Termékismertető

A SUSE termékportfólió
A nyílt forráskódú szoftverek úttörője, a SUSE® olyan szoftveralapú infrastruktúrát, felügyeleti és alkalmazástámogatási megoldásokat kínál, amelyek hatékonyabb ellenőrzést és nagyobb rugalmasságot
biztosítanak a vállalatok számára. Több mint 25 éves tapasztalatának, kiemelkedő szolgáltatásainak
és az egész világra kiterjedő partneri hálózatának köszönhetően a SUSE kínálata magában foglalja
azokat a megoldásokat és professzionális szolgáltatásokat, amelyek segítségével egyszerűbbé tehetők
a rendszerek, csökkenthetők a költségek és megbízhatóbban működtethetők a kritikus fontosságú
szolgáltatások. Átfogó portfóliónk segíti a vállalatokat a változó piaci igények követésében, és biztosítja a sikerhez szükséges innovációt és agilitást. A SUSE jelenleg elérhető termékeinek és szolgáltatásainak listája a következő:
Alkalmazástámogatási szolgáltatások
SUSE Cloud Application Platform
A SUSE Cloud Application Platform olyan korszerű alkalmazásszolgáltatási
platform, amely jól méretezhető, felhőnatív alkalmazások gyors és hatékony
biztosítását teszi lehetővé. A fejlesztők hetek helyett percek alatt képesek
létrehozni, illetve kezelni az alkalmazásokat a felhőben. Az alkalmazások egyszerűbb támogatásának köszönhetően hatékonyabbá és agilisabbá válik az
üzleti működés, amelyben vezető szerepet játszanak a vállalat fejlesztő, üzemeltető és DevOps csapatai. További információk: http://www.suse.com/
cloud-application-platform

Szoftveralapú infrastruktúra-megoldások
SUSE CaaS Platform
A SUSE CaaS platform a Kubernetes-technológián alapuló, vállalati felhasználásra
szánt konténerfelügyeleti megoldásunk, amely lehetővé teszi az informatikai és
DevOps szakemberek számára, hogy könnyebben telepítsék, kezeljék és méretezzék a konténeralapú alkalmazásokat és szolgáltatásokat. A vállalatok a SUSE
CaaS Platform segítségével lerövidíthetik az alkalmazások fejlesztési és kiosztási ciklusainak idejét, és agilisabb működést érhetnek el. További információk:
www.suse.com/caas

SUSE Enterprise Storage™
A SUSE Enterprise Storage a Ceph-technológián alapuló, és rugalmas szoftveralapú tárolási rendszer, amely költséghatékony és könnyen méretezhető
tárolási rendszer kialakítását teszi lehetővé az iparágban szabványos szerverekre
és lemezmeghajtókra alapozva. Ez egy olyan önjavító és önkezelő megoldás,

amely a közepes és csúcskategóriájú tárolási termékekhez hasonló funkciókat
biztosít a költségek töredékéért. Terabájtos szinttől kezdve akár több petabájtos
tárolóhálózatig is méretezhető. További információk: www.suse.com/storage

SUSE Linux Enterprise Server
A SUSE Linux Enterprise Server olyan modern és moduláris operációs rendszer, amely leegyszerűsíti a multimodális informatikát, hatékonyabbá teszi a
hagyományos hálózati infrastruktúrát, és jól használható platformot biztosít
a fejlesztőknek. Ennek eredményeképpen a szervezetek egyszerűen telepíthetik és mozgathatják kritikus fontosságú szolgáltatásaikat a felhőben és a
nyilvánosfelhő-környezetekben.

