
Ma már szinte minden egyén és szervezet használ szá-
mítógépeket munkájának hatékony elvégzésére. Egy szá-
mítógép vagy a rajta tárolt adatok akár rövidtávú nélkü-
lözési kényszere gyakran
állítja nehéz helyzet elé a fel-
használót, akadályozva a fo-
lyamatos munkavégzést, mi-
közben a szervezet teljes
egészének folyamatos műkö-
dőképessége bizonytalano-
dik el. 

Ezek mellett a dolgozók mun-
kastílusa is folyamatosan vál-
tozik. Egyre gyakrabban fordul
elő, hogy az irodájukon (te-
lephelyen, külföldön, útközben,
otthon) és a hivatalos munka-
időn kívül is szeretnének dolgozni, hozzáférni a céges al-
kalmazásokhoz, adatokhoz. Ez a mobilitás egyfelől lehetőség
a rugalmasabb munkavégzésre, ugyanakkor kihívás az in-
formatikai biztonság színvonalának fenntartására. 

Miért alkalmasabb
munkavégzésre

egy vállalati célú PC
az olcsóbb otthoni

számítógépeknél

Szupermarketben lehet kapni fúrógépet akár 10.000 Ft-ért is, de a szakemberek
mégis drágább modelleket választanak a szaküzletekben. Habár az olcsóbb jó arra,
hogy otthon pár lyukat befúrjunk vele a falba, de ugyanez a gép pár nap alatt
tönkre menne, ha mindennap egy kivitelező dolgozna vele építkezéseken. Hasonlóan
van ez a számítógépekkel is.

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a dolgozók magán-
ügyeiket is a szervezet eszközein végzik el, illetve egyre
több kommunikációs csatorna jelenik meg a felhasználók

előtt, akik ennek okán
akarva-akaratlanul is bizal-
mas vállalati információkat
juttathatnak ki a szervezeten
kívülre. 

Mindezek miatt kiemelt jelen-
tősége van annak, hogy a
szervezetek olyan számítás-
technikai eszközöket vásárol-
janak és használjanak, melyek
üzleti folyamataikat hatéko-
nyan támogatják, kellően biz-
tonságosak és gyártói támo-
gatás érhető el hozzájuk azért,

hogy a jellemzően 5-10 éves használati periódusuk alatt is
megfelelő minőségben és biztonságban legyenek használ-
hatók; mint akár egy megbízható, strapabíró és jó szerviz-
háttérrel rendelkező fúrógép.

Érvek a modern vállalati célú PC mellett
✔ Egész napos munkavégzésre tervezték

✔ Strapabíróbb kialakítású
✔ Hosszabb garancia és jobb szervizháttér érhető el
✔ A Windows 10 Pro nagyobb biztonságot ad tárolt

információknak
✔ A Windows 7 támogatása hamarosan végleg
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A rendkívül népszerű Windows 7 támogatási ciklusának vége
már látható közelségbe került. Bár 2020 januárjáig jönnek ki
biztonsági frissítések a Windows 7-hez, ma már – az alábbi-
akban részletezett indokok miatt – kizárólag Windows 10 Pro
rendszerrel előtelepített számítógépeket célszerű vásárolni.

Mitől vállalati egy számítógép?

A modern vállalati hardver
Még azonos hardverkonfiguráció esetén is jelentős eltérések van-
nak egy otthoni és vállalati notebook között. Egy céges géppel
szemben alapelvárás az üzembiztonság,
hiszen az eszköz meghibásodása esetén
a felhasználó nem tud dolgozni, a vál-
lalat határidőket késhet le, üzleteket
bukhat el, közvetlen anyagi vesztesége
származhat a leállásból. 

