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Univention Corporate Server

A Univention Corporate Server (UCS) 
nagy teljesítményű, könnyen használ-
ható megoldást kínál a szerverek 
irányítására – függetlenül attól, hogy
rugalmasan alkalmazható munkacso-
portszerverekről, nagy teljesítményű 
hitelesítési rendszerekről vagy a rend-
szervirtualizációhoz használt komplex 
szerverhálózatokról van szó. A UCS ru-
galmas és egyben megbízható architek-
túrájának köszönhetően alkalmas kis-
vállalkozások és több ezer felhasználós 
szervezetek számára is. 

Az integrált UCS menedzsmentrend-
szer, amely a legmodernebb webtech-
nológiákat alkalmazza, a klasszikus szer-
verek központi adminisztrációjára és a 
felhőhasználatra lett optimalizálva. Egyéb 
felhő alapú technológiákat is összekap-
csol a klasszikus IT elemeivel, lehetővé 
téve a modern IT szolgáltatások rugalmas 
és hatékony alkalmazását. 

A UCS a már jól ismert, nyílt forráskódú 
szoftvert egy következetesen kidolgozott 
megoldássá varázsolja, költséghatékony 

alternatívát hozva létre a versenyben. A 
UCS támogatja a Microsoft-Windows, 
Linux vagy MacOSX alapú PC-k, valamint 
a mobil kliensek széles skáláját. 

Gyakorlatban kipróbált és 
tesztelt
A UCS egy Enterprise Linux alapú o-
perációs rendszer, amelyet több ezer 
szerveren alkalmaznak sikeresen vál-
lalatoknál, intézményeknél, kutatóin-
tézeteknél és iskolákban, mindezt a nagy-
fokú üzembiztosság és a rugalmasság 
garanciájával.

Könnyű adminisztrálhatóság
A UCS rendszer lehetővé teszi a számító-
gépek, hálózatok, felhasználók és jogo-
sultságok egyszerű adminisztrációját, 
akár keresztplatformon keresztül is. 
A UCS nem csupán egy szerver- és 
menedzsmentrendszer, hanem magában 
foglalja a virtualizáció átfogó funkcióit
és a felhő alapú szolgáltatások integ-
rációját. A legkorszerűbb technológiát 

alkalmazza, mesterszintre emelve a kom-
ponensek egymással való koordinációját. 
Minden Univention termék 100%-ig nyílt 
forráskódú, amely a könnyen használható, 
nyitott szoftverintegrációs interfészek 
használatával együtt garantálja a ma-
ximális rugalmasságot, hatékonyságot 
és a hosszú távú megbízhatóságot.

Univention – Cége biztos 
jövőjéért
A Univention a nyílt forráskódú termé-
kek egyik vezető európai szolgáltatója a 
költséghatékony működés, az egyszerű 
adminisztráció és az informatikai infra-
struktúra tekintetében. Több száz elége-
dett ügyféllel rendelkezik a verseny-és 
közszférából egyaránt. Ön bárhol is le-
gyen a világon, partnerek kiterjedt háló-
zata garantálja az optimális támogatást.

További információk:

 Könnyen használható, költséghatékony és népszerű
 alternatíva a Microsoft szervermegoldásaival szemben. 



A híres szoftver-és hardvergyártókkal történő együttműködés hozzájárult ahhoz, hogy 
a UCS minősített és használatra kész, komplett megoldásokat hozzon létre. Az integrált 
App Centernek köszönhetően a Univentiontől és más gyártóktól származó további 
szoftvermegoldások teljes sorát telepítheti mindössze egyetlen egérkattintással. Ezzel 
csökkenti a komplexitást, a szükségtelen költséget és kockázatot. 

Tesztelt és biztonságos
A UCS megvásárlásával Ön egy teljes mértékben tesztelt rendszerhez jut hozzá. 
Tervezhető és rendszeres frissítéseket egyaránt garantálunk, amelyek csökkentik 
az informatikai üzemeltetés kockázatát, garantálják az üzembiztos teljesítményt és 
biztosítják a megbízható infrastruktúrát.