SUSE Linux Enterprise Server for Arm
A SUSE Linux Enterprise Server for Arm termékünk segítségével a megoldások
szállítói és a korai alkalmazó vállalatok gyorsabban piacra léphetnek az innovatív
szerver- és IoT-eszközmegoldásokkal. Ez a vállalati felhasználásra szánt Linuxdisztribúció olyan fejlett eszközöket tartalmaz, amelyek lerövidítik a piacra lépési időt, és 64-bites Arm processzorok széles körének támogatásával lehetővé
teszik az innovációt. További információk: www.suse.com/products/arm

SUSE Linux Enterprise Server for POWER
A SUSE Linux Enterprise Server for POWER termékünk IBM Power rendszerekre
optimalizált, vállalati szintű Linux-disztribúció. A vállalatok növelhetik a megbízhatóságot és csökkenthetik a kritikus fontosságú alkalmazások költségeit,
megfelelhetnek a nagy teljesítményre vonatkozó üzleti követelményeknek,
valamint rövidebb rendszerbe állítási idő révén felgyorsíthatják az innovációt.
További információk: www.suse.com/power
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SUSE szoftveralapú infrastruktúra és alkalmazástámogatási megoldások

SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z and LinuxONE
Ez a vállalati felhasználásra szánt, rendkívül megbízható, jól méretezhető
és biztonságos, nyílt forráskódú szerver operációs rendszer az IBM Z és a
LinuxONE rendszerekre optimalizált, és hatékonyan támogatja a fizikai, virtuális és felhőalapú, kritikus fontosságú szolgáltatások kezelését. A mainframe
rugalmasságát, a SUSE Linux Enterprise Server teljesítményét és a fejlett hypervisor-képességeket ötvözve lehetővé teszi a szervezetek számára a szerverek
konszolidálását és olyan virtuális környezetek létrehozását, amelyek felgyorsítják
az innovációt, növelik a teljesítményt és az átviteli sebességet, továbbá hatékonyabbá teszik a működést. További információk: www.suse.com/products/
systemz

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications
A SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications a SAP NetWeaver és a SAP
HANA megoldások vezető platformja. Optimalizált teljesítményt, kevesebb
állásidőt és gyorsabb SAP rendszertelepítést biztosít, beleértve azokat a funkciókat is, amelyek megkönnyítik az SAP S/4HANA rendszerre való áttérést Linux
rendszeren. További információk: www.suse.com/products/sles-for-sap

SUSE Linux Enterprise High Performance Computing
Ez a jól méretezhető, nagy teljesítményű, nyílt forráskódú operációs rendszer
a párhuzamos számítástechnikában rejlő lehetőségeket használja fel a modellezéshez, a szimulációhoz és a fejlett elemzési alkalmazásokhoz. A kiterjedt
partneri hálózatnak köszönhetően felgyorsítja az innovációt, a párhuzamos számítástechnikában rejlő lehetőségek kihasználásával még jobb skálázhatóságot
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és teljesítményt kínál, valamint növeli a hatékonyságot azáltal, hogy az MI/MLhez kapcsolódó, elemzési és egyéb HPC-munkafolyamatok fejlett kezelését kínálja hardverek széles körén. További információk: www.suse.com/products/
server/hpc

SUSE Linux Enterprise Live Patching
A SUSE Linux Enterprise Live Patching olyan élvonalbeli technológia, amely
támogatja a folyamatos működést és segíti a költségek optimalizálását, mivel
csökkenti az állásidőt, növeli a szolgáltatások rendelkezésre állását, továbbá
nagyobb biztonságot garantál. A SUSE Linux Enterprise Live Patching proaktív
és dinamikus módszert kínál a kernel karbantartására, értékes időt és pénzt
takarítva meg a vállalat számára azzal, hogy nem kell leállítani a kernelt a javítások alkalmazásához. További információk: www.suse.com/products/
live-patching

SUSE Linux Enterprise Real Time
A SUSE Linux Enterprise rendszerre épülő, vállalati felhasználásra szánt, nyílt
forráskódú valós idejű operációs rendszert kifejezetten a késleltetés csökkentésére, valamint az időérzékeny, kritikus fontosságú alkalmazások kiszámíthatóságának és megbízhatóságának növelésére tervezték. A folyamatok és feladatok
priorizálásával fokozza az üzleti szempontból kritikus munkafolyamatok megbízhatóságát, csökkenti a késleltetési időt, virtualizációval maximalizálja az alkalmazások teljesítményét, és egy valós idejű ütemezési funkció segítségével
növeli a kritikus üzleti folyamatok válaszidejének kiszámíthatóságát. További
információk: www.suse.com/products/realtime

