
Termékismertető

Novell Vibe

Szeretné  felhasználni  a  web2  legmodernebb  közösségi 

szolgáltatásait? A Novell Vibe megoldása lehetőséget teremt a 

munkatársak  közötti  sokoldalú  információ-  megosztásra. 

Együttműködés,  tudásbázis,  dokumentum-menedzsment, 

munkafolyamatok,  wiki,  blog,  feladatkezelő,  naptár,  mindez 

cégen belül, egységes felhasználói felülettel, nagyvállalati szintű 

biztonsági követelményeknek megfelelően.

Novell megoldások

 Csoportmunka megoldások

Termékek

 Novell Vibe (korábban Teaming)

 Novell Messenger

Fontosabb képességek

 Testre szabható egyéni- és csoport-
munkaterületek

 Testre szabható személyes kezdőlap

 Beépített web2-es közösségi 
eszközök, úgy mint wiki, fórum, blog, 
mikro-blog, feed-ek, kérdőívek

 Beépített tartalomkezelő rendszer 
verziókövetéssel és teljes körű 
tartalomkereséssel

 Munkafolyamatok, egyedileg testre 
szabható és készen letölthető formában 
egyaránt

 Azonnali üzenetküldés és 
jelenlétfigyelés központi címjegyzékkel

Fontosabb előnyök

 Széles körű web2-es együttműködési 
megoldás számos beépített funkcióval

 Nagyvállalati szintű biztonságot nyújt

 Jól skálázható, redundánssá tehető

 Könnyen testre szabható és 
bővíthető

 Linux és Windows szerveren 
egyaránt futtatható

Ne engedje ki információit a web2-re, 
hozza inkább a web2-t cégen belülre
A modern kor nyílt információ-folyama az 
Ön  cégének  bizalmas  információit  is 
magával sodorhatja. Emiatt azonban kár 
lenne  lemondania  ezen  modern  eszkö-
zök  használatáról,  hiszen  jelentősen 
javítják az együttműködést és a termelé-
kenységet.  A  Novell  Vibe  (korábban 
Teaming)  megoldása  cégen  belülre 
hozza a legmodernebb web2-es szolgál-
tatásokat, melyek segítségével az alkal-
mazottai  többet  megtudhatnak  egymás-
ról  és egymás munkájáról,  könnyebben 
összehangolhatják  erőfeszí-téseiket  és 
megoszthatják  egymással  a  keletkezett 
tudást.  A  szerteágazó  képességeket 
felhasználhatja a vállalaton belüli tudás-
menedzsmenthez, belső portál kialakítá-
sához,  a  céges  dokumentumok kezelé-
séhez,  projektek  menedzseléséhez, 
üzleti  folyamatai  automatizálásához, 
vagy épp az irodán kívül dolgozó munka-
társai  tevékenységének  összehangolá-
sához.

Beépített funkciók
Digitális munkaterületek
A személyes- és csoport-munkaterületek 
lehetővé  teszik  a  különböző  üzleti 
rendszerekből és csoportmunka szolgál-
tatásokból származó információk tárolá-
sát, összekötését, és rendszerezését.  A 
csoportok tagjai akár különböző szerve-
zetektől  és  kontinensekről  is  csatlakoz-
hatnak egy-egy projekthez.

Lehetőség  van  egyedi  kezdőlapok 
(landing page) létrehozására a különbö-
ző projektekhez,  részlegekhez, informá-
ció csoportokhoz, illetve munkafolyama-
tokhoz. Ezeket a lapokat testre szabhat-
juk  az  adott  terület  tartalmi  és  formai 
követelményeinek  megfelelően  és  itt 
összegezhetjük  az  ezekhez  tartozó, 
különböző  forrásokból  származó  infor-
mációkat.

Testre szabható személyes kezdőlap
A személyes kezdőlap egy helyre gyűjti 
össze  a  legfontosabb információkat.  Az 
Újdonságok  mezőben  automatikusan 
megjelennek a céghez, illetve a felhasz-
náló számára érdekes munkacsoportok-
hoz  kapcsolódó  legújabb  események, 
dokumentumok.  A  Legnépszerűbb 
mezőben a legkedveltebb blogok, fórum-
viták,  dokumentumok,  munkaterületek, 
és  egyéb  tartalmak  jelennek  meg.  A 
személyes-  illetve  a  csoport-naptárak 
segítségével követhetők a fontos esemé-
nyek,  a  személyes  kezdőlapon  pedig 
áttekintés látható a különböző naptárak-
ból származó eseményekről. A feladatke-
zelő  nyilvántartja  mind  a  személyes, 
mind az egyes projektekhez kapcsolódó 
teendőket, a személyes kezdőlap pedig 
egy  helyre  gyűjti  össze  az  aktuális 
feladatokat lejárati dátum szerint rendez-
ve. A mobil interfész elsősorban iPhone-
ra  és  Blackberry-re  optimalizált,  de 
bármely HTML4 + Javascript támogatás-
sal rendelkező mobil eszközről elérhető.



"A Novell megoldása magától értetődő és rugalmas, azonnal 
használható eszközkészletet kínál az általunk nyújtani kívánt 

együttműködési formákhoz. A Novell Vibe lehetővé teszi a 
sokoldalú és rugalmas, ember és közösség, illetve közösség és 

közösség közötti kommunikációt, mely segít javítani cégünk 
agilitását és a meglévő tudásvagyonunk jobb kihasználását.”

