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November 12.-e fontos dátum: elérhetıvé válik a Microsoft kis- ésNovember 12.-e fontos dátum: elérhetıvé válik a Microsoft kis- ésNovember 12.-e fontos dátum: elérhetıvé válik a Microsoft kis- ésNovember 12.-e fontos dátum: elérhetıvé válik a Microsoft kis- és
középvállalatoknak készült integrált kiszolgálószoftver családja, aközépvállalatoknak készült integrált kiszolgálószoftver családja, aközépvállalatoknak készült integrált kiszolgálószoftver családja, aközépvállalatoknak készült integrált kiszolgálószoftver családja, a
Small Business Server 2008 és az Essential Bussines Server 2008.Small Business Server 2008 és az Essential Bussines Server 2008.Small Business Server 2008 és az Essential Bussines Server 2008.Small Business Server 2008 és az Essential Bussines Server 2008.
Egyeztessen a Microsoft partnerével és találja meg az optimálisEgyeztessen a Microsoft partnerével és találja meg az optimálisEgyeztessen a Microsoft partnerével és találja meg az optimálisEgyeztessen a Microsoft partnerével és találja meg az optimális
megoldást cége igényeihez. Ehhez adunk most egy kis segédletet.megoldást cége igényeihez. Ehhez adunk most egy kis segédletet.megoldást cége igényeihez. Ehhez adunk most egy kis segédletet.megoldást cége igényeihez. Ehhez adunk most egy kis segédletet.

A nemzetközi porondra 2008 november 12-én lép a Microsoft új szerver családja, a 75 gépnél kevesebb
platformmal rendelkezı kisvállalatoknak készült Microsoft Small Business Server 2008Microsoft Small Business Server 2008Microsoft Small Business Server 2008Microsoft Small Business Server 2008 és a legfeljebb
300 számítógéppel rendelkezı középvállalatok számára gyártott Essential Business Server 2008.Essential Business Server 2008.Essential Business Server 2008.Essential Business Server 2008. A
magyar verzió megjelenése 2009 elsı napjaiban várható, de egy ilyen átfogó rendszer bevezetése számos
elıkészítı feladatot igényel. Ezért javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Microsoft szoftver
beszállítójával és találja meg az Ön számára legjobb megoldást.
 
A Windows Server 2008 teljes körő hálózatkezelési funkciókat nyújt, kedvezı áron, fokozza a cége
hatékonyságát és biztosítja a létfontosságú üzleti információk védelmét. A biztonság, a felügyelet, a
webalapú alkalmazások és szolgáltatások, valamint az üzleti célú intelligencia terén szolgál a legtöbb
újdonsággal.
 
Az irodai számítógépekhez bárhol és bármikor hozzáférhet, elolvashatja leveleit, letöltheti a fontos fájlokat
és elindíthatja az üzleti alkalmazásokat. Elérheti a hálózatba kötött különféle eszközöket, nyomtatót,
faxkészüléket vagy a hálózati adattárolókat. Így az irodától távol, útközben vagy otthonról is nagy
hatékonysággal dolgozhat.
 

Nagyobb felbontáshoz katt a képre
 
Az információkat, a fájlokat és az alkalmazásokat a kiszolgálón tárolhatja, és ehhez az adattárhoz bármely
internetkapcsolattal rendelkezı számítógéprıl, fokozott biztonság mellett férhet hozzá. De nem csak asztali
géprıl vagy notebookról érheti el az adatait. Egy Windows Mobile rendszerő intelligens telefonról is
keresgélhet a névjegyalbumában, lehívhatja a találkozók adatait, belenézhet a fontos dokumentumokba és
akkor is válaszolhat a megkeresésekre, levelekre, ha éppen nincs az irodájában.
 

 

Nagyobb felbontáshoz katt a képre
 
A Windos Server 2008 képes a cégével együtt növekedni, a rendszer egyszerően bıvíthetı új felhasználókkal,
kiszolgálókkal és más Microsoft-technológiákkal is kiterjeszthetı.
 
Hatékonyan védekezhet a létfontosságú üzleti adatok elvesztése ellen. Automatikusan készülnek a
biztonsági másolatok a hálózathoz kapcsolódó számítógépek és kiszolgálók tartalmáról. A véletlenül törölt
fontos fájlokat a rendszer segítségével még visszaállíthatja.
 
Az integrált vírusvédelem és levélszemét-szőrés megvédi a kártékony támadásokkal, vírusokkal és kéretlen
üzenetekkel szemben. A folyamatos frissítésekkel naprakészen és megfelelı biztonságban tarthatja a teljes
hálózatot.
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Nagyobb felbontáshoz katt a képre
 
Az összevont felügyeleti konzol segítségével Ön vagy a cég informatikai tanácsadója áttekintheti a
munkaállomások és a kiszolgálók aktuális állapotát, tájékoztató napi és heti jelentéseket készíthet. Csak a
zöld pipákat kell figyelnie, hogy tudja, minden rendben van. A korábbiaknál egyszerőbben végrehajthatja a
leggyakoribb informatikai feladatokat.
 
A mellékelt PDF dokumentumot a Microsoft szakemberei Önnek készítették, hogy tájékozódjon és
megismerhesse a Microsoft Server 2008 család komplex szolgáltatásait. Általános irányelvekkel segíti Önt,
hogy a cége egyedi igényeinek legmegfelelıbb szolgáltatást választhassa ki. Töltse le és lépjen, hogy
kiemelkedjen a versenytársak közül és professzionálisabb képet sugározzon az ügyfelek felé!
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