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Szeretnénk, ha mindig naprakész 
lenne azokkal a költségcsökkentő és 
a hatékonyságot növelő eszközök-
kel kapcsolatban, melyek munkáját, 
vállalkozását még eredményesebbé 
tehetik.

De miért éppen Hírmondó? E név-
nek igen nagy öröksége van. A Ma-
gyar Hírmondó volt az első magyar 
nyelvű hírlap, az első szám 1780-ban 
jelent meg, hogy beszámoljon a 
napi aktualitásokról. És nem szabad 
elfeledkeznünk a Telefonhírmondó-
ról sem, mely 1893-ban szólalt meg 
először Puskás Tivadar találmá-
nyaként. A hangközlő újság akkor 
hatalmas sikert aratott, számtalan 
előfizető hallgatta készülékén ke-
resztül a felolvasók közvetítésével 
megszólaló legfontosabb híreket.  
A Telefonhírmondó volt az első  
hangújság a világon, egyedülálló 
volt a maga nemében, hiszen a rá-
dió elődjeként óráról órára friss hí-
rekkel szolgált a hallgatóknak, ami 
akkor igen nagy hatalmat adott a 
szerkesztők kezébe.

Hová fejlődött azóta a technológia! 
Mire képes ma akár egyetlen tele-
fonkészülék! Az Enterprise Group 
minden munkatársa elkötelezett a 
legújabb technológiák iránt, folya-
matosan kutatjuk az újdonságokat 
és fejlesztjük megoldásainkat, hogy 

partnereink mindig a legjobbat kap-
hassák. Munkánkat a vevőközpontú 
szemlélet és a nyitott kommunikáció 
hatja át, tudjuk, hogy hosszú távú és 
jól működő partneri kapcsolat csak 
folyamatos párbeszéd mellett ala-
kulhat ki, és az egymás iránt tanúsí-
tott tisztelet nyújtja ehhez a szilárd 
alapot. 

Az általunk kitűzött professzionalitás 
hozzájárul partnereink hosszú távú 
elégedettségéhez. Olyan megoldáso-
kat kínálunk ügyfeleinknek, melyek a 
jelen kihívásai mellett a jövő kérdései- 
re is választ adnak.

Bízunk benne, hogy magazinunk mél-
tó lesz a ’Hírmondó’ névhez és célt ér, 
Ön pedig szívesen olvassa majd az ál-
talunk bemutatott megoldásokról és 
eszközökről szóló cikkeket.

Kellemes lapozgatást!

Üdvözlettel: 

 
  Katona Tamás

köszöntő

kitekintő

képlet

szállító
unify: a névváltozás és ami mögötte van
A világ egyik vezető kommunikációs vállalata,  
a Siemens Enterprise Communications új névvel, 
de a tőle megszokott innovatív és megbízható 
szolgáltatással folytatja működését. 

kód
bYoD tendenciák Magyarországon

bYoD – hozd magaddal a saját eszközöd!
Magyarországon a táblagépek és az okostelefonok 
gyors terjedésével egyre több vállalat ismeri fel: 
hosszabb távon elkerülhetetlen az, hogy alkalmazottaik 
a saját gépeiken is dolgozhassanak.

Az Enterprise group és a unify vállalati 
kommunikációs megoldásai
A Unify a technológiák üzleti folyamatokkal történő 
összehangolásával olyan új felhasználói élményt hoz 
létre, amely elősegíti az egyre inkább mobillá váló 
munkatársak hatékonyabb együttműködését.
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iCt hírmondó 
Havonta megjelenő, ingyenes magazin
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Enterprise Communications Magyarország Kft.

Főszerkesztő: 
Katona Tamás

Szerkesztés, tördelés, grafika: 
Corpus Communications

beHálózva
rövidesen modern és hatékony mentésirányítási 
rendszer lép működésbe Magyarországon
2014-től Magyarországon is európai színvonalú, 
modern és jóval hatékonyabban működő 
mentésirányítási rendszer (MIR) szolgálja ki  
az ellátásra szorulókat.
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Ön az Enterprise Group ICT Hírmondójának legelső számát tartja a 
kezében, melynek indításával nem más célt tűztünk ki magunk elé,  
mint hónapról-hónapra megosztani Önnel az aktuális iCt megoldásokkal 
kapcsolatos híreket és érdekességeket. 
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katona tamás

Az Enterprise Group  
ICT üzletág igazgatója

ENTERPRISE 
GROUP 
ICT DAY 
NEM CSAK  
VÉSZHELYZET ESETÉN!

Öbölház  
Rendezvénycentrum 
1117 Budapest, Kopaszi gát 2.

2014. MÁJUS  
csütörtök  
09.00 15.

Ismerje meg a jelen és a jövő ICT technológiai megoldásait,  
melyek minden helyzetben gördülékenyebbé teszik  

a vállalatok kommunikációját!

köszöntő
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rövidesen modern és hatékony 

lép működésbe magyarországon
mentésIrányításI rendszer 

2014-től Magyarországon is európai színvonalú, modern és jóval hatékonyabban 
működő mentésirányítási rendszer (MIR) szolgálja ki az ellátásra szorulókat.  
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által 2013-ban kiírt tender kivitelezése 
várhatóan május végén zárul, a kiírást az Enterprise group és a tigra kft.  
közösen, konzorciumban nyerte meg; az új MIR a tervek szerint június elején  
lép működésbe.

