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				Możliwości komercyjnych i darmowych 
narzędzi do zarządzania firmowymi usługami 
IT, obsługi wielu systemów informatycznych 
i wykonywania czynności związanych 
z codziennymi pracami administratorów 
oraz monitorowania środowiska 
wirtualnego VMware 
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Integracja usług 
F5 BIG-IP 12.1, BIG-IQ CM 5.0
F5 Networks udostępnił 
rozwiązania umożliwiające 
płynną integrację usług bez-
pieczeństwa i HA, uproszcze-
nie zarządzania urządzeniami 
i orkiestrację infrastruktury 
IT. Do oferty wprowadzono: 
BIG-IP 12.1 – oprogramowanie, 
dostarcza usługi aplikacyjne, 
pozwala na rozszerzoną 
integracją z chmurą publiczną 
oraz daje możliwość tworze-

nia zaawansowanych reguł 
bezpieczeństwa dla lokalnych 
i hybrydowych środowisk, 
BIG-IQ Centralized Manage-
ment 5.0, z rozszerzonymi 
funkcjami zarządzania oraz 
poprawioną skalowalnością 
i wydajnością oraz iWork-
flow 2.0, umożliwiający 
orkiestrację usług F5 m.in. 
z rozwiązaniami SDN, jak Cisco 
ACI oraz VMware NSX. f5.com

Sophos Clean
Nowy Sophos Clean zawiera 
narzędzia służące do wykrywa-
nia zaawansowanych zagrożeń 
(luki zero-day, exploity, trojany 
RAT, ransomware, rootkity, 
malware, spyware) oraz 
naprawy i usuwania skutków 
działania szkodliwego opro-
gramowania. Zastosowana 
technologia typu signature-
-less korzysta z ciągłej analizy 
zachowań, technik śledczych 
oraz mechanizmów inteligen-
cji zbiorowej, aby wykrywać 

i usuwać niebezpieczny kod, 
a mechanizmy wykorzystujące 
technologię przejętej przez So-
phos firmy SurfRight używane 
są do wykrywania i usuwania 
zupełnie nowych zagrożeń.
sophos.com

Citrix XenApp, XenDesktop, 
XenMobile
Podczas konferencji Citrix 
Synergy producent zaprezento-
wał m.in. nowe wersje XenApp 
i XenDesktop 7.9, umożliwiające 
bezpieczne korzystanie z wirtu-
alnych aplikacji i pulpitów, Xen-
Mobile 10.3.5 do zarządzania 
firmową mobilnością, a także 
nowości w rodzinie produktów 
sieciowych NetScaler.
Ponadto Citrix poinformował 

o rozszerzeniu partnerstwa 
z Microsoft w obszarze chmury 
i mobilności. Jednym z elemen-
tów będzie integracja Xen-
Mobile i NetScaler z Microsoft 
Enterprise Mobility Suite oraz 
zaoferowanie klientom, którzy 
posiadają licencje Windows 10 
Enterprise (model per user), na-
rzędzi do zarządzania obrazami 
systemu Windows 10 w chmu-
rze Azure za pośrednictwem 
XenDesktop VDI. citrix.com

Wirtualne aplikacje i chmura 

Więcej modułów
baramundi Management 
Suite 2016 
Nowa wersja oprogramowa-
nia baramundi do zarządzania 
urządzeniami końcowymi 
pozwala na tworzenie czar-
nych i białych list aplikacji 
zakazanych i dozwolonych, 
konfigurację APN oraz szyb-
sze rozpoznawanie ingerencji 
w systemy iOS (jailbreak). 
Zawiera też liczne nowości 
i rozszerzenia dla dotych-
czasowych modułów. Oprócz 
nowych funkcji MAM (Mobile 
App Management) i MDM 
(Mobile Device Management) 
pakiet Management Suite 
2016 współpracuje z syste-
mami Windows 10 Mobile, 
pozwala na zarządzanie 
środowiskami wirtualnymi 
za pomocą nowego modu-
łu baramundi Virtual oraz 
umożliwia wykorzystywanie 
rozszerzonego zbioru reguł 
(ponad 10 000) w zakresie 
zarządzania słabymi punkta-
mi, co dodatkowo zwiększa 
poziom bezpieczeństwa w ob-
rębie sieci IT.
baramundi.pl

Najnowszy raport 
Orange Insights dotyczy 
podejścia dużych przed-
siębiorstw do wdrażania 
rozwiązań bezpieczeń-
stwa i nowych techno-
logii. Twórcy badania 
m.in. zwrócili uwagę na 
wnioski:
• ponad 60% badanych 
uważa, że rozwiąza-
nia mobilne, takie jak 
aplikacje czy chmura 
obliczeniowa, pozwalają 
budować przewagę 
konkurencyjną;

• w 61% firm za bezpie-
czeństwo IT odpowia-
dają wyspecjalizowane 
działy lub zewnętrzni 
dostawcy; metody bu-
dowania świadomości 
wśród pracowników to 
informowanie o zdarze-
niach, szkolenia i spisane 
procedury wewnętrzne;
• brak polityki korzysta-
nia z urządzeń mobilnych 
to jedno z największych 
zagrożeń IT. Tylko 50% 
firm radzi sobie z ochroną 
urządzeń pracowników. 

Odsłona nowej wersji 
bazy danych SQL Server 
2016 zaplanowana zo-
stała na 1 lipca, a my już 
w maju mieliśmy okazję 
uczestniczyć w pokazie 
jej możliwości i warszta-
tach zorganizowanych 
przez Microsoft w Lon-
dynie. W nowym silniku 
wprowadzono wiele 
innowacji w takich ob-
szarach jak: zarządzanie, 
wydajność, bezpieczeń-
stwo, przetwarzanie 
big data, raportowanie 

i prezentacja danych i in-
nych. Aby zapoznać się 
z nowymi funkcjami 
SQL Servera bez jego 
pobierania i instalowa-
nia, można skorzystać 

z wirtualnego labo-
ratorium dostępnego 
pod adresem technet.
microsoft.com/virtuallabs. 
Szerzej na ten temat 
piszemy na stronie 31.
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