamás, a Novell Magyarország
ügyvezetõ igazgatója szerint a vezetõ

szoftver és hardvergyártók termékfej-

lesztési és support támogatása, vala-

mint a felhasználók egyre növekvõ

nyílt forráskódú igényei mellett

a Synergon belépésével a Linux kör

bezárult Magyarországon is. Magyar-
ország vezetõ rendszerintegrátorainak

bekapcsolódásával minden adott

a Linux és a további nyílt forráskódú

megoldások robbanásszerû elterjedé-

séhez az államigazgatás és a verseny-

szféra számára egyaránt. A Novell
SUSE Linux már számos intézménynél

bizonyított a magyar kormányzati pia-

con és a versenyszférában egyaránt, de

a Synergon támogatásával a Novell re-

ményei szerint hamarosan egyre több

ágazatban válik stratégiai platformmá.

Régiós szerep 
A Novell Magyarország és a Synergon
Informatika együttmûködése

Magyarország mellett a régióra is

kiterjed, hiszen mindkét társaság

regionális irányító szerepet is ellát.

Ennek köszönhetõen a két társaság

a nyílt forráskódú fejlesztések ma-

gas megtérülésére számít, hiszen
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a fejlesztések könnyen lokalizálha-

tók és implementálhatók a környezõ

országokban is.

A Linux fejlõdése töretlen – világ-viszonylatban és Magyarországon is
A felhasználóknak szükségük van meg-

bízható, költséghatékony és biztonsá-

gos megoldásokra az informatikai rend-

szereik fejlesztésében, ezért évrõl-évre

folyamatosan nõ a Linux rendszert tele-

pítõk és használók száma mind szerver,

mind pedig desktop oldalon. A szoft-

verfejlesztõk és felhasználók, valamint

a független elemzõk véleménye meg-

egyezik abban, hogy a nyílt forráskódú

és ezen belül a Linux alapú megoldások

alkotják ma az IT-iparág legdinamiku-

sabban növekvõ területét, és a közeljö-

võben a linuxos technológiák további

elõretörése várható. Az IDC független

elemzõ cég prognózisa szerint 2008-ra

a teljes Linux-piac értéke – beleértve

a szervereket, asztali gépeket és a szoft-

vereket is – meghaladja majd a 35 milli-

árd dollárt, amelybõl tisztán a szoftve-

rek várhatóan több mint 14 milliárd

dollárt tesznek majd ki.

A Linux térnyerése az Európai Unióban
Az Európai Bizottság januárban

kiadott jelentése szerint 2010-re

az Európai Unió összes IT szolgál-

tatásának 32%-a nyílt forráskódú

szoftverekre fog épülni. A jelentés

készítõi szerint a nyílt forráskódú

szoftverek használata jó esélyt

biztosít arra, hogy Európa elérje

politikai céljait, miszerint az európai

gazdaságnak 2010-re világszinten az

egyik legversenyképesebb gazdaság-

gá kell válnia. A kutatók úgy gondol-

ják, hogy az Európai Unió ingyenes-

nyílt forráskódú szoftverekre (FLOSS
– Free/Libre and Open Source Soft-
ware) fordított beruházásainak meg-

duplázása a teljes EU GDP 0,1 %-os

éves növekedését eredményezi.

Ez több mint 10 milliárd euró meg-

takarítást jelent évente az Európai
Unió számára.
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A nyílt forráskódú szoftverek, és a ráépülõ megoldások jelentõs európai tér-

nyerését mutatja, hogy az elmúlt években az Európai Unió tagállamainak

meghatározó vállalatai és kormányzati intézményei tértek át a nyílt forráskódú

megoldások használatára. A Linuxra történõ átállást bejelentõk közül a legje-

lentõsebbek vállalatok az Audi, a PSA Peugeot Citroen, a Siemens Medical
Solutions, illetve Európa legnagyobb vasúttársasága, a Deutsche Bahn. Az ál-

lamigazgatásból a Linux mellett döntött többek között Bergen város önkor-

mányzata, a svájci Szövetségi Kormány, a spanyol Miniszterelnöki Hivatal, az

Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériumának vezetõ ügynöksége, a finn

Védelmi Minisztérium, a németországi Földnyilvántartó Hivatal, a németorszá-

gi Központi Információvédelmi Hivatal, az angliai Kent rendõrsége, a holland

EPE közigazgatási terület törvényhozása, az olaszországi Velence tartomány, il-

letve Prága város önkormányzata is. A hazai példák közül az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács Hivatala, a Közlekedési Fõfelügyelet, illetve a Magyar
Szabadalmi Hivatal Linux bevezetései is kiemelkedõ méretû projektek.


