Termékismertető

ZENworks Suite
Többet végezhet el kevesebb forrásból. A Novell® ZENworks® teljes

Novell megoldások

körű felügyeleti és védelmi programcsomag újabb lehetőségekkel



Munkaállomás felügyelet

bővíti az informatikai környezet lehetőségeit. Eszközeit és virtuális
alkalmazásait egyetlen képernyőről felügyelheti és kezelheti, és a

Termékek

licenckezelés is egyszerűbbé válik.



ZENworks Application Virtualization

ZENworks Asset Management
ZENworks Configuration
Management



Áttekintés
A Novell ZENworks Suite olyan eszközöket tartalmaz, amelyekkel egy helyről
felügyelheti és védheti meg informatikai
környezetét. A teljes ZENworks platform
– a ZENworks Asset Management, a
ZENworks
Configuration
Management, a ZENworks Endpoint Security
Management, a ZENworks Full Disk
Encryption és a ZENworks Patch
Management – mellett két további
termék segíti az informatikai környezet
felügyeletét. A ZENworks Application
Virtualization javítja a munkaerő rugalmasságát, lehetővé teszi, hogy a
felhasználók bárhol hozzájuthassanak az
alkalmazásaikhoz, a Novell Service
Desk Incident Management kiadása
pedig gondoskodik arról, hogy a felhasználók igényeire szervezetten és gyorsan
reagálhasson. Ezzel a hét termékkel
minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy
egyetlen megoldással végezze el a
környezete felügyeleti és védelmi feladatait.
Főbb előnyök
A ZENworks Suite nem csupán egy
felügyeleti vagy egy védelmi programcsomag – egyetlen csomagban jut hozzá
mindenhez, amire szüksége van:




A Novell Service Desk Incident
Management verziójával alacsonyabb költségek mellett végezhet el
több feladatot. A Novell Service
Desk szoftverrel a megfelelő időkorlátokon belül kezelheti a szolgáltatásokra vonatkozó kérelmeket, betarthatja a vállalt szolgáltatási szinteket,
és szervezete óramű pontossággal
fog működni.
A ZENworks Application Virtualization egy önálló termék, amellyel
könnyedén virtualizálhat számos,
gyakran
használt
alkalmazást.
Felhasználói – bárhol legyenek is –
hozzájuthatnak a szükséges alkalmazásokhoz.

ZENworks Endpoint Security
Management
 ZENworks Full Disk Encryption








A
ZENworks
Configuration
Management jelenlegi és jövőbeli
eszközeinek teljes életciklusát
kezeli, ráadásul teljes Windows és
Linux
rendszertámogatással
rendelkezik, függetlenül attól, hogy
a felhasználók hol dolgoznak, vagy
milyen eszközöket használnak. A
személyazonosság-alapú felügyelet leegyszerűsíti az irányelvalapú
felügyeletet, jelentősen növeli a
felhasználói termelékenységet, és
csökkenti az informatikai osztály
terhelését.
A ZENworks Endpoint Security
Management sokkal több, mint
egy tűzfal. Kézben tarthatja az
ügyféloldali készülékek biztonságát, bárhol legyenek is a felhasználók. Egy olyan erős tűzfalhoz jut
hozzá, amely akár kormányzati
számítógépek védelmére is alkalmas,
biztosítja
a
cserélhető
adathordozók biztonságos használatát, a biztonságos adatátvitel
érdekében pedig titkosítási irányelveket határozhat meg, és azok
betartásáról is gondoskodhat.
A ZENworks Full Disk Encryption biztosítja a merevlemezek
titkosítását, ráadásul bárhonnan
elvégezheti ezt a műveletet. Informatikusai az összes titkosított
eszközt egyetlen webes konzolból
kezelhetik, miközben továbbra is
biztosítják a fenyegetéseket kizáró
automatikus adatvédelmet.




ZENworks Patch Management
Service Desk (Incident Management)
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A ZENworks Patch Management
segítségével javítástelepítési irányelveket állíthat be, így végpontjaihoz
a megfelelő javítások a megfelelő
időpontban juthatnak el. A javítások
ilyen módon történő telepítése
nagyságrendekkel gyorsabb, mint a
kézi folyamatok esetén. Figyelheti a
javítások
kompatibilitását,
és
automatikusan
alkalmazhatja
a
frissítéseket és javításokat, hogy
azok megfeleljenek az előre meghatározott szabványoknak.

A legfontosabb szolgáltatások
A Novell ZENworks Suite az alkalmazások virtualizációjától a végpontbiztonságig számos funkciót kínál. Az összes
termékkel csökkentheti a költségeit
többek között az olyan szolgáltatásoknak
köszönhetően, mint az automatikus, illetve az irányelvalapú felügyelet és a
javítások automatikus telepítése. Az
alábbiakban felsorolunk a ZENworks
Suite új szolgáltatásai közül néhányat:






Teljes körű védelmet biztosít. A
rugalmasság nem mehet a biztonság
rovására.
A
kártevőket,
kémprogramokat
és
vírusokat
éppolyan hatékonyan tarthatja távol
a végpontoktól, mint az illetéktelen
felhasználókat. Megakadályozhatja,
hogy emberek a tűzfalon átjutva
információkat szerezzenek meg, és
megelőzheti az adatvesztést az
eszköz elvesztése vagy eltulajdonítása esetén.

A termékek szolgáltatásai annyiféleképpen működnek együtt, hogy felsorolni is
nehéz, de mindegyikük egyetlen célra
összpontosít: az informatikai környezet
folyamatosan elérhető legyen minden
felhasználó számára, és legyen védett a
támadókkal szemben. A szükséges
védelem fenntartása mellett biztosíthatja
felhasználóinak a szükséges rugalmasságot.

A felügyelet automatizált, és nem
igényel kézi beavatkozást. Ha
informatikai környezete földrajzilag
távol van, vagy nagy kiterjedésű,
akkor nem célszerű minden alkalommal a helyszínre menni, amikor egy
felhasználói eszköz felügyeletet
igényel.
A munkaerő folyamatosan termelékeny maradhat. Az informatika
egyik legnagyobb kihívása az, hogy
a munkájuk ne zavarja a felhasználókat. A ZENworks Suite biztosítja a
szükséges rugalmasságot a felhasználóknak, így munkájukat bárhonnan végezhetik. Az összes itt
szereplő termék erre a célra
összpontosít, és a ZENworks Application Virtualization és a ZENworks
Configuration Management programok járnak az élen e területen.
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