
A nyílt gondolkodásért!

Modern, felhasználóbarát 
desktop operációs rendszer 
iskolába és otthonra egyaránt

A nyílt gondolkodásért!

Mi az a SuliX Professional?
Egy szabadon letölthető és használható, érthető, emberközeli rendszer, amely élet-
tel tölti meg az informatikai eszközöket.

Kinek szól?
Bárkinek, aki a nyílt forráskódú eszközök nyújtotta rugalmasságot és az oktatási 
intézmények dolgozóinak és diákjainak valódi igényeit is kiszolgálni képes technikai 
megoldást keres.

Miért a SuliX?
Mert egyszerű. Nincs szükség vaskos kézikönyvekre és több napos számítástechni-
kai oktatásra. Intuitív működése miatt telepítés után a rendszer azonnal használatba 
vehető és élvezhető.

Mert költséghatékony. Az OpenEDU program égisze alatt szolgáltatásokkal együtt is 
díjmentesen igényelhető és használható.

Mert átfogó. Alapvetően minden olyan programot tartalmaz, ami az év közbeni tantermi és otthoni munkához 
elengedhetetlen.

Mert célzottan oktatási rendszer. Fejlesztése során fontos szempont volt, 
hogy megfelelően illeszkedjen a magyar közoktatás keretei közé, oktatási 
szoftvertartalmánál fogva rugalmasan használható általános és speciális 
tantárgyak oktatása során is.

Mert hivatalos érettségi platform. A SuliX államilag elfogadott érett-
ségi platform, lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy nyílt forrás-
kódú rendszeren adjanak számot tudásukról.

Mert sokoldalú. Nem csak biztonságosabb tanulmányi környezetet 
valósít meg, de kiegészíti a diákok motivációs lehetőségeit is. Au-
tomatikusan alkalmazkodik az intézményi és az otthoni használati 
környezethez.

Mert rugalmas. SuliX és Microsoft alapú szervermegoldással 
egyaránt zökkenőmentesen működik együtt.

Mert naprakész. A frissítéseknek, fejlesztéseknek és 
támogatásnak köszönhetően folyamatosan korszerű 
számítógépes infrastruktúrát mondhatnak maguké-
nak azok, akik a SuliX termékcsaládot választják.



További információk: www.sulix.hu

SuliX az iskolában A SuliX Professional az iskola vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatára kapcsolódva képes 
automatikusan felismerni a SuliXerver szolgáltatásait, majd csatlakozni hozzájuk. A tantermi oktatás során teljes-
körű hálózati szolgáltatásokat biztosít mind a diákok, mind az oktatók számára. Ez magában foglalja a tanárok és a 
diákok központi beléptetését, a SuliX alapú munkaállomások biztonságos regisztrációját, a hálózati fájlmegosztást, 
a nyomtatást, a levelezést és naptárkezelést éppúgy, mint a digitális taneszközök használatát, a tantermi oktatás 
és a dolgozatírás, számonkérés támogatását, a hallgatói munkaállomások feletti teljes tanári kontroll biztosítását, 
illetve az online mérés, beavatkozás lehetőségét. A SuliX Professional vegyes hálózatban, más desktop operációs 
rendszerekkel (Windows, Linux, Mac) párhuzamosan is működik, így a meglévő eszközök továbbra is használhatóak 
maradnak.

SuliX otthon Túl azon a lehetőségen, hogy a tanulók az otthoni számítógépükön és az egyre népszerűbb mobil 
eszközökön korlátlanul használhatják a SuliXot, a rendszer lehetőséget biztosít az iskolai levelezés, a naptár és a 
dokumentumok távoli, földrajzi helytől független elérésére is. Ennél hatékonyabb tanulói környezet nehezen kép-
zelhető el.

A SuliX Professional adatlapja

Rendszerkövetelmények Szabványos x86-alapú asztali számítógép vagy notebook/netbook legalább 512 MB memóriával (2 GB 
ajánlott), legalább 1 GHz-es Pentium IV vagy legalább Intel Atom 1.6 GHz órajelű processzorral és legalább 20 GB szabad lemez-
területtel. A SuliX Professional teljes funkcionalitásának használatához szükséges 3D támogatással rendelkező grafikus kártya, 
illetve beépített vagy külső hangszóró és mikrofon, kamera. A frissítések beszerzéséhez, a regisztrációhoz, illetve a kiegészítő 
tartalmak használatához vezetékes, vagy vezeték nélküli internet kapcsolat szükséges.

Alapszoftverek
• magyar nyelvű, többfelhasználós 

grafikus operációs rendszer
• komplex irodai alkalmazáscsomag 

(szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 
prezentáció készítés, rajz)

• grafikai és kiadványszerkesztő programok
• weboldal szerkesztő eszközök
• választható internet böngésző és chat kliensek
• hangszerkesztő programok
• multimédia kezelő- és lejátszó alkalmazások

Tantárgyi oktatóprogramok
• vizuális oktatóprogramok alsó tagozatosoknak
• általános- és közép iskolai tantárgyak 

(matematika, fizika, kémia földrajz, nyelvek) 
számítógépes segédprogramjai

• speciális szaktantárgyak alkalmazásai
• szimulációs programok
• a középiskolai informatikai oktatás teljes tananyaga
• az ECDL, OKJ vizsgák anyaga
• integrált fejlesztői környezet a haladók számára
• gyakorló feladatok
• a digitális táblához hasonló funkcionalitás 

biztosítása a meglévő számítógépes eszközökön
Segédalkalmazások

• tanterem- és tanuló felügyeleti valamint 
ellenőrzőrendszer kliens

• mentő- és archiválóalkalmazás
• központosított desktopkezelési és presence kliens
• virtualizációs támogatás

További szolgáltatások
• átfogó magyar nyelvű felhasználói és üzemeltetői 

dokumentáció
• többcsatornás terméktámogatás
• tanfolyamok

A              szoftvercsalád gyártója az ULX


