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Olcsó, stabil és kompatíbilis 
Linux alapú hálózatok

A jacsa.NET-hálózatok kialakításánál az volt a cél, hogy egyszerű,  könnyen és gazdaságosan
üzemeltethető rendszerek jöjjenek létre. 

Ezért  hálózataink pontosan az igényeknek megfelelően kialakított szerverből, és – merevlemez,
CD-ROM és  floppy  nélküli  –  hálózati  munkaállomásokból állnak.  Operációs  rendszernek  a
stabilitásáról és biztonságosságáról ismert  Linuxot, a  számítógépes  munkasztalra a  Windows-
zal egyenértékű KDE felhasználói felületet, irodai célokra (szövegszerkesztés stb.) a Microsoft
Office-szal egyenértékű OpenOffice.org irodai programcsomagot választottuk.

A felsorolt  szabad szoftverek fejlettsége és komfortossága lehetővé teszi,  hogy esetenként több
százezres,  esetleg  milliós  szoftverköltség  kifizetése,  vagy  az  illegális  szoftverhasználat  várható
következményeinek nyomasztó érzése helyett Ön a napi munkáját az eddig megszokott módon
végezze, kezdeti beruházási költségeit és az üzemeltetés költségeit (TCO) is alacsonyan
tartsa.

A jacsa.NET Linux alapú hálózatok további jellemzői:

• Minden felhasználó pontosan az ő egyedi igényei szerint kialakított rendszert kap.
• A központosított üzemeltetése és karbantartása egyszerű: a mentéseket, szoftverfrissítéseket,

az esetlegesen felmerülő problémák elhárítását könnyen, gyorsan el lehet végezni.
• A központosított rendszer lehetővé teszi a távfelügyeletet.
• A fontos adatok csak egyetlen helyen helyezkedhetnek el, így rendszeres mentésük egyszerűen,

akár automatikusan is történhet.
• A munkaállomások teljesen egyenértékűek, így bármelyik gép elé is üljön le egy munkatárs,

bejelentkezés után a saját beállításait fogja látni.
• A kivételes stabilitás miatt a rendszerleállások okozta veszteségek minimálisak.
• A vírusveszély mértéke a Windows-os rendszerekhez képest nulla!
• A továbbfejlesztés, bővítés, az esetlegesen meghibásodott munkaállomások cseréje egyszerűen,

gyorsan megoldható.
• Meglévő rendszerekhez illeszthető, így kiválóan alkalmas azok bővítésére, vagy folyamatos

korszerűsítésére.

Természetesen az egyedi igényeknek megfelelően kialakíthatók az egyes munkaállomások úgy is,
hogy  CD-ROM-ot,  floppyt,  vagy  akár  merevlemezt  is  tartalmazzanak,  sőt,  a  meglévő  elavult
számítógépek csekély átalakítás után felhasználhatók.

Amennyiben további információra van szüksége, 

• kérje és olvassa el a költségekről (TCO) szóló ismertetőnket, 
• küldjön levelet az info@jacsanet.hu címre, vagy 
• hívjon a +36 70 3846242-es telefonszámon!
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