Linux Small Business Server

Zentyal Small Business Server is een complete oplossing voor MKB bedrijven.
Zentyal is vooral een betaalbare oplossing, minder complex opgezet en biedt een
betere beheerbaarheid dan ieder andere oplossing. Betrouwbaar en efficiënt.
Met Zentyal Small Business Server kunnen MKB'ers zich focussen op hun kern-activiteiten en hoeven geen
IT-experts te worden of in dienst te nemen. Aan de andere kant leid investeren in Zentyal technologie tot
een hogere efficiëntie van de business en tegelijkertijd kan het helpen om kosten te besparen. Zentyal
Small Business Server biedt "out of the box" een uitgebreide functionaliteit. Dankzij de standaard
configuratie van de belangrijkste functies verkort men de installatietijd. Om Zentyal overzichtelijk te
houden zijn vier hoofdgebieden gecreëerd.
Bedrijfszekere netwerkinfrastructuur
Zentyal is voor uw bedrijfsnetwerk de centrale spil
waarop alles plaatsvindt. Zentyal verbindt alle
werkstations, printers, scanners en andere apparatuur
die op het netwerk aangesloten moet worden. Zentyal
maakt de opslag, het delen en back-uppen van
bestanden eenvoudig. Zentyal verzorgt ook al uw
Internet- en Mail- en Telefonieverkeer. Hierbij ligt altijd
het focus op veiligheid en continuïteit.
Samenwerken
Zentyal zit vol met hulpmiddelen die het samenwerken
moeten bevorderen. Bijvoorbeeld is het bekende
Zarafa Collaboration Platform geïntegreerd met de
Zentyal Small Business Server. Hiermee deel je je
agenda, taken of e-mail met collega's. Directe
berichtjes verstuur je met behulp van Instant
Messaging en je kunt eenvoudig zien wie van je
collega's aanwezig is of niet. Ook kun je snel en simpel
een webmeeting beginnen met collega's of relaties. Je
kunt dit alles op je werkplek maar ook op je telefoon en
tablet.
Thuiswerken
Uiteraard is thuiswerken ook een standaard functie.
Zentyal sluit uitstekend aan bij “het nieuwe werken”.
Met de Zentyal Small Business server maakt het niet uit
waar je zit. Je e-mail, telefoon en bestanden; je kunt er
overal over beschikken. Zentyal is ook druk bezig met
een integratie van Cloud technologie wat het alleen
maar eenvoudiger maakt om altijd en overal de juiste
handelingen te kunnen uitvoeren.

Continuïteit voorop
Omdat de continuïteit van uw bedrijf sterk afhankelijk
is van de IT-middelen, heeft Zentyal “security” hoog in
het vaandel.
Allereerst is er de Zentyal Gateway; deze zorgt voor
een uitstekende protectie tegen alle bedreigingen
vanaf het Internet. Virussen, spam, spyware en hackers
hebben geen schijn van kans om uw belangrijke data te
stelen of te beschadigen.
Ook wordt uw data veilig gesteld door middel van de
geïntegreerde back-up voorzieningen. Uw data wordt
simpelweg op een externe server geback-upt zodat u in
geval van nood deze altijd terug kunt plaatsen. Zelfs
wanneer uw door bijvoorbeeld een hardware storing
een nieuwe server zou moeten installeren wordt de
gehele configuratie van de server geladen vanuit de
cloud zodat u snel weer up and running bent.
Berekend op groei
Zentyal is een Small Business Server. Maar dat
betekend niet dat Zentyal ongeschikt is voor grotere
omgevingen. Een Zentyal omgeving kan bestaan uit
meerdere geclusterde serversystemen die vanuit één
centrale omgeving te managen zijn. Windows
applicaties worden eenvoudig gerealiseerd middels de
geïntegreerde virtualisatie voorzieningen
Webinterface voor eenvoudig beheer
Zentyal laat zich eenvoudig configureren en beheren
via een overzichtelijke webinterface. Linux kennis is
niet noodzakelijk zodat uw IT-medewerker geen
aanvullende trainingen hoeft te volgen.
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Firewall
HTTP Proxy
Intrusion Detection System
Traffic Shaping
Quality of Services
Routing
Radius
Captive Portal
WAN balancer
WAN Failover
Bandbreedte monitor
Layer 7 content filtering
Spam Filtering
Virus Filtering
Spyware Filtering
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Communicatie

Unified Communications
E-mail
Webmail
OpenChange (Microsoft Exchange
alternatief)
• Instant Messaging
•
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DHCP server
DNS Server
NTP Server
Certificaten management
Thin Clients
OpenVPN
• Host to Site
• Site to Site
PPtP VPN
IPsec VPN
Virtualisatie
VLAN's

Office

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheer en Onderhoud
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Intuïtieve webinterface
Configuratie Back-up en restore
Server monitoring en inventory
Desktop inventory
Remote desktop support
Systeem en Security Updates
UPS support

LDAP
Integratie Active Directory
Domain Controller
Users en Groepen
Users corner
Bestandsdeling
Printers delen
Webserver
Back-up
Password policies
Support Windows 7
Hybride Cloud storage

Ondersteuning

•
•
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32 en 64 bit
Clustering
Ubuntu supported hardware
Hardware en software RAID

OpenChange Collaboration Platform geïntegreerd in Zentyal Small Business Server
Wanneer u een Zentyal Small Business Server heeft kunt u de keuze maken voor de E-mail add-on die bestaat uit het
OpenChange Collaboration Platform. OpenChange is momenteel het beste native alternatief voor een Microsoft Exchange
server. Hierdoor kunt u blijven werken met Microsoft Outlook zoals u gewent bent, terwijl u veel voordeliger uit bent.

Webmail
Met de Webmail interface kunt u via Internet met behulp van een Browser uw e-mail bekijken en afhandelen. Uiteraard kunt
u dan ook gebruik maken van agenda en contactpersonen.
Mobiliteit
Onze smartphones zijn niet meer weg te denken. OpenChange heeft standaard de voorzieningen om mail te synchroniseren
naar mobiele devices. Zo bent u altijd en overal in staat om uw mail en agenda in te kijken.
Multi user Calendar
Zowel in Outlook of in de Webmail kunt u beschikken over een multi-user kalender. Hiermee kunt u in één oogopslag u eigen
agenda inzien maar ook die van een collega.

Zentyal Hybride Cloudvoorzieningen

Vanwege onze mobiliteit wordt er tegenwoordig veel gebruik gemaakt van cloudstorage oplossingen zoals Dropbox, Google
Drive, Microsoft Drive etc etc. Nadeel van dergelijke stand alone cloud storage mogelijkheden is dat bedrijfsdata gaat
zwerven en terecht komt op plaatsen waar je dat liever niet hebt. Zentyal voorziet in een cloudoplossing waarmee
servershares direct gesynchroniseerd worden met de veilige Zentyal Cloud voorziening zodat bedrijfsdata altijd centraal
beschikbaar blijft terwijl men er altijd en overal ter wereld over kan beschikken. Hiervoor kan men gebruik maken van de
Zentyal Cloud webinterface, Desktop clients (Linux, Mac en Windows) of van applicaties voor Android en iPad.

