Sun Partner Slovakia Newsletter

Č íslo 1/2009
Predstavujeme novú verziu softwaru
StarOffice 9,server SPARC Enterprise M3000,
operačný systém Solaris 10 10/08, predstavenie
partnera SOMI Systems a.s.

Sun News
Sun Partner Day 2008
Aj koncom uplynulého roka ocenil Sun Microsystems Slovensko svoje
partnerské spoločnosti na podujatí Sun Partner Day 6. novembra 2008
v príjemnej atmosfére hotela Marrol’s, a to v kategoriách Partner roka
(Tempest), Najrýchlejšie rastúci partner (Siemens), Projekt roka (Digmia)
a Storage partner (Siemens). Country Manager Juraj Taptič poďakoval partnerom
za spoluprácu v uplynulom roku so želaním úspešnej spolupráce aj do toho
nastávajúceho roka. Partner manager Milan Novanský vo svojej prezentácii
zhrnul dôležité medzníky z uplynulých obchodných kvartálov a predstavil zmeny
a prínosy fungovania partnerského piliera a zdôraznil jeho dôležitosť pre Sun. Veríme, že ďalší rok prinesie ešte viac obchodných
príležitostí Vám - našim partnerom, aby sme mohli s radosťou odmeniť a poďakovať sa opäť za tie najúspešnejšie projekty.
Nielen oceneným partnerom ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme všetko dobré a veľa úspechov
aj do roku 2009.

Spoločnosť Sun Microsystems ohlásila hospodárske
výsledky za druhý štvrťrok finančného roka 2009
Spoločnosť Sun Microsystems ohlásila hospodárske výsledky za druhý
štvrťrok finančného roka 2009. Tržby za druhý finančný štvrťrok 2009
dosiahli 3,220 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 10,9 % v porovnaní
s 3,615 miliardami USD v druhom štvrťroku finančného roka 2008 a nárast
o 7,7 % v porovnaní s 2,990 miliardami USD v prvom štvrťroku finančného
roka 2009. Celková hrubá marža predstavovala 41,9% z celkového obratu, čo predstavuje 6,6% pokles oproti druhému
štvrťroku finančného roka 2008 a nárast o 1,7% oproti prvému štvrťroku finančného roka 2009. tlačová správa.

Predstavujeme novú verziu kancelárskeho balíka StarOffice 9
... ktorá obsahuje nové verzie kancelárskeho a tabuľkového editora ako aj
inovované nástroje na vytváranie prezentácií a databáz. Nová verzia
softvéru je natívne portovaná na operačný systém Mac OS X a v porovnaní s
predchádzajúcou verziou prináša významné vylepšenia.
Pozrite si výsledky ankety infoware.sk na tému používatelia kancelárskych
balíkov. - Aký balík kancelárskych aplikácií používate teraz a aký chcete používať v budúcnosti?

Growth
Obchodníci, získajte výhody za predaj Sun STORAGE!
Je to jednoduché, zaregistrujte sa na www.cashplusemea.com , a objavte
ďalšie možnosti ako získať bonus za predaj. Okrem iného tu nájdete aj
napríklad nasledovné: údaje o produktoch, flashové animácie, currency
converter tool a iné. Viac informácií v dokumente [.pdf]

Technology
Spoločnosti Fujitsu a Sun Microsystems predstavili nový
server SPARC Enterprise M3000
Spoločnosti Fujitsu Limited a Sun Microsystems rozšírili radu serverov
Enterprise server o nový entry-level server SPARC Enterprise M3000,
osadený jedným štvorjadrovým procesorom SPARC64 VII a spolupracujúcim s operačným systémom Solaris 10.

Spoločnosti Sun Microsystems a Fujitsu predstavili nový server SPARC Enterprise T5440
Spoločnosti Sun Microsystems a Fujitsu Limited ohlásili dostupnosť servera SPARC Enterprise T5440, ktorý prináša
škálovateľnosť a vysokú dostupnosť serverov strednej triedy a kombinuje ju s vysokým výkonom
a energetickou efektívnosťou architektúry UltraSPARC T2+. SPARC Enterprise T5440 je kompaktným 4U serverom,
ktorý prináša vysoký výkon v databázových, CRM a ERP aplikáciách. Súčasne je prvým CMT (chip multi-threaded)
serverom ktorý je možné osadiť až štyrmi procesormi UltraSPARC T2+ (Niagara 2).

Aktualizovaná verzia operačného systému Solaris 10 10/08
Spoločnosť Sun Microsystems ohlásila dostupnosť najnovšej verzie
operačného systému Solaris 10 - Solaris 10 10/08, ktorá zahŕňa širokú škálu
aktualizácií a rozšírení, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s OpenSolaris komunitou.

Did You Know?
Sun opäť podporí ďalšie olympijské hry
Po Letných olympijských hrách v Pekingu bude podporovať aj Zimné
olympijské hry v roku 2010, ktoré sa budú konať v roku 2010 v kanadskom
meste Vancouver. Viac informácií nájdete na stránkach venovaných tomuto projektu.

