A LIBERDADE DO LINUX COM A QUALIDADE ITAUTEC

O AMBIENTE OPERACIONAL QUE AGREGA
A CONFIABILIDADE E O SUPORTE DA ITAUTEC
À SEGURANÇA E À PERFORMANCE DO LINUX
O LIBRIX É UMA DISTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL LINUX
DESENVOLVIDA PELA ITAUTEC POR MEIO DE CONVÊNIO
COM A UNICAMP E TOTALMENTE VOLTADA PARA O MERCADO
BRASILEIRO. TRATA-SE DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO LINUX COM
TODAS AS LICENÇAS, APLICATIVOS E MANUAIS EM PORTUGUÊS.

Librix

Mais uma vez, a Itautec saiu na frente ao conciliar sua
expertise em suporte técnico, treinamento e prestação
de serviços às vantagens reconhecidas do sistema
operacional Linux: flexibilidade, facilidade de uso, segurança,
alta performance, sistemas de atualização de pacotes e custos
extremamente competitivos.
O Librix contempla os pacotes mais estáveis e de melhor
qualidade do mercado. Uma equipe técnica altamente
experiente na avaliação de software livre seleciona, testa e
homologa estes pacotes para funcionamento conjunto. Além
disso, o Librix possui um instalador com interface simples,
que orienta o usuário em cada etapa, e um ambiente de
configuração amigável.
Única no mercado nacional a distribuir equipamentos
com Linux de marca própria, a Itautec conta com a ampla
experiência adquirida na comercialização de milhares de
computadores com o Librix.
Com o sistema Librix, seu negócio terá a liberdade,
a confiabilidade e o dinamismo do software livre, aliados
à qualidade, à segurança e ao serviço de uma empresa
que se destaca pela excelência no desenvolvimento
e implantação de tecnologia.

Librix
LIBRIX: PARA MUDAR DE VEZ O MERCADO DE PLATAFORMAS LINUX
NOS ÚLTIMOS ANOS, AS EMPRESAS E OS USUÁRIOS DOMÉSTICOS TÊM
DEMONSTRADO INTERESSE CADA VEZ MAIOR PELO USO DE SISTEMAS
ABERTOS, EM ESPECIAL PELO LINUX. ANTES OS USUÁRIOS TEMIAM ADOTAR
UM NOVO SISTEMA OPERACIONAL PELA POSSÍVEL FALTA DE SUPORTE
TÉCNICO, TREINAMENTO ADEQUADO E APLICATIVOS QUE ATENDESSEM SUA
NECESSIDADE. O LIBRIX CHEGA AO MERCADO PARA MUDAR DE VEZ ESSA
REALIDADE E POTENCIALIZAR AS VANTAGENS DO LINUX (veja o quadro).
Fácil de instalar e utilizar, o sistema da Itautec traz um ambiente operacional
completo (sistema operacional e aplicativos), previamente homologado, e conta
com suporte técnico especializado presente em mais de 2.700 municípios
brasileiros. O Centro Educacional Itautec, por sua vez, desenvolve cursos
exclusivos, específicos para a plataforma.

A INSTALAÇÃO DO SISTEMA É EXTREMAMENTE
SIMPLES E O USUÁRIO É ORIENTADO, A CADA
ETAPA, POR UM INSTALADOR GRÁFICO.

Respaldo Garantido
Só a experiência de uma companhia como a Itautec, presente no mercado há mais
de 25 anos, garante o serviço e o suporte na medida certa para empresas de todos
os portes e segmentos. Com o sistema Librix, sua empresa terá suporte via telefone,
internet ou através da visita de um técnico. O suporte on-site está disponível desde
o nível básico até o de missão crítica.

VARIAÇÕES
Com a vantagem de ser a única empresa que fornece software Linux e hardware
com a mesma marca, a Itautec oferece o Librix em diferentes tipos de uso:
Desktop, Server e Embarcado. O Librix é ajustado para atender às necessidades
específicas de funcionalidades e performance para cada um deles.

DESKTOP: ambiente operacional completo para uso em estações, composto pelo
sistema operacional e pelos principais aplicativos para usuários domésticos
ou corporativos: editor de textos, editor de imagens, planilha eletrônica, banco
de dados, gerador de apresentações, navegador web, cliente de e-mail, exibidor
de vídeos, reprodutor de músicas, ferramentas de mensagens on-line, entre
outros. Oferece assistentes amigáveis para configurações das mais diversas
funcionalidades do sistema: mouse, modem, teclado, conexão banda larga, firewall
pessoal, impressoras, configurações regionais e muitas outras.