A vállalati számítógépeknél a stra-
pabírás és üzembiztonság érdeké-
ben a gyártók jobb minőségű anyagokat használnak, a belső
merevítések alaposabbak és hűtésük robusztusabb is, sok
meghibásodás ugyanis a nem megfelelő hűtésből adódó
túlmelegedés eredménye. Egy otthoni gép tervezésnél napi
pár órás otthoni használattal számolnak a mérnökök, míg
egy üzleti gépnél elvárás a 8-10 órás folyamatos üzem, a
hűtést is ennek megfelelően méretezik. A vállalati gépeket
a gyártási folyamat végén hosszabb ideig is tesztelik, és a
teszt is sokkal intenzívebb, mint az otthoni gépeknél.  

A lakossági gépek mindig legújabb divat szerint készülnek
(méretek, formák, színek), a divat gyors változásaival azonban
az is együtt jár, hogy az otthoni gépek felépítése folyamatosan
változik, így egy kialakításnak nincs ideje kiforrni magát. 
A vállalatok ezzel szemben igyekeznek sokáig változatlan gé-
peket vásárolni (ez üzemeltetési szempontból is fontos), a cé-
ges notebookok így évekig azonos kinézetűek kívül, és hasonló
megoldásokat tartalmaznak belül is; alkatrészeik és műszaki
megoldásaik ezért – a profi szerszámgépekhez hasonlóan –
sokkal kiforrottabbak.

A vállalati gépek esetében jellemző
az alapból 3 éves garancia, ami akár
5 évre is bővíthető1. A legtöbb eset-
ben ez helyszíni garancia, vagyis a
technikus a hibabejelentést követő
munkanap az ügyfél telephelyén kí-
sérli meg a laptop javítását, így a
felhasználója csak nagyon rövid idő-
re esik ki a munkából.

A modern vállalati szoftver
Egy modern vállalati munkakörnyezet egyrészt lehetővé
teszi a rugalmas munkavégzést, helyszíntől, időponttól füg-
getlenül, valamint az egyéni munkavégzés mellett a cso-
portmunkához is megfelelő környezetet biztosít azáltal,
hogy a csoport tagjai által kívánt módon alakíthatják ki a
megosztott dokumentumok online, offline szerkesztését
és tárolását. 

1 Forrás: http://www.hwsw.hu/hirek/51743/notebook-pv-szerviz-garancia-vallalati-otthoni.html
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Egy vállalati számítógépnek magasabb biztonsági feltételeknek
kell megfelelnie egy otthoni számítógépnél. Képesnek kell lennie
a gyakran használt szerver-infrastruktúrákhoz kapcsolódni, a
gép merevlemezének titkosítására és a felhasználó személyes
és vállalati adatainak elkülönítésére. 

Mivel ad többet a Windows Pro kiadás
a Home-nál?

Üzemeltetési, biztonsági és licencelési
okokból helyes választás szervezetek
számára a Windows 10 Pro a Home-
mal szemben. Windows Pro-val elő-
telepített számítógépet lehet belép-
tetni tartományi (Active Directory
domain) környezetbe, a Home kiadás-
sal telepített gépeket pedig viszont
nem. Éppen ezért ott, ahol van felügyelt informatikai környezet
a Windows Home-os gépek a megvásárlást követően műszaki
akadályba fognak ütközni a tartományba léptetés során. 

Az információvédelem az eszközök és adatok megóvásával
kezdődik. A háttértárak teljes hardver-szintű titkosításával a
BitLocker kellően magas szintű védelmet ad az eszközön tá-
rolt adatok számára. Ha ellopják vagy elveszítik a BitLockerrel
titkosított számítógépet, az arra nem jogosult felhasználók
nem fognak tudni hozzáférni a rajtuk lévő adatokhoz.

Az információvédelem következő szintje a védendő vállalati
fájlok elkülönítése a felhasználó saját fájljaitól, mely az in-

formáció kiszivárogtatás elleni védekezéshez is szükséges. 
A Windows Information Protection lehetőséget ad arra,
hogy szétválaszthatók legyenek a felhasználók üzleti és ma-
gándokumentumai, szabályozható legyen az üzleti infor-
mációk és alkalmazások közötti másolhatóság. Akár meg is
tiltható, hogy személyes vagy publikus alkalmazásokba be-
illeszthető legyen védett vállalati információ, miközben az
erre való kísérletek is naplózásra kerülhetnek. 