Jeremy Ward, információtechnológiai vezető alelnök, Kempinski Szállodák 

www.novell.hu

Közösségi eszközök
Az  Aktivitásfolyam  megmutatja,  hogy  a 
cégen  belül  ki  milyen  tevékenységet 
végez,  illetve  milyen  tartalmakat  hozott 
létre. A wikik és fórumviták segítenek az 
ötletek  és  megoldások  megvitatásában 
és  közös  kidolgozásában,  a  blog  és 
mikro-blog pedig lehetővé teszi egymás 
tevékenységének követését és az ötletek 
megosztását.  A  kérdőívek  segítenek  a 
vélemények összegyűjtésében, a közös-
ségi keresés pedig nem csak a releváns 
információkat, hanem azok helyét és az 
azokat létrehozó embereket is láthatóvá 
teszi.  A  feed-ekre  feliratkozva  valós 
időben  követhetők  a  szervezeten  belüli 
történések, de enélkül is be lehet állítani 
követést az egyes munkaterületekre, és 
így  a  felhasználó  értesítést  kaphat  a 
cégen vagy csoporton belüli embereknek 
a munkaterülethez kapcsolódó tevékeny-
ségéről.

Tartalomkezelési funkciók
A  rendszerben  létrehozott  tartalmak 
kezelését  részletes  változáskövetés  fő- 
és  alverzió  támogatással,  WebDAV 
elérés a böngészőből  történő közvetlen 
szerkesztéshez,  zárolás  a  szerkesztés 
idejére,  külső  kommentálási  lehetőség, 
címkék  használata,  a  keresésekhez 
történő  automatikus  indexálás  valamint 
értesítésküldés segíti. Egy közös munka-
terület  mozdítja  elő  a  dokumentumok 
teljes  életciklusának  követését  és  a 
munkacsoporton belüli megosztásukat. A 
biztonsági  beállítások  lehetővé  teszik, 
hogy a dokumentumokhoz való hozzáfé-
rést  részletesen  szabályozza,  az  adott 
felhasználó számára emiatt nem elérhe-
tő dokumentumok már a keresési talála-
tok között sem jelennek meg. A munkate-
rületek  egyes  részeit  „vendég”  felhasz-
nálók részére is elérhetővé teheti,   így a 
belső rendszerben keletkezett dokumen-
tumok  egy  részéhez  külső,  nyilvános 
elérést is biztosíthat.

Folyamatszervezés
A  Novell  Vibe  munkafolyamat-funkciói 
időt  takarítanak  meg,  minimalizálják  a 
hibalehetőségeket,  ezzel  javítják  a 
hatékonyságot.

A  beépített  munkafolyamat-motor  az 
egyszerűbb  folyamatoktól  a  vállalati 
szintű  üzleti  folyamatkezelésig  képes 
megoldást nyújtani,  de még külső,  más 
gyártóktól  származó  rendszerekkel  is 
együtt tud működni. Könnyen létrehozhat 
egyedi  kérdőíveket  és  folyamatokat, 
vagy  testreszabhatja  a  meglévőket, 
melyekből egyre több válik letölthetővé a 
Novell munkafolyamat-könyvtárából.

Bővíthetőség
A  rendszer  képességei  tetszőlegesen 
bővíthetők a Vibe-on belül futó ún. bővít-
ményekkel  (extensions),  illetve   külső 
webalkalmazásokkal  (remote  applica-
tions). Utóbbiakkal külső adatforrásból is 
tudunk a Vibe rendszeren belül megjele-
nő  tartalmat  előállítani,  melyre  szintén 
vonatkoznak a Vibe-on belüli hozzáférési 
szabályok.

Skálázódás
Nagyobb méretű telepítéseknél a teljesít-
mény  és  a  rendelkezésre  állás  igény 
szerint  növelhető az egyes modulokhoz 
tartozó fájltípusok külön tárolóeszközök-
re helyezésével, különálló adatbázisszer-
ver  használatával,  az  indexáló  szerver 
különválasztásával, illetve akár több Vibe 
szerver fürtözésével is.

Kapcsolódó termékek
A  Novell  Vibe  futtatható  SUSE  Linux 
Enterprise  Server,  OES  Linux  és 
Windows  operációs  rendszereken,  és 
képes együttműködni több más Novell és 
nem  Novell  termékkel.  A  felhasználók 
azonosításához  LDAP  címtárak  (pl. 
Novell eDirectory, vagy MS Active Direc-
tory) is használhatóak, a Vibe rendszer-
ben keletkező információkat  megjelenít-
hetjük  a  GroupWise  ”Saját  Nézet”-ben, 
és  a  termék  mellé  ingyenesen  jár  a 
Novell  Messenger  vállalati  azonnali 
üzenetküldő alkalmazás,  mely biztonsá-
gos közvetlen kommunikációs csatornát 
biztosít, megelőzendő, hogy a munkatár-
sak nyilvános üzenetküldő alkalmazáso-
kat  használjanak  erre  a  célra,  azok 
minden veszélyével.

Keresse meg helyi megoldásszállítóját, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a Novell 
magyarországi képviseleti irodájával az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

MOM Park, SAS torony

1124 Budapest, Csörsz u. 45.

Tel: +36 (1) 489-4600

Fax: +36 (1) 489-4601

info@novell.hu

www.novell.hu
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