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A Novell HUEDU program háttere

• 2009 – től megállapodás az NFM és a Novell között 

• Célja a nyílt forráskódú irodai munka, levelezés, 
fájlszolgáltatás és csoportmunka minél nagyobb arányú 
elterjesztése  a köz- és felsőoktatási intézményekben

• 2013. január: OpenLAB 1.0

• 2013. szeptember: OpenLAB 2.0

• 2014. szeptember: OpenLAB 3.0

• 2016. október: OpenLAB 3.5

• 2018. november: OpenLAB 4.0 
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HUEDU OpenLAB fejlesztése

• Iskolák felmérése a fejlesztés kezdete előtt

• Folyamatos fejlesztés az iskolák igényei szerint

• Iskolák egyedi igényeinek kiszolgálása 
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HUEDU OpenLAB

• Integrált, teljes értékű Linux alapú kiszolgáló és desktop 
oldali környezet

• 100% ingyenes, nyílt forráskódú alkalmazások

• Különösebb Linux előképzettség nélkül használatba vehető

• Magas szintű támogatási háttér a Novelltől, közösségi 
támogatás
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HUEDU OpenLAB szolgáltatásai

• Oktatást támogató szolgáltatások
• Informatikai szolgáltatások 
• Adminisztrációt támogató szolgáltatások



Oktatást támogató szolgáltatások
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Integrált laborfelügyelet
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Hálózat, internet korlátozás
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Dolgozatok, órai munkák kezelése
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Tananyagkezelés
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Oktatást támogató szolgáltatások

● Integrált laborfelügyelet
● Internetes forgalom korlátozása, tiltása
● Dolgozatok, órai munkák kezelése
● Tananyagkezelő rendszer 



Informatikát támogató szolgáltatások
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Levelezőrendszer
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Hardver- és szoftverleltár
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OpenLAB menedzsmentkonzol
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Felhasználók kezelése
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Mentés és monitorozás
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Informatikát támogató szolgáltatások

• Levelezőrendszer

• Hardver-, szoftverleltár

• OpenLAB menedzsmentkonzol

• Felhasználók kezelése

• Mentés és monitorozás

• Hálózati alapszolgáltatások, fájlkiszolgáló



Adminisztrációt támogató szolgáltatások



20

Felvételi alkalmazás
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Leltár-szertár
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Leltár-szertár
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Órarendszerkesztő
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Órarendszerkesztő
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Adminisztrációt támogató szolgáltatások

• Felvételi alkalmazás

• Iskolai leltár-szertár

• Órarendszerkesztő



OpenLAB újdonságai
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Moodle tananyagkezelő rendszer
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Moodle tananyagkezelő rendszer
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Kablink csoportmunka megoldás
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Tananyagkereső alkalmazás
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Tananyagkereső alkalmazás
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HUEDU OpenLAB 4.0 újdonságai

• Moodle tananyagkezelő rendszer

• Kablink csoportmunka megoldás

• Blog alkalmazás

• GLPI eszköztár, leltár alkalmazás

• Samba4 Active Directory tartományvezérlő

• Alkalmazások, operációs rendszer verzió frissítése

• UEFI és BIOS alapú gépek támogatása

• Webmin operációs rendszer adminisztráció 

• Wep proxy statisztikák megjelenítése



OpenLAB egyéb szolgáltatásai
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OpenLAB egyéb szolgáltatások

• Implementáció

• Üzemeltetés-támogatás 

• Oktatási anyagok
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Miért OpenLAB?

• Könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkát 

• Integrált iskolai alkalmazáscsomag

• Meglévő IT környezetben is működik

• Támogatott

• Ingyenes
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