életesélyeinek növeléséhez és a maradandó egészségkáro-
sodások megelőzéséhez. A betegek/sérültek számára – az 
OMSZ más fejlesztési projektjei együttes eredményeként – 
a lehető legteljesebb körűvé válik a helytől és időtől függet-
len, szükségleteknek megfelelő ellátás. A mentésirányítók 
munkáját a MIR azáltal segíti, hogy az új, informatikai alapú 
döntéstámogató rendszer megteremti és biztosítja az egy-
séges, objektív, dokumentált döntéshozatal lehetőségét. 
Az egységes kikérdezési protokoll használatával biztosabb 
a döntéshozatal, a kapott válaszok egyszerű rögzítése a 
végső döntésig vezető lépések nyomon követhetőségét 
is biztosítja. Fontos előny továbbá, hogy az elektronikus 
döntéstámogató modul alkalmazása csökkenti az emberi 
tényezőből fakadó esetleges hibák számát. A kivonuló dol-
gozók számára az új rendszer legfőbb előnye, hogy egysze-
rűbbé, gyorsabbá válik a betegdokumentáció elkészítése. 
Az esethez történő kivonuláskor a rendszer automatikusan 
értesíti a bevetésre kerülő mentőegység személyzetét, egy-
idejűleg az eset ellátásához szükséges információkat is el-
juttatja közvetlenül a mentőjármű személyzetéhez az érin-
tőképernyős intelligens fedélzeti terminálon (IFT) keresztül.  
A fejlesztés támogatja a szakmai vezetést is a döntésho-
zatalban azáltal, hogy könnyebben elemezhetővé, értékel-
hetővé válnak az ellátási adatok, így mérhető az elvégzett 
beavatkozások hatásossága. Az átláthatóság jegyében a 
rendszer ellenőrizhető, alátámasztott teljesítményadatokat 
biztosít, az erőforrás-kezeléssel (melyik a legközelebbi, leg-
alkalmasabb mentőegység) és az erőforrás-követéssel (hol 
járnak, mit végeznek éppen a mentőegységek) kapcsolat-
ban is folyamatosan naprakész információkat nyújt.

A MIR projekt során közel 900 mentőautót szerelnek fel 
intelligens fedélzeti terminállal, melyen megjelennek a 
mentésirányítási rendszerrel rögzített hívások adatai. 

Az intelligens fedélzeti terminálnak köszönhetően a men-
tő elindulhat a helyszínre a pontos adatok ismerete nélkül 
is, hiszen útközben, elektronikus formában megkapja a 
szükséges információkat az esetről, ezzel pedig csökken a 
kiérkezéshez szükséges idő. A júniustól működésbe lépő 
új MIR nem csupán a prehospitális sürgősségi ellátás mi-
nőségét javítja majd jelentősen, hanem biztosítja az esély-
egyenlőséget is az ellátásra szoruló állampolgárok számára 
a helytől és időtől független, magas szakmai színvonalon 
nyújtott szolgáltatásokon keresztül, hiszen azokon a he-
lyeken is garantált lesz az időben történő kiérkezés, ahol 
a mentőhálózat kevésbé fejlett vagy az útviszonyok nem 
megfelelőek, esetleg nagy távolságokat kell áthidalni.  
A MIR bevezetése kapcsán a két cég nagy hangsúlyt fektet 
az oktatásra is, mely két lépcsőben történik. A központi kép-

zés 2014 januárjában indult a kulcsfelhasználók számára. 
Ez közel 1000 fő, valamennyi mentésirányító és régiónként 
meghatározott számú kivonuló munkatárs betanítását je-
lenti. Az elméleti anyag elsajátítása e-learning rendszeren 
keresztül történik, melyet valós idejű tesztkörnyezetben 
zajló, 15 fős kiscsoportos gyakorlati modul egészít ki. A regi-
onális oktatás a már kiképzett kulcsfelhasználók segítségé-
vel valósul meg. Összességében mintegy 7000 munkatárs 
felkészítését, betanítását szükséges elvégezni. A képzések 
az egyes informatikai eszközök telepítésével párhuzamo-
san megkezdődtek, és a MIR éles indulása előtt valamennyi 
munkatárs gyakorlati oktatására és záróvizsgájára is sor 
kerül. A vizsga során szimulált esetek során bizonyítják a 
rendszer használatának megfelelő szintű ismeretét. Az ed-
digi tapasztalatok alapján az elméleti ismeretek felmérésé-
re szolgáló e-learning teszteket 78-80%-os arányban elsőre 
sikeresen teljesítik a munkatársak. 
 
