
SUSE ® Manager
Ręczne aktualizowanie, instalowanie poprawek i konfigurowanie serwerów może być 
czasochłonnym procesem, który jest podatny na błędy. Takie problemy rozwiązuje 
program SUSE ® Manager. Automatyzuje on zarządzanie serwerami Linux, przez co 
wdrażanie i obsługa serwerów odbywa się szybko i precyzyjnie. Program monitoruje 
kondycję wszystkich serwerów Linux i prezentuje informacje w pojedynczej konsoli, 
co pozwala identyfikować problemy, zanim wpłyną one na firmę. Umożliwia też 
wszechstronne zarządzanie serwerami Linux w środowiskach fizycznych, wirtualnych 
i chmury, podnosząc jednocześnie wydajność ich pracy.

Wymagania systemowe
Minimalne wymagania serwera:

Procesor: wielordzeniowy procesor 64-bitowy 
(x86_64)

Pamięć RAM: co najmniej 16 GB dla instalacji 
bazowej, co najmniej 32 GB dla serwera 
produkcyjnego

Wolne miejsce na dysku: co najmniej 100 GB 
dla instalacji bazowej, co najmniej 130 GB 
miejsca dla danych repozytorium

Obsługiwane architektury procesorów 
dla serwera SUSE Manager Server:

x86_64 (64-bitowa)

IBM z

Szczegółowe dane techniczne oraz 
wymagania systemowe są dostępne 
pod adresem www.suse.com/products/
suse-manager/

Zestawienie danych
Serwer

Przegląd produktu
SUSE Manager zapewnia najlepsze w swojej 
klasie funkcje zarządzania serwerami Linux. 
Umożliwia działom IT zredukowanie złożo-
ności i odzyskanie kontroli nad zasobami IT, 
zapewnienie zgodności z wewnętrznymi za-
sadami bezpieczeństwa i zoptymalizowanie 
operacji w celu obniżenia kosztów.

Kluczowe zalety
 Zredukowanie złożoności i odzyskanie 

kontroli nad zasobami IT. SUSE 
Manager to pojedyncze narzędzie do 
zarządzania systemami Linux w obrębie 
różnych dystrybucji systemu Linux, 
architektur sprzętowych, mechanizmów 
wirtualizacji i platform do obsługi 
chmury, które umożliwia proste 
wdrażanie dowolnego serwera Linux 
połączonego z siecią i zarządzanie 
nim, szybkie wyświetlanie wszystkich 
zasobów systemu Linux oraz 
zredukowanie złożoności poprzez 
logiczne grupowanie serwerów Linux.

 Zapewnienie zgodności z wewnętrznymi 
zasadami bezpieczeństwa i przepisami  
zewnętrznymi. Możliwe jest wszechstronne 
monitorowanie środowiska systemu 
Linux od poziomu sprzętu aż po stos 
aplikacji, zapewnienie zgodności 
z wzmocnionymi profilami/szablonami 
opartymi na wewnętrznych zasadach 
bezpieczeństwa oraz łatwe śledzenie 

i rejestrowanie wszystkich zmian 
w sprzęcie i oprogramowaniu na 
potrzeby zachowania zgodności,  
audytu i raportowania. 

 Optymalizacja operacji i obniżenie 
kosztów. SUSE Manager 
automatyzuje wdrażanie serwerów 
Linux, instalowanie poprawek 
i konfigurowanie w celu szybszego, 
spójnego i powtarzalnego wdrażania 
serwerów. Obniż koszty IT poprzez 
łatwe zarządzanie i optymalizowanie 
subskrypcji SUSE, podnieś wydajność 
dzięki automatycznemu wdrażaniu 
wzmocnionych szablonów systemu 
operacyjnego na dziesiątkach tysięcy 
serwerów bez poświęcania szybkości lub 
bezpieczeństwa, a także zoptymalizuj 
operacje IT przy użyciu automatycznego 
zarządzania poprawkami.

Kluczowe funkcje
SUSE Manager zapewnia zarządzanie cy-
klem eksploatacji i monitorowanie serwerów 
Linux.

ZARZądZAniE ZASobAMi
 Inwentaryzacja sprzętu 

i oprogramowania
 Tworzenie raportów dla urządzeń 

fizycznych, maszyn wirtualnych i instancji 
chmury, przypisywanie subskrypcji 
oraz identyfikowanie nadmiernego lub 
niewystarczającego wykorzystania

http://www.suse.com/products/suse-manager/
http://www.suse.com/products/suse-manager/
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Skontaktuj się z partnerem handlowym lub 
zadzwoń:

SUSE w Polsce:
SUSE Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
Polska
tel. 22 537 5020
faks 22 537 5099
Infolinia: 800 22 6685
www.suse.pl

SUSE
Maxfeldstrasse 5
90409 Nuremberg
Germany

PRZYZnAWAniE UPRAWniEŃ
 Instalowanie systemów od zera bez 

nadzoru przy użyciu narzędzi AutoYaST, 
Kickstart i narzędzia rozruchowego 
PXE, wdrażanie maszyn wirtualnych 
typu gość w równie prosty sposób 
jak w przypadku instancji fi zycznych, 
wdrażanie nowych serwerów zgodnie 
ze wstępnie zdefi niowaną konfi guracją 
lub identycznych jak działający serwer 
oraz bezpośrednie użycie obrazów SUSE 
Studio™.

