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IEM zamiast VPN
baramundi Management 
Suite 2016 R2

Za pomocą Management 
Suite 2016 R2 po raz pierwszy 
można zarządzać urządze-
niami znajdującymi się poza 
siecią firmy bez konieczności 
wykorzystywania połączeń 
VPN. Realizowane jest to za 
pośrednictwem rozwiązania 
typu Internet-Enabled End-
point Management (IEM). Aby 
uzyskać bezpieczne połącze-
nie z internetem, na serwe-
rach i urządzeniach końco-
wych stosowane są specjalne 
certyfikaty. Dodatkowo można 
korzystać również z szyfro-
wanej komunikacji HTTPS 
oraz narzędzia baramundi 
Gateway. Rozwiązania pozwa-
lają m.in. na inwentaryzację, 
zdalną instalację oprogra-
mowania oraz udostępnianie 
aktualizacji. baramundi.pl

SUSE OpenStack Cloud 7 
i Enterprise Storage 4
Nowa wersja OpenStack  
Cloud 7 do budowy chmury 
(oparta na dystrybucji Newton) 
zwiększa elastyczność infra-
struktury sterowanej oprogra-
mowaniem. Zapewnia pełną ob-
sługę systemów Docker, została 
wyposażona w funkcje kontene-
rów w postaci usługi (Container 
as a Service  CaaS) oraz daje 
możliwości instalowania aktu-
alizacji bez przerywania pracy, 
co pozwala uniknąć przestojów 

w świadczeniu usług. Nowością 
jest też integracja usługi Open-
Stack Manila z systemem plików 
CephFS, dostarczanym razem 
z SUSE Enterprise Storage 4 – 
kolejną wersją inteligentnego, 
sterowanego oprogramowaniem 
rozwiązania (Software Defi-
ned) do zarządzania pamięcią 
masową. Enterprise Storage 4 
rozwiązuje problemy z przecho-
wywaniem dużych ilości danych 
oraz zmniejsza koszty sprzę-
towe i operacyjne infrastruk-
tury pamięci masowej dzięki 

ujednoliconemu rozwiązaniu 
do obsługi bloków, obiektów 
i plików w systemie plików 
CephFS. Upraszcza też admi-
nistrowanie pamięcią masową, 
pozwala na lepszą ochronę 
danych i odtwarzanie po awarii.  
suse.com/products

Red Hat Enterprise Linux 7.3
Aktualizacja flagowego sys-
temu operacyjnego Red Hat 
oferuje nowe funkcje i ulep-
szenia związane z wydajno-
ścią, skalowalnością, bezpie-
czeństwem i niezawodnością. 
Zaawansowana platforma 
korporacyjna zwiększa 
wydajność aplikacji wymaga-
jących wysokiej przepusto-
wości i oferuje nowe opcje 
wprowadzania innowacji 

dzięki obsłudze kontenerów 
linuksowych i IoT. Ulepszono 
też mechanizm przydziela-
jący pamięć na pakiety, co 
zwiększa wydajność pamięci 
masowej, a dzięki obsłudze 
klastrów Parallel Network File 
System (pNFS) zapewniono 
szybszy dostęp do nośników 
pamięci, błyskawiczny, bezpo-
średni transfer danych oraz 
zmniejszono opóźnienia. 
redhat.com

Platforma dla biznesuOchrona chmury
F-Secure Cloud Protection
Oprogramowanie do ochrony 
plików i hiperłączy w chmurze 
wykorzystuje analizę zagrożeń 
w czasie rzeczywistym oraz 
zaawansowane funkcje do-
tychczasowej usługi Security 
Cloud, sprawdzając, bez obni-
żania wydajności platformy, 
bezpieczeństwo zasobów. 
Usługa zostanie udostępniona 
dla wszystkich w 2017 r.
f-secure.com/salesforce

WatchGuard opraco-
wał certyfikowaną inte-
grację z ConnectWise 
– popularną platformą 
biznesową dla dostaw-
ców zarządzanych 
usług bezpieczeństwa 
MSSP (Managed Secu-
rity Service Providers). 
Kluczowe funkcje 
integracyjne to m.in. 
automatyczna synchro-
nizacja danych o zaso-
bach bezpieczeństwa, 
zamknięty i zautomaty-
zowany obieg zgłoszeń 

(Closed-Loop Service 
Ticketing) pozwalający 
na integrację usług 
typu ticket platformy 
ConnectWise z rozwią-
zaniem WatchGuard 
(konfiguracja progów 
zdarzeń uwzględniają-
ca parametry danego 
urządzenia) oraz 
automatyczne rapor-
towanie pozwalające 
na wygodny wgląd 
w statystyki urządzeń 
i stron WWW. 
watchguard.com

Veeam Availability 
Suite 9.5 to skalowalne 
rozwiązanie odpowie-
dzialne za nieprzerwane 
prowadzenie działalno-
ści z wykorzystaniem 
środowisk zwirtualizo-
wanych i technologii 
chmurowych w firmach 
działających non stop 
(Availability for the 
Always-On Enterprise). 
Najnowsza wersja pro-
duktu jest integralnym 
elementem rozwiązania 
Veeam Availability 

Platform for the Hybrid 
Cloud. Oferuje ponad 175 
nowych funkcji, m.in.:
• zwiększoną skalo-
walność bez względu 
na wielkość środowiska; 
• pełną integrację 
z najnowszymi techno-
logiami Microsoft dla 
centrów danych;
• zaawansowaną 
integrację z systemem 
ReFS – przekłada się 
na większą wydajność 
przetwarzania du-
żych zbiorów danych 

i  gwarantuje ochronę 
kopii zapasowych oraz 
aplikacji o znaczeniu 
krytycznym;
• przywracanie do Mi-
crosoft Azure w ramach 
strategii „Cloud First” 
(przywracanie lub 
przenoszenie do chmury 
maszyn VR, serwerów 
i stacji Windows i Linux);
• integrację z korpora-
cyjną pamięcią masową 
HPE, NetApp, Dell EMCi 
Nimble Storage. 
veeam.com/pl

Cloud i storage – nowości od SUSE 