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension
Ez az iparágvezető, nyílt forráskódú, magas rendelkezésre állást biztosító fürtözési megoldás gyakorlatilag kiküszöböli az üzleti szempontból kritikus munkafolyamatok váratlan leállását. Használata egyszerű, továbbá fizikai és virtuális
környezetben egyaránt telepíthető. A megoldás időt takarít meg az egyszerű
szerverfürtkezeléssel, növeli a rugalmasságot, miközben javítja a szolgáltatások
rendelkezésre állását és az erőforrások felhasználását, valamint az adatok védelme révén csökkenti az adatvesztés kockázatát. További információk: www.
suse.com/products/highavailability

Geo Clustering for SUSE Linux Enterprise
(a High Availability Extension részeként)
Ezt a nyílt forráskódú, magas szintű rendelkezésre állást biztosító rendszert
arra fejlesztették ki, hogy a világ bármely pontján kezelhessék vele az adatközpontokban lévő szerverfürtöket, maximális védelmet nyújtva azokhoz a kritikus fontosságú szolgáltatásokhoz, amelyek soha nem állhatnak le váratlanul.
Az automatikus terhelésátvitel révén védelmet nyújt a földrajzilag elosztott
adatközpontok munkafolyamatai számára, szabályokon alapuló feladatátvétel segítségével megvédi az alkalmazásokat a regionális katasztrófáktól, és
biztosítja a megfelelést. További információk: www.suse.com/products/
highavailability/geo-clustering

SUSE Linux Enterprise Workstation Extension
A szervezetek időt takaríthatnak meg, és javíthatják a kódminőséget a SUSE
Linux Enterprise Workstation Extension segítségével. A SUSE munkaállomás-bővítményével a Linux Enterprise Server teljes értékű fejlesztői vagy
rendszergazdai munkaállomás-környezetté is átalakítható. További információk:
www.suse.com/products/workstation-extension

SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support
A kibővített támogatást biztosító SUSE Linux Enterprise Server with Expanded
Support olyan prémium támogatási előfizetés, amely támogatást, javításokat
és frissítéseket tartalmaz a többi meglévő Linux platformhoz, például a Red Hat
platformhoz. Az ügyfelek számára előnyös, hogy egyetlen kapcsolatot használhatnak heterogén Linux-környezetük szervizeléséhez és támogatásához, és
könnyebben szabványosíthatják informatikai környezetüket, felkészülve a felhőbe vezető útra. További információk: www.suse.com/expandedsupport

Long Term Service Pack Support
A Long Term Service Pack Support hosszú távú szervizcsomag-támogatás
olyan szolgáltatási opció, amely lehetővé teszi, hogy a vállalat meghosszabbítsa a SUSE Linux Enterprise Server minden fontosabb verziójának életciklusát
azáltal, hogy szervizcsomagokhoz akár 5 év, főverziókhoz pedig 13 év támogatást nyújt. Azok a szervezetek, amelyek igyekeznek egyensúlyba hozni az
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adatközpontok optimalizálását a rendszerfrissítések integrálásának költségeivel
és kockázataival, ennek a lehetőségnek köszönhetően az üzleti igényeknek is
megfelelő ütemben tudják kihasználni a legújabb technológiánkat. További
információk: www.suse.com/products/long-term-service-pack-support/

SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack
A SUSE Linux Enterprise Virtual Machine illesztőprogram-csomag paravirtualizált hálózati, busz- és ballon-illesztőprogramok csomagját tartalmazza, amelyek teljesen virtualizált Windows-munkafolyamatok közel natív teljesítményű
futtatását teszik lehetővé a SUSE Linux Enterprise Server rendszeren. További
információk: www.suse.com/products/vmdriverpack

SUSE Linux Enterprise Desktop
A SUSE Linux Enterprise Desktop igazoltan biztonságos asztali számítógépes
platformot biztosít. Ez egy olyan vállalati felhasználásra szánt asztali számítógépes rendszer, amely vegyes informatikai környezetekhez készült, könnyen kezelhető és költséghatékony. A platformhoz több tucat hasznos alkalmazás tartozik,
köztük egy nagy teljesítményű irodai csomag, egy biztonságos webböngésző,
e-mail, csoportmunka-támogatási eszközök és multimédiás lejátszók. További
információk: www.suse.com/desktop