AMPLO CONJUNTO DE APLICATIVOS.

DESKTOP 3D (*): o Librix Desktop contempla efeitos avançados de interface com
o usuário em terceira dimensão, que tornam a interação com o sistema mais
produtiva e amigável.
(*) O bom funcionamento do aplicativo depende da placa de vídeo do computador.

INTERFACE SOFISTICADA E AGRADÁVEL.
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SERVER: contém os pacotes mais difundidos no mercado para uso como servidor departamental: banco de dados,
e-mail, firewall, DNS, integração com o windows (Samba), entre outros. Um de seus mais importantes perfis
é o Librix AD, uma ferramenta completa usada para gerenciar redes de grandes dimensões, administrar usuários
e acessos aos recursos de rede, de forma centralizada. O Librix AD baseia-se em sistemas abertos de gerenciamento de
usuários e oferece recursos especiais como a interface gráfica web e o diretório unificado.
EMBARCADO: visa atingir o máximo de performance, adequando-se às funcionalidades exigidas nos ambientes
de automação comercial, automação bancária e auto-atendimento.

Atualização constante
O Librix Update é uma extensão on-line do Librix, que permite aos usuários registrados
manterem os seus sistemas otimizados e atualizados ao providenciar atualizações
automáticas de controladores, de componentes do sistema operacional, pacotes de
aplicativos, novos drivers e softwares que aumentam o desempenho e a funcionalidade
do seu computador, além de ajudar a protegê-lo contra as ameaças de segurança mais
recentes. O Librix Update compara os novos pacotes disponíveis com os instalados em
seu computador e sugere atualizações conforme a criticidade (crítica, recomendada
e opcional). Na versão desktop, o Librix Update permite instalar e desinstalar pacotes
por meio do ambiente gráfico.

BENEFÍCIOS LINUX SOMADOS AOS DIFERENCIAIS LIBRIX
REDUÇÃO DE CUSTOS

Pode ser usado sem o pagamento de licenças (GPL), resultando em redução de custos de até 35% em relação a sistemas
proprietários. Em vez de pagar licenças, o usuário do Librix adquire uma assinatura que lhe dá direito ao suporte técnico
Itautec e a todas as atualizações por meio da ferramenta “Librix Update”.

PERFORMANCE

Além da própria estrutura da plataforma, a capacidade de otimização é seu grande diferencial. A experiência
da Itautec na comercialização de hardware em conjunto com o Librix lhe permitiu testar amplamente todos
os aplicativos em diversos tipos de hardware, o que gerou um produto de alta performance, confiabilidade
e segurança.

SEGURANÇA

A eficácia dos pacotes de proteção, a estrutura do sistema (imune a vírus) e a velocidade com que eventuais
problemas são corrigidos e melhorados fazem do Linux uma plataforma altamente segura. A qualidade dos
pacotes Librix e a garantia de seu funcionamento é uma das principais preocupações da Itautec, que também
possui embutidos pacotes de firewall.

SIMPLES DE USAR

A plataforma Linux tende a ser simples de instalar, configurar e operar. O Librix oferece uma interface gráfica
simples, intuitiva, com visual amigável e não exige conhecimento técnico do usuário para instalação, configuração,
atualização e utilização.

VERSATILIDADE

O sistema é adaptável a diversos tipos de uso. A plataforma Librix é composta por versões para Desktop, Server e
Embarcado em terminais de auto-atendimento, pontos-de-venda e terminais de automação bancária. Além disso,
o usuário pode contar com a flexibilidade, a segurança e a agilidade para administração de redes do Librix AD.

COMPATIBILIDADE

Os principais tipos de arquivos gerados em aplicativos licenciados são lidos normalmente pelo Linux. O Librix
oferece pacotes compatíveis com as necessidades dos usuários para acesso à internet, edição de textos,
apresentações e planilhas. Ou seja, todos os aplicativos usuais em desktops e servidores têm pacotes
correspondentes no Librix, sem necessidade de licenciamentos adicionais. Ele conta também com uma
ferramenta que testa a compatibilidade do Librix com a máquina na qual será instalado (HCT - Hardware
Compatibily Test). No caso do Librix para Desktop o teste pode ser feito no momento da instalação.

