Linux to dobra inwestycja !
Kupić linuksa to dla wielu nie koniecznie oznacza kupienie pakietu oprogramowania systemu
operacyjnego popularnego potocznie jako LINUX. Kupic linuksa można kupując również
spółke „linuksowa“. Tak zdecydował własnie NOVELL znany ze swojego zaangazowania na
rynku linuksowym. Już od dłuższego czasu widac było wyraźne zainteresowanie tej spółki
konkurencyjnym systemem operacyjnym.

NOVELL (NASDQ: NOVL – ostanie 12 miesiecy.)
Novell zdecydowal sie na kupno SuSE AG z Niemiec za 210 milinów USD. SuSE AG jest już od
wielu lat działającym dostarczycielem rozwiązań linuksowych. Zaczynając od sprzedaży
dystrybucji znanej pod własną nazwą firmy SUSE, firma rozbudowała swoją ofertę aż do
rozwiazań biznesowych, ktore znalazly zastosowanie w najwiekszych firmach i instytucjach
przeważnie w UE, a szczególnie w Niemczech. Ostatni ze znaczących wydarzeń jakie udało się
SuSE AG to zdobycie kontraktu na wyposażenie urzędów administracji publicznej miasta
Monachium w ok. 14.000 jednostek, na ktorych zainstalowana bedzie dystrybucja SuSE LINUX.
Można się spodziewać, że dla Novella korzyści z zakupu SuSE AG będą wręcz podwójne. Z jednej
strony NOVELL zaistnieje jako spółka linuksowa na ryku amerykańskim, na którym do tej pory
dominuje Red Hat. Z drugiej strony NOVELL otworzy sobie rynek europejski, na którym SuSE jest
poważnym konkuretem amerykańskiego rywala produkujacego Windowsy.
Dla NOVELL kupienie spółki linuksowej, która jest obecnie na drugim miejscu na liscie spółek
linuksowych to najrozsądniejsza i może nawet ostatnia możliwość powrotu na rynek systemów
sieciowych i zdobycie dodatkowego pola działania jakimi są desktopy, gdzie NOVELL jeszcze zbyt
dużego doswadczenia nie mial abstrachując od kilku „wypadów“ z czasow DOS.
NOVELL staje się dzięki swojemu zaangazowaniu w Linux znowu poważnym partnerem na rynku
IT. IBM już od dluższego czasu adoruje spółke, co można zaobserwować przy okazji sporu IBM z
SCO na tle kodów, które zawrarte są w najnowszych jądrach Linux.
Ożywienie w świecie inwestorow w zakresie Linuksa widac już od ponad pół roku. W tym czasie
znacznie wzrosła wartość akcji spółki Red Hat (NASDQ: RHAT), która z 6 USD podskoczyla do
15 USD. Porównując rozwój wartości akcji ze spolka Microsoft (NASDAQ: MSFT) można
stwierdzic, że atrakcyjność spółek Linuksowych dla inwestorow jest dużo wyższa i że inwestorzy
potwierdzaja swoim zainteresowaniem spółkami linuksowymi znaczenie Linuksa jako

sprawdzonego systemu operacyjnego, który jest poważnym konkurentem dla produktu firmy
MSFT.

Red Hat (NASDQ: RHAT – ostanie 12 miesiecy)
Sam Linux nabiera jeszcze wiekszego znaczenia. NOVELL jest znaną marką nawet najstarszym
specjalistom z branzy IT. Jeszcze kilka lat temu NOVELL był najpopularniejszym systemem
sieciowym, który był instalowany w tysiącach instytucji na swiecie. Równiez w Polsce NOVELL
cieszył się bardzo dużą popularnością wśród kadry IT. Fakt ten ułatwi podejmowanie decyzji przy
wybieraniu następnych systemów sieciowych czy ogólnie systemów IT przez osoby
odpowiedzialne za IT w instytucjach prywatnych i publicznych. Sama nazwa NOVELL jest już
argumentem samym w sobie, gdyż NOVELL kojażony jest z dobrym i stabilnym systemem
sieciowym.
Dzieki posunieciu NOVELL można spodziewać się dużego wzrostu zainteresowania wdrożeniami
opartymi na bazie Linuksa. Przy okazji inne aplikacje Open Source również bedą zyskiwały coraz
większe zainteresowanie, gdyż Linux, a zwłaszcza SuSE Linux to dystrybucja zawierająca coraz to
lepsze rozwiązania desktopowe, które z powodzeniem zastapic mogą rozwiazania firmy z
Redmond.
Wydaje sie, ze Linux może być świetną inwestycją na następne lata. Jest to równiez dobry znak dla
firm w Polsce, które planują dokonać inwetsycji w IT. Teraz z lekką ręką na sercu można będzie
podejmować decyzje dotyczące zakupu nowych rozwiązań.
Zadyszki może dostać teraz MSFT, który musi poważnie przemysleć swoją strategie działania.
Polityka licencji, która jeszcze w tym roku przyniosła znaczne dochody, już wkrótce nie będzie tak
łatwa do zrealizowania. Coraz więcej instytucji rozgląda się za alternatywą, a taką będzie, czy już
jest na pewno SuSE LINUX.
W następnych miesiącach można spodziewać się następnych interesujących ruchów na scenie
spółek linuksowych. NOVELL rozwiązal tylko worek możliwości i wskayuje trend na nadchodzące
lata.
Najwyższy czas, żeby i polskie spółki giełdowe z barnży IT przyjżaly się swoim możliwośćom
zanim historia je przegoni i będzie już zapoźno. Niestety tu cieżko jest wielu przeskoczyć przez
własny „cien“ wzobraźni i zrozumieć w jaki sposób można zarobic na linuksie i oferować lepsze
produkty i serwis. Znowu czeka się na to aż ameryka pokaże, w którą strone należy pójść pomimo
tego, że teraz można jeszcze przy stosunkowo niedużych nakładach dołaczyc do czołowki

światowych liderów. Nie prawdaż panie Ryszardzie :-)
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