 Śledzenie zmian na serwerach oraz 
przywracanie poprzedniej wersji lub 
konfi guracji, jeśli to konieczne

 Wdrażanie oraz uruchamianie/
zatrzymywanie/konfi gurowanie 
maszyn wirtualnych typu gość

 Obsługa pierwszej instalacji wraz 
z szybką konfi guracją środowisk 
instalacji sieciowej (tworzenie 
rekordów systemów Cobbler)

ZARZądZAniE PAKiETAMi 
oPRoGRAMoWAniA
 Gromadzenie i rozmieszczanie 

niestandardowych pakietów 
oprogramowania w łatwych 
w zarządzaniu grupach

 Centralne przesyłanie oprogramowania 
w trybie push przez grupowanie serwerów, 
co eliminuje konieczność ręcznego 
zarządzania poszczególnymi serwerami

 Tworzenie dostosowanych repozytoriów 
w celu dostarczania pakietów systemu 
operacyjnego lub aplikacji i zawartości 
w oparciu o narzędzie RPM Packet Manager

 Migracja systemu SUSE Linux Enterprise 
do nowych pakietów Service Pack 
bezpośrednio z interfejsu użytkownika 
programu SUSE Manager

 Użycie interfejsu API programu SUSE 
Manager do tworzenia skryptów 
niestandardowych, które umożliwiają 
prostą automatyzację wielu zadań

 Instalowanie aplikacji RPM w celu 
automatycznego wdrażania 
kompletnych, zintegrowanych stosów 
oprogramowania

 Wyszukiwanie instancji systemu 
operacyjnego według pakietów, 
poprawek lub specyfi kacji systemu, aby 
zredukować prace administracyjne

 Usuwanie niepotrzebnych pakietów 
systemowych i „zamrażanie” aktualnej 
konfi guracji w celu uniknięcia 
pomyłkowej instalacji pakietów

ZARZądZAniE PoPRAWKAMi
 Odbieranie powiadomień 

o udostępnieniu najnowszych aktualizacji 
dla serwerów Linux 

 Połączenie z Centrum Obsługi Klienta 
fi rmy SUSE zapewniające łatwy dostęp 
do aktualizacji, poprawek zabezpieczeń 
i pakietów Service Pack

 Planowanie okien czasowych 
konserwacji z wyprzedzeniem poprzez 
planowanie aktualizacji

 Stosowanie kontroli opartej na rolach 
w celu zapewnienia administratorom 
uprawnień do zarządzania 
poszczególnymi systemami

 Znaczne skrócenie czasu instalowania 
poprawek na setkach, a nawet 
tysiącach serwerów dzięki funkcjom 
konfi gurowania i monitorowania 
w czasie rzeczywistym

MoniToRoWAniE
 SUSE Manager zawiera serwer 

monitorowania Icinga, który jest zgodny 
z rozwiązaniem Nagios, aby zapewnić 
rozszerzone możliwości monitorowania 
i elastyczne wykorzystanie istniejących 
rozwiązań monitorowania Icinga wraz 
z programem SUSE Manager.

ZARZądZAniE KonFiGURACJą
 Zarządzanie konfi guracją oparte na 

rozwiązaniu Salt umożliwia szybkie 
i bezpieczne wdrażanie dziesiątek 
tysięcy systemów

 Administrowanie konfi guracjami w miarę 
upływu czasu w celu śledzenia odchyleń 
konfi guracji i zarządzania nimi

 Centralizacja zarządzania plikami 
konfi guracji dla grup serwerów

 Tworzenie i obsługa standardowych 
profi li konfi guracji dla serwerów lub 
grup serwerów w celu uproszczenia 
początkowego wdrażania serwerów

 Prosta migracja skryptów 
niestandardowych dla narzędzia Red 
Hat Network Satellite, tworzenie nowych 
skryptów AutoYaST i Kickstart lub użycie 
programu SUSE Manager do tworzenia 
nowych skryptów na podstawie 
istniejących instalacji

PonoWnE WdRAŻAniE
 Ponowne wdrażanie na tym samym 

sprzęcie bez konieczności interakcji 
fi zycznej

Wdrażanie
Instalacja programu SUSE Manager obej-
muje przynajmniej jeden serwer SUSE 
Manager Server oraz moduł SUSE Manager 
Lifecycle Management dla każdego zarzą-
dzanego serwera z aktywną subskrypcją 
SUSE. Można także dodawać kolejne upraw-
nienia modułów dla każdego zarządzanego 
serwera oraz wdrażać serwery proxy SUSE 
Manager zgodnie z potrzebami. Serwer 
i serwer proxy są udostępniane jako urzą-
dzenia programowe, które wykorzystują 
wszystkie platformy wirtualne obsługiwane 
przez system SUSE Linux Enterprise Server 
12 SP1.

www.suse.com


