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Mobil produktivitet 

•  Mobil produktivitet hemma 
–  Omfattande tekniska 

möjligheter 

–  Brett applikationsutbud 
–  Enkelt att använda 

•  Mobilitet på jobbet 
–  Flera leverantörer 
–  Personlig mot organisationsägd 

–  Säkerhet 

–  Åtkomst till IT Infrastruktur 
–  IT förbigås 
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Gartner rekommenderar 

“Organizations must deploy EFSS services to secure 
enterprise information assets. Failure to provide these 
capabilities will subject organizations to information 
leakage threats caused by users who move data 
through uncontrolled personal cloud services.” 
MarketScope for Enterprise File Synchronization and Sharing, Gartner, Feb 12, 2013 

 
Du kan tala om för användare vad de inte får göra, 
men du måste även ge dem ett alternativ. 
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Mobil utskrift 
Mobil fil 

synkronisering 
och delning 

Mobile Device 
Management 

Möjliggör mobil produktivitet 
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Novell iPrint Novell Filr 

Novell 
ZENworks 

Mobile 
Management 

Möjliggör mobil produktivitet 

Mobil hantering 
 

Det är säkert, 
skalbart, och stödjer 

BYOD enheter 

Utskrifter via 
självbetjäning 

 
Skriv ut från alla 
enheter, till alla 

skrivare över alla 
nätverk 

Mobil Fildelning 
 

Känns som Dropbox. 
Säker som Fort Knox. 
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Demo 
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Rättviks kommun  

“Novell Filr was our first choice when it came to finding 
a secure file sharing solution. It’s cost effective, 
easy to administer and above all easy to use. 
For us it’s the ideal solution.” 
Tommy Rehnberg IT-Chef, Rättviks Kommun, september 2013 

 

Rättviks kommun använder Microsoft AD 
som användarkatalog samt Windows 
server för fillagring. Novell Filr ger åtkomst 
till filer oavsett enhet och plats. 
Filr ger även möjlighet till användarstyrd 
delning.  



Lösningar 
 

Novell Filr 
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Novell® Filr 

Befintliga filrättigheter 
och quotas bibehålls. 

IT behåller kontrollen 
över vad som delas och 
hur. 

Åtkomst till hem- och 
nätverkskataloger oberoende 
av plats och enhet. 
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Novell® Filr översikt 

•  Windows XP, 7, 8 
•  Mac OS X 10.7, 10.8 
•  iOS 5.x, 6.x (iPhone, iPad) 
•  Android 2.3, 4.x 
•  BlackBerry 10 
•  Web access 

Users can still access files 
using mapped drives 

•  Novell® Open Enterprise 
Server 2 & 11, Netware 6.5.8 

•  Windows Server 2003 
& 2008 R2 

•  NAS Device Support 
•  File system rights and 

quotas honored 
•  No server agents or schema 

extensions required 

•  Software appliances 
deployed on VMware, Xen 
and Hyper-V 

•  LDAP provisioning of users 
and groups 

•  MySQL and Lucene used for 
meta-data and search 

•  Policy-controlled access 
and sharing 

•  Files remain on your existing 
file servers 

Klienter Servrar Filr 

HTTPS CIFS/NCP 
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Värdet av Novell® Filr 

•  Inte inkräktande 
–  Inga serveragenter eller schemautökningar behövs 

–  Stödjer ditt befintliga filsystem med bibehållna rättigheter och quota’s 

•  Leverantörsoberoende 
–  Support för multipla identitetskällor (LDAP/AD) och filsystem 

•  Användarproduktivitet och samarbete 
–  Full text sökning, notifieringar, kommentarer and utökad delning 

- Mindre administration 
- Bättre säkerhet 
- Mer produktiva användare 



Novell iPrint 
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Novell® iPrint 

Över alla nätverk  
(AirPrint, HTTP/IPP, Email) 

Från alla enheter 

Utskrifter till alla skrivare, 
oberoende av leverantör 
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Novell® iPrint översikt 

•  Windows XP, 7, 8 
•  Mac OS X 10.7, 10.8 
•  iOS 5.x, 6.x (iPhone, iPad) 
•  Android 2.3, 4.x 
•  BlackBerry 10 
•  Print maps provide location 

awareness 

Self Service Enterprise 
Printing 

•  Supports all vendors 
•  AirPrint enables existing 

printer estate 
•  Integrates with existing print 

management systems 

•  Software appliances 
deployed on VMware, Xen 
and Hyper-V 

•  LDAP provisioning of users 
and groups 

•  Secure 
•  Scalable 
•  Centralised audit and print 

management 

Klienter Skrivare iPrint 

IPP 
AirPrint 
Email 

IPP 
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Värdet av Novell iPrint 

•  Spara på utskriftskostnader 

•  Skriv ut via mobil app 

•  Implementera trådlösa utskrifter (Airprint) 

•  Förenkla organisationsutskrifter 

•  Nyttja din befintliga katalogtjänst 

- Centraliserad administration 
- Utskriftslösning för organisationer 
- Mer produktiva användare 



ZENworks Mobile Device Management 
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Novell® Mobile Management 

Skala snabbt för att möta 
era växande behov 

Skydda ditt företag med 
säkerhet för mobila enheter 

Hantera både organisations- 
och privatägda (BYOD) 
enheter 
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Pros 

Cons 

Mobila enheter 

23% av ett företags 
hårdvarukostnad är på 
slutanvändarenheter -  
pengar som kan sparas 
när anställda tar med egna 
enheter 

53% har sett bättre 
produktivtitet, mellan 10%–
30% 

I 2014 kommer  90% 
av företag och 
organisationer 
stödja handhållna enheter 

64% fruktar att 
känslig data på en 

enhet kan gå förlorad, 
bli stulen eller infekterad 

37% fruktar att 
användarna laddar ner 
skadliga applikationer 

36% fruktan för 
dataintrång och stöld av  

företagsdata från 
användaren 

59% fruktar att 
smittning av 

skadliga appar 
sprider sig till 

företagnätverket 
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Novells hantering av mobila enheter 
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Apple iOS 4 - 7 iPhone, iPod och iPad – MDM app 

Windows Mobile 6.1 & 6.5 – MDM  app 

Windows Phone 7, 7.5, 8 (via Active Sync)  – MDM app på gång 

Windows RT (via Active Sync) 

Symbian S60, 3rd Edition, v9.1 – MDM app 

Android v2.2 - 4.2.2 – MDM app 

NitroDesk - TouchDown v7.2 stöder Android v2.2 – 4.2  

BlackBerry OS 10x (via ActiveSync) – MDM app på gång 

Stödjer följande mobila OS 
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Mobilitet - Vi kallar det livet! 
Frågor och svar 

Novell Filr 

Organisationens 
infrastruktur 

ZENworks Mobile  
Management 

Novell File 
 Management Suite 

Novell Mobile iPrint 

Ökar användarnas 
produktivitet 

Hantera mobila enheter 

Användare 

IT och 
säkerhet 

Säkerställ den 
mobila arbetskraften  

Kontroll på 
fillagring 

Policy	  
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