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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

• 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



8

Hálózat, internet korlátozás
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Dolgozatok, órai munkák kezelése



10

Tananyagkezelés
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Oktatást támogató szolgáltatások

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



Informatikai rendszert 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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Informatikai rendszert támogató szolgáltatások

• Levelezőrendszer

• Hardver-, szoftverleltár

• OpenLAB menedzsmentkonzol

• Felhasználók kezelése

• Hálózati alapszolgáltatások, fájlkiszolgáló



Adminisztrációt támogató szolgáltatások
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Leltár-szertár
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Leltár-szertár



OpenLAB újdonságai
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Moodle tananyagkezelő rendszer
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Ilias tananyagkezelő rendszer
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Kablink csoportmunka megoldás
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HUEDU OpenLAB 4.0 további újdonságai

• Blog alkalmazás (W3Suli Blogmotor – Gál Tamás, 
BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű 
Szakközépiskolája)

• GLPI eszköztár, leltár alkalmazás

• Samba4 Active Directory tartományvezérlő

• Alkalmazások, operációs rendszer verzió frissítése

• UEFI és BIOS alapú gépek támogatása

• Webmin operációs rendszer adminisztráció 

• Web proxy statisztikák megjelenítése



OpenLAB háttértámogatás
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OpenLAB háttértámogatás

• 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





Unpublished Work of SUSE. All Rights Reserved.
This work is an unpublished work and contains confidential, proprietary and trade secret information of SUSE. 
Access to this work is restricted to SUSE employees who have a need to know to perform tasks within the scope of 
their assignments.  No part of this work may be practiced, performed, copied, distributed, revised, modified, translated, 
abridged, condensed, expanded, collected, or adapted without the prior written consent of SUSE.  
Any use or exploitation of this work without authorization could subject the perpetrator to criminal and civil liability.

General Disclaimer
This document is not to be construed as a promise by any participating company to develop, deliver, or market a 
product.  It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making 
purchasing decisions.  SUSE makes no representations or warranties with respect to the contents of this document, 
and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.  
The development, release, and timing of features or functionality described for SUSE products remains at the sole 
discretion of SUSE.  Further, SUSE reserves the right to revise this document and to make changes to its content, at 
any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes. All SUSE marks referenced in 
this presentation are trademarks or registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.  All 
third-party trademarks are the property of their respective owners.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35
	Dia 36
	Dia 37

