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MICROSOFT PROTI GOOGLU

pa bodo veseli delegiranja določenih nalog
uporabnikom, ki ne potrebujejo administratorskih pravic, da naredijo kakšno spremembo. Sklopi konzole so urejeni logično
in vse operacije so hitro dostopne. To bodo
cenili tudi uporabniki, ki se z administracijo
Microsoftovih produktov srečujejo prvič.
Malo bolj kompleksno in neintuitivno je
nastavljanje parametrov v FOSE (Forefront
Online Security for Exchange) konzoli. Sicer
zelo močno orodje, ki s svojimi funkcionalnostmi prekaša Postinijev filter, ki ga imajo
na voljo uporabniki Googlovih poslovnih
aplikacij, je za nepoznavalca na začetku
malo trši oreh, vendar funkcionalnosti, kot
so implementacija politike elektronske
pošte, nadzor prometa elektronske pošte,
filtriranje pošte, zaznavanje virusov in nezaželenih sporočil, odtehtajo tistih nekaj ur,
ki jih administrator porabi, da se seznani z
vsemi možnostmi, ki jih izdelek ponuja.
Mobilne naprave, s katerimi dostopamo
do elektronske pošte in drugih podatkov v
podjetju, so večkrat problematične z vidika
varnosti. Pomislite na izgubljen pametni telefon direktorja podjetja, v katerem ima vse
sestanke, podatke o strankah in še morebitne finančne podatke, ki niso za vsakogar. Z
opcijo delegirane administracije mu lahko
tudi tajnica brez pomoči administratorja
pobriše občutljive podatke iz telefona, ko se
ta prvič poskusi povezati v Office 365, in ga
blokira, da se ne more več povezati v sistem.
Pogoj je le podpora protokolu Exchange Active Sync, ki pa ga podpirajo že vse naprave
novejše generacije.

Integracija z Aktivnim imenikom
Office 365 podpira tudi integracijo z aktivnim imenikom in s tem združi obstoječa
(on the premises) okolja z oblakom. Integracija omogoča tudi uporabo storitve Single
sign-on, s katero se uporabnik samo enkrat
avtentificira in nato uporablja vse storitve,
ki so mu na voljo, brez dodatnih avtentifikacijskih postopkov. Office 365 podpira integracijo iz aktivnega imenika, če je le gozd
(forrest) v vsaj Windows 2003 native načinu.
Z brezplačnimi orodji pa so podprte tudi
migracije iz Small Business in Essentials Business okolij, ki so prisotna v večini manjših
podjetij. To v praksi pomeni, da se uporabnike upravlja samo na enem mestu in ne za
vsako storitev posebej, kar drastično pripomore k lažji in centralizirani administraciji,
prav tako pa omogoča lažje sledenje in uveljavljanje varnostnih politik.
Google tudi ponuja integracijo v aktivni
imenik prek protokola LDAP, vendar dizajn
njegovih aplikacij ne omogoča enakega načina administracije, kot je urejeno v Officeu
365. Prav tako pri Googlu pogrešamo orodja
za revizijo, ki so v Office 365 vključena.
Integracija lokalnega in spletnega Exchan-

82

I

I 02.12

Delo v Oblaku je načeloma zanesljivo. Dokler kaj ne odpove...
ge strežnika je nekaj, kar bodo cenili administratorji večjih sistemov, ki temeljijo na
Microsoftovih strežnikih, saj med drugim
podpira tudi Powershell. Poleg bonbončkov
dobimo tudi nekaj minusov, kot so odprava
neomejenih poštnih predalov, ni več javnih
map, ni podpore pravkar predstavljeni GAL
segmentaciji (Global Address List segmen-

tation – predstavljeno v servisnem paketu
2 za MS Exchange 2010) in še nekaj drugih
storitev.

Pomanjkljivosti in prednosti
Googlova možnost urejanja več dokumentov hkrati, vsakega v svojem zavihku
ali brskalniku, je bolj galantna kot uporaba

Microsoft Office 365

Google Apps for Business

✓

✓

koledarji in kontakti ✓

✓

e-pošta in sporočanje
spletna pošta

sinhronizacija z Outlookom ✓
sporočanje ✓

✓
✓

dokumenti, preglednice in predstavitve
✓

✓

spletno urejanje preglednic ✓

✓

spletno urejanje dokumentov

spletno urejanje predstavitev ✓

✓

uvoz iz MS Office ✓

✓

uvoz iz OpenOffice ✓

✓

združljivost
IE9 ✓

✓

Firefox 9 ✓

✓

Safari ✓

✓

Chrome ✓

✓

podpora mobilnim napravam
IOS (Ipad, Iphone) ✓ 

✓

Android ✓ 

✓

Windows ✓ 

✓

Blackberry ✓ 

✓

podprte mobilne storitve potisna pošta, potisni koledarji, potisni
kontakti, potisna opravila

potisna pošta, potisni koledarji, potisni
kontakti

prostor
osnovni prostor 10 GB + 500 MB na uporabnika
prostor za elektronsko pošto 25 GB

10 GB + 500 MB na uporabnika
25 GB

cena
do 10 uporabnikov

5,25 EUR/mesec

zastonj

do 25 uporabnikov 5,25 EUR/mesec

5 USD/mesec ali 50 USD/leto

nad 25 uporabnikov 3,5 EUR/mesec 

5 USD/mesec ali 50 USD/leto

 ni sinhronizacije opravil, shinhronizira se samo en koledar
 predstavitve ni mogoče urejati, če je bila naložena in ne kreirana
 težave pri slogih, nekaterih datotek ni hotel uvoziti (xlsx) z uporabo Google Docs
 pregledovanje elektronske pošte
 možen dodaten najem paketa Office Professional Plus 2010

