Linux, Biztonság, Rendszerfelügyelet

Az SAP és a Novell áthidalja az üzleti folyamatok, az informatikai
biztonság és irányítás közötti szakadékot
•

Az együttműködés keretében a két vállalat integrálja az SAP BusinessObjects-kínálatának irányítási,
kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) megoldásait és a Novell informatikai biztonsági és
személyazonosság-kezelési termékeit

•

A Novell és az SAP közös kínálata egyedülálló támogatást nyújt az üzleti folyamatokhoz és az
informatikai környezetekhez, a termékek tanúsított integrációja és az ügyfelek igényeinek megfelelően
kialakított megoldások pedig kimagasló értéket és gyors megtérülést biztosítanak

Budapest, 2009. október 29. – A Novell és az SAP bejelentették, hogy tovább bővítik globális
együttműködésüket az irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (governance, risk and compliance
– GRC) megoldások területein. A két vállalat áthidalja az üzleti folyamatok, az informatikai biztonság és
irányítás

közötti

szakadékot.

Az

együttműködésben

kialakított

közös

GRC-ajánlat

gyors

reakcióképességet, átláthatóságot és elszámoltathatóságot kínál az ügyfeleknek. A két vállalat közös
kínálata egyedülálló módon teljes támogatást nyújt az üzleti folyamatokhoz és az informatikai
környezetekhez. A GRC-megoldások bevezetése minden esetben csökkenő kockázatot, alacsonyabb
költségeket és jobb üzleti teljesítményt eredményez.
„Az SAP és a Novell együttműködése lehetőséget biztosít, hogy az ügyfelek zökkenőmentesen tudják
használni a két cég megfelelőségi, kockázatkezelési és biztonsági megoldásait alacsonyabb összegű
teljes élettartam költség mellett” – mondta Földi Valéria, az SAP Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója.
„Magyarországon a Novell piacvezető az IDM megoldások területén, az SAP pedig jelentős
ügyfélbázissal rendelkezik, ezért itthon is nagy érdeklődésre tarthatnak számot a mostani
együttműködéssel kialakított, integrált GRC-megoldásaink” – mondta Szittya Tamás, a Novell
Magyarország ügyvezető igazgatója. „Az SAP és a Novell termékeinek tanúsított integrációja, és a
teljeskörű terméktámogatás kimagasló értéket és gyors megtérülést biztosítanak hazai ügyfeleink
számára is” – tette hozzá Szittya Tamás.
Az SAP és a Novell együttműködik a termékek integrálásában, közös piaci tevékenységeket terveznek,
valamint összehangolják a GRC területhez kapcsolódó stratégiai irányvonalaikat. Az együttműködés
keretében integrálják az SAP BusinessObjects-kínálatának GRC-megoldásait és a Novell informatikai
biztonsági és személyazonosság-kezelési termékeit, közös marketingtevékenységet folytatnak és az
integrált megoldásokat közösen értékesítik az ügyfeleknek.