Univention Corporate Server

Funkciók áttekintése –
Univention Management Console

/ Egyedülálló menedzsmentrendszer

 » A Univention menedzsmentrendszer egy 
 univerzálisan hozzáférhető »főhadiszállás«, 
 ahonnan Ön az informatikai infrastruk-
 túráját, a felhasználók hozzáférését és 
 jogosultságát adminisztrálhatja.
 » Nagyfokú igénybevételt követelő, több 

 külső site-tal rendelkező, vagy különböző 
 felhőszolgáltatók által működtetett alkal-
 mazásokat egyidejűleg használó környe-
 zetek esetében is biztosítja az összes kom-
 ponens problémamentes együttműködését, 
 valamint azt, hogy minden felhasználó 
 hozzáférjen a munkájához szükséges in-
 formációkhoz.

/ Könyvtárak és alapvető szolgáltatások

 » A UCS átfogó, Microsoft Active Directory
 kompatibilis funkciókat kínál, ezáltal ideá-
 lis platformot biztosít a kliensek együtt-
 működéséhez a Microsoft Windows-zal, 
 mindezt anélkül, hogy szükség lenne egy
 további Microsoft szerver operációs rend-
 szerre. A már meglévő Active Directory
 környezetek könnyedén integrálhatóak és 
 helyettesíthetőek a UCS-szel. A skáláz-
 ható fájlszolgáltatások lehetővé teszik a 
 központi fájlarchívumok, valamint a célfel-
 használók és jogosultságaik menedzselé-
 sét. A UCS nyomtatószolgáltatások által a
 szerver-támogatású nyomtatóciklusok és

 nyomtató illesztőprogramok adminisztrá-
 ciója könnyűszerrel elvégezhető. A nagy 
 teljesítményű hálózati menedzsmentrend-
 szer kiküszöböli a szükségtelen komplexi-
 tást anélkül, hogy korlátozná a szükséges 
 rugalmasságot.

/ Virtualizáció

 » Az UCS nagy teljesítményű virtualizációs 
 technológiákat tartalmaz, valamint kényel-
 mes funkciókat a virtualizált rendszerek
 központi adminisztrációjához, amelyek 
 működtethetőek Microsoft Windows vagy 
 Linux operációs rendszerekkel is.
 » Néhány szerveren a rendszer optimalizá-

 lása lehetővé teszi az energia-, hardver-, 
 és adminisztrációs költségek csökkentését 
 amellett, hogy növeli a rugalmasságot és az 
 elérhetőséget.

/ Kliens- és munkaállomás-
adminisztráció

 » A UCS ideális platform a kliensek (PC-k, 
 notebookok, vékony kliensek vagy tábla-
 gépek) szervezeti szintű menedzseléséhez, 
 függetlenül attól, hogy milyen operációs 
 rendszerekkel üzemelnek.
 » A UCS támogatja a Microsoft Windows, 

 Mac OSX, Linux, valamint a különböző mobil 
 eszközök alapjául szolgáló iOS és az Android
 operációs rendszereket is.

/ Integrált megoldások a klasszikus IT-
re és a felhőre

 » A UCS egyenlő mértékben optimalizált a 
 klasszikus szerverek és a felhő működte-
 tésére, és az IT provízió e két verzióját 
 kombinálja saját belső, könnyen kezelhető 
 menedzsmentrendszerével. Ezzel lehe-
 tővé teszi a felhő alapú szolgáltatások 
 zökkenőmentes használatát és biztosítja a 
 hosszú távú rugalmasságot, a független-
 séget és az adatbiztonságot olyan szerve-
 zetben is, amely a már létező infrastruk-
 túráját más megoldásokkal működteti.
 »

/ Automatikus rendszerfelügyelet és 
riasztás

 » A UCS tartalmazza a használatra kész, 
 előre konfi gurált funkciókat az összes fon-
 tos komponens teljesen automatikus felü-
 gyeletéhez, így ha probléma merülne fel, 
 azonnali lépéseket tehetünk, gyakran még 
 azelőtt, hogy a hiba befolyásolná a felhasz-
 nálói hatékonyságot.

 Platform az integrált és rugalmas 
informatikáért 
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