Infrastruktúra- és életciklus-kezelési megoldások
SUSE Manager
A Linux-rendszerekhez kifejlesztett SUSE Manager a maga nemében a legjobb
nyílt forráskódú informatikai infrastruktúra-kezelő megoldást kínálja szoftveralapú infrastruktúrákhoz. Arra tervezték, hogy segítséget nyújtson a vállalatok
DevOps és informatikai csapatainak a rendszerek egyszerűsítéséhez és az informatikai eszközök feletti irányítás visszaszerzéséhez; egyetlen központi megoldáson keresztül teszi lehetővé valamennyi Linux rendszer, virtuális gép és
konténer átfogó kezelését. A SUSE Manager automatizált és költséghatékony
kezelést, jogosultság-kiosztást, irányítást és felügyeletet biztosít, így a szervezetek fizikai, virtuális és felhőalapú környezetben is egyszerűen kezelhetik
és tarthatják karban vállalati Linux-rendszereiket. További információk:
www.suse.com/products/suse-manager

SUSE Manager for Retail
Ez az iparágvezető, nyílt forráskódú infrastruktúrafelügyeleti megoldás kifejezetten a kiskereskedelem számára kialakított és testre szabott, így megbízható,
rugalmas és nyitott platformot biztosít a point-of-service eszközök kezeléséhez.
Optimalizálja a működést, miközben csökkenti a kiskereskedelmi környezetben
felmerülő költségeket, biztosítja a megfelelőséget és a biztonságot, valamint
növeli a point-of-service eszközök rugalmasságát, megbízhatóságát és üzemidejét. További információk: www.suse.com/products/suse-manager-retail
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SUSE Solutions on the Public Cloud
A világ vezető nyilvánosfelhő-szolgáltatóival, felügyelt szolgáltatások biztosítóival és rendszerintegrátorokkal való együttműködésünk tökéletes rugalmasságot biztosít a vállalatoknak a felhőstratégia meghatározásában és végrehajtásában. Akár meglévő szoftverelőfizetéseket szeretnének áthelyezni saját maguk
által kiválasztott partnerükhöz, új felhőalapú infrastruktúrát kívánnak kiépíteni, vagy hibrid vagy többfelhős
környezetet szeretnének létrehozni, a SUSE lehetővé teszi, hogy minden szervezet saját elgondolásai szerint
hajtsa végre felhőstratégiáját.

SUSE Global Services
A SUSE Global Services egyszerű, célzott ajánlatokat kínál, amelyek a digitális átalakítási projektek minden
fázisához hozzárendelhetők. Ezek az ajánlatok együttesen alkotják a SUSE Global Services Customer Journey
szolgáltatáscsomagot, amely a következőket tartalmazza:

Discovery Services
A cégek felfedezhetik a nyílt forráskódú megoldásokat, összehangolhatják az üzleti és szakmai célkitűzéseket, és ütemtervet készíthetnek, hogy hogyan segíthetik ügyfeleiket céljaik elérésében.

Design Services
A vállalatok felgyorsíthatják a SUSE termékek bevezetését az egyes ügyfelek környezetéhez és felhasználási
eseteihez tartozó tervezési adatok megadásával, így időt és energiát takaríthatnak meg.

Deployment Services
A vállalatok gondoskodhatnak a sikeres bevezetésről és a befektetések gyors megtérüléséről.

Optimisation Services
Ezek a szolgáltatások közvetlen kapcsolatot biztosítanak megbízható műszaki és üzleti SUSE-szakértőkhöz
a proaktív karbantartási, támogatási szolgáltatásokhoz és tudásátadáshoz.
Ezek az ajánlatok arra szolgálnak, hogy segítsék a szervezeteket a digitális átalakulásban, amelynek során
korszerűsítik rendszereiket, hogy felgyorsítsák növekedésüket. További információk: https://www.suse.
com/services/
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