A mennyiségi licenc szerződéssel
és azon belül Windows frissítési
joggal is rendelkező szervezeteknél
kizárólag a OEM Windows Pro kia-
dással előtelepített számítógépek
jelentenek frissítési alapot, azaz
Windows Home gép nem felel
meg2 a mennyiségi licenc szerző-

dés szerinti frissítési alapnak. 

Miért maradjon Windows 10 operációs
rendszer a megvásárolt számítógépen?

A legújabb processzorgenerációk működéséhez és támogatá-
sához a megjelenés időpontjában legújabb Windows verzióra
van szükség. Ezért az Intel 7. (Kaby Lake), az AMD 7. generációs
és a később megjelenő processzorcsaládok kizárólag Windows
10-es rendszert futtatva támogatottak3. Mivel a legtöbb ma
kapható számítógép már 7. generációs processzorokkal kerül
szállításra, a támogatáshoz és megfelelő működéshez ezeken a
gépeken Windows 10 rendszer szükséges. A   számítógépgyártók

2 Kivéve a Tisztaszoftver Program hatálya alá tartozó intézmények, melyeknél a Windows Home kiadás is frissítési alapnak számít
3 Forrás: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/01/15/windows-10-embracing-silicon-innovation/
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az új konfigurációikat kizárólag Windows 10 futtatására tervezik
és tesztelik, nem biztosítanak kompatibilitást, támogatást, és
meghajtóprogramokat korábbi Windows verziókhoz. Amennyi-
ben ezeket a gépeket mégis újratelepítik Windows 7 vagy Win-
dows 8 rendszerrel, jelentős műszaki problémákra, inkompati-
bilitásra és a gyártói támogatás hiányára kell számítani.  

A világon több, mint 400 millió PC
futtat Windows 10 rendszert4, és a
teljes körűen tesztelő ügyfelek 100%
körüli kompatibilitásról számolnak
be, melyek kellően nagy magabiz-
tosságot adhatnak a rendszer meg-
bízhatóságáról és kompatibilitásáról
meglévő és új informatikai rendszerekkel. Kevés extrém ki-
vételtől eltekintve a Windows 10 a legtöbb, korábbi verziókra
írt szoftvert tudja futtatni, azaz lehetővé válik, hogy a szer-
vezetek anyagi lehetőségei által megengedett legmodernebb
eszközöket is teljes funkcionalitással, naprakész szoftverrel
használják.

A Windows 10 Pro kiadásban a felhasználók lehetőséget
kapnak arra, hogy a funkcionális frissítések telepítését
több hónnappal is elhalaszthassák, így informatikai szak-
értőik lehetőséget kapnak arra, hogy a megjelent funk-
cionális újdonságokat kellő idő alatt ki tudják tesztelni,
mielőtt azok felhasználóikhoz eljutnak. 

A Windows 10 biztonsági megoldá-
sai segítenek abban, hogy napjaink
tipikus kihívásaira reagálni tudjanak
a szervezetek. Ahogyan az ábrán5

látható, a Windows 10 az alapbeál-
lításaival is sokkal hatékonyabb vé-
delmet ad a ransomware (zsarolóví-

rus) támadások ellen, mint a Windows 7. Ez a védelem pedig
tovább erősíthető vállalati képességek kihasználásával. 

A vállalati felhasználóink egyértelmű visszajelzése, hogy a
Windows 10 használata rendkívül intuitív, felhasználói okta-
tást nem igényel. 

4 Forrás: http://news.microsoft.com/bythenumbers/windows-ten
5 Forrás: http://wincom.blob.core.windows.net/documents/Ransomware_protection_in_Windows_10_Anniversary_Update.pdf
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A zsarolóvírusok ellen sokkal jobb védelmet ad a Windows 10 Pro