Did You Know?
Pridajte sa ku SMB celosvetovej komunite
Chcete byť informovaní o najnovších ponukách a možnostiach pre tento segment? Pridajte sa ku Sun Small and
Medium Business Community a budú Vám pravidelne a beplatne poskytované najzaujímavejšie informácie články, case studies, rôzne postrehy a technické dáta, ktoré Vám môžu pomôcť pri rozhodovaní sa pri výbere
jednotlivých produktov.

Partner Files
Sun predstavuje svojho partnera:

SOMI Systems a.s.
Spoločnosť SOMI Systems a.s. vznikla v roku 2000 transformáciou
spoločnosti SOMI Systems, s. r. o. založenej v roku 1993. Cieľom
spoločnosti bolo zaujať významné postavenie na slovenskom trhu
informačných technológií. Postupne sa z nej vyprofilovala firma, ktorá
svoje bohaté skúsenosti úročí ako systémový integrátor. Spoločnosť disponuje vysoko špecializovanými odborníkmi na jednotlivé oblasti svojej
činnosti. Títo pracovníci vlastnia certifikáty a osvedčenia na technológie,
ktoré SOMI Systems a.s. implementuje u svojich zákazníkov.
Spoločnosť používa overené a spoľahlivé technológie firmy SUN Microsystems, s ktorou spolupracuje od svojho
vzniku.SOMI Systems a.s. je jedna z mála firiem, ktorá je autorizovaným servisným partnerom firmy SUN Microsystems na strednom Slovensku.
SOMI Systems a.s. je Advantage Partner firmy SUN Microsystems.
Medzi významné projekty v spolupráci so SUN Microsystems patrí dodávka a servis serverov vo firmách: T-Mobile
Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovak Telecom, Mestká polícia Bratislava, Yazaki Slovakia,
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, PPS Group a.s. a mnohé ďalšie.
SOMI Systems a.s. s hlavnou orientáciou na otvorené systémy a architektúru klient/server navrhuje a realizuje ucelené zákaznícke riešenia. Do realizácie projektov aktívne zapája zákazníka, pričom vhodne spája jeho skúsenosti
so skúsenosťami svojich odborníkov a takto vytvára kvalitné a spoľahlivo fungujúce riešenia. Pri návrhu a realizácií
projektov sa opiera tak o osvedčené aplikácie, ako aj o vlastné programátorské kapacity.

Produktové portfólio:
Nízkonákladové riešenia
 realizácia podnikovej infraštruktúry založená na operačných systémoch UNIX, primárne Solaris a Linux		
 implementácia technológie ultratenkých klientov

Partner Files
Komunikačná infraštruktúra
 Sieťová integrácia
		
o projektovanie dátových sietí LAN a WAN
		
o realizácia štrukturovanej kabeláže
		
o vzdialená správa a monitorovanie sieťových komponentov
 Dátová komunikácia
		
o návrh a realizácia projektov
		
o konfigurácia internetových podnikových uzlov- mail server, proxy server, DNS server
		
o riadenie dátovej komunikácie a správa dátových tokov
		
o realizácia systémov na internú a externú komunikáciu
		
o implementácia systémov pre skupinové plánovanie a správu firemných dokumentov
		
o zálohovania a archivácia dát
		
o zber a vyhodnocovanie dát, analýza informácií zakódovaných v dátach
Bezpečnosť a kontrola dátovej komunikácie
 firewall a VPN - autorizácia prístupu
 komplexná antivírová a antispamová ochrana
 realizácia bezpečnostných projektov
 riadenie a monitorovanie využívania internetového pripojenia
Zákaznícke aplikácie
 návrh a realizácia špecifických riešení
Technická podpora a servis
 technická a systémová podpora
 servis, poradenstvo a konzultácie
 školenia
 hotline-centrum podpory zákazníkov

Náš produkt KERBER
Kerber je modulárny softvérový produkt, určený pre ochranu firemných
sietí pred rôznymi typmi útokov, či už z Internetu , alebo z vnútra siete.
Celé riešenie je postavené nad operačným systémom Linux s grafickým
používateľským rozhraním, ktoré umožní každému administrátorovi komplexne nastaviť funkcionalitu požadovanej ochrany, pričom sa nevyžaduje
znalosť práce v príkazovom riadku.
Produkt vyvinutý spoločnosťou SOMI Systems a.s. je na trhu už niekoľko rokov a bol úspešne implementovaný vo
viacerých spoločnostiach. Integráciou do systému KERBER získal SAS grafické používateľské rozhranie, cez ktoré
je možná konfigurácia jednotlivých funkcií, ako sú nastavenie príjmu a odosielania elektronickej pošty, zapnutie
jednotlivých filtrov pre analýzu a kontrolu pošty. SAS zohľadňuje požiadavky na flexibilný, vysoko výkonný, ľahko
škálovateľný a manažovateľný produkt, zameraný na komplexnú ochranu pred nevyžiadanou elektronickou poštou.
Je to riešenie, ktoré eliminuje problémy so SPAMom a jeho odstraňovaním na čo najnižšiu úroveň.
Produkt KERBER zabezpečuje komplexné riešenie bezpečnosti dátových prenosov v počítačových sieťach.
Viac informácií o spoločnosti SOMI Systems a.s. a o jej riešeniach sa dozviete na www.somi.sk