„Önmagában a telepítés és a számtalan funkció kevés, ha nincs 
meg az OMSZ személyzete részéről a magabiztos kezelés és az 
elhivatottság. Rendkívül fontos, hogy akik használják, a lehető 
legjobban ki tudják használni a műszaki támogatást, és ma-
gabiztosan kezeljék a rendszert, hisz az élesítés után már nem 
lesz idő a tanulásra és a funkciók megismerésére, akkor már 
emberéletek múlhatnak a teljes körű és pontos ismereteken. 
Éppen ezért sok időt szánunk a felhasználók oktatására, hisz 
ez az alapja a rendszer hatékony alkalmazásának” – mondja 
Katona Tamás, az Enterprise Group ICT üzletág igazgatója.

Az új MIR, illetve a fedélzeti terminálok nagy lehetőségeket 
rejtenek a jövőre nézve is.  „A jövőbeli tervek főként a jelenle-
gi eredmények továbbfejlesztésére vonatkoznak. Fontos cél, 
hogy a riasztandó mentőegység felajánlása minél több szem-
pont alapján (pl. esethez közelebbi, még éppen szabad egység 
a távolabbi szabad helyett) történjen. Fontos továbblépési cél, 
hogy az IFT-n keresztül szakértői adatbázisok is lekérhetőek 
legyenek, a szakmai listák, törzsadatok és kapacitás adatok 
pedig automatikusan frissüljenek. További célkitűzés a köz-
vetlen kórházi kommunikáció a beteg elérhető, korábbi ellá-
tási adatai felhasználása érdekében, valamint betegátadásnál 
a nyomtatás elhagyását is lehetővé tevő, a jogszabályi előírá-
soknak megfelelő elektronikus hitelesítés” – beszélt az OMSZ 
Projektigazgatósága a jövőre vonatkozó tervekről.

A fejlesztések révén hatékonyabbá válik az erőfor-
rás-kezelés és- kihasználás, aminek következtében 
várhatóan költséghatékonyabbá válik a működtetés, 
nő a szervezeti hatékonyság, javul a 15 percen belüli ki-
érkezések aránya, vagyis összességében tovább emel-
kedik a mentés színvonala.

Az OMSZ-nek nem volt idegen az Enterprise Group tevé-
kenysége, hiszen 20 éve használják a cég által szállított 
104-es segélyhívást fogadó telefonrendszert. A konzorci-
um keretében az Enterprise Group a telefónia, valamint 
az informatikai hálózat fejlesztését végzi. Főbb feladatai 
közé tartozik többek között a segélyhívások fogadásának 
biztosítása, a hívások munkatársak (ügyintézők) közötti 
elosztása, a kiszolgáló informatikai hálózat és információ- 
védelmi rendszer fejlesztése, valamint a hanganyagok 
rögzítésének és archiválásának megoldása. A Tigra Kft. – 
az Enterprise munkatársaival közösen – a mentésirányí-
tást támogató rendszer (CAD) bevezetéséért, továbbá az 
adatközponti infrastruktúra szállításáért, illetve beüze-
meléséért felel.

„Elvárás, hogy a bevezetendő rendszer illeszkedjen a 
mentés folyamataihoz, testre szabottan segítse azokat. 
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések lehetővé 
teszik, hogy a rászoruló egészségügyi ellátását a jövőben 
az esetek 90%-ában 15 percen belül a helyszínre megér-
kező mentőegység kezdje meg. A rendszernek köszön-
hetően az adott beteg ellátására napszaktól, helytől és 
mentésirányítótól függetlenül a legalkalmasabb felsze-
relésű és személyzetű mentőegység kerülhet riasztásra. 
A fejlesztéstől végeredményben az erőforrás-kezelés és 
kihasználás javulását várjuk. Az ellátás adatai is elektroni-
kusan rögzülnek, melynek következtében értékelhetőek 
és kutathatóak lesznek a beteg állapotának javítását cél-
zó beavatkozások eredményei. A jövőbeni fejlesztések ré-
vén a mentőellátás adatai automatikusan bekerülhetnek 
a gyógyintézeti betegdokumentációba. Összességében 
várhatóan költséghatékonyabbá válik a működtetés, nő a 
szervezeti hatékonyság, javul a 15 percen belüli kiérkezé-
sek aránya, vagyis tovább emelkedik a mentés színvona-
la” – nyilatkozta az új rendszer felé támasztott követelmé-
nyekről az OMSZ Projektigazgatósága.

A MIR fejlesztése kapcsán két fő célt tűzött ki az OMSZ: 
a jelenlegi 15 percen belüli kiérkezési arány 79,80%-
ról 86,80%-ra emelkedjen, valamint az eddigi 70%-ról  
80%-ra növekedjen a megfelelő egység riasztási aránya is. 

Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden hívásnál az a mentő in-
dul el a hívás helyszínére, mely az adott esethez szükséges 
minden eszközzel rendelkezik. Ehhez egy olyan komplex 
támogató rendszerre van szükség, mellyel a munkatársak 
munkakörülményei jelentős mértékben javulhatnak, mun-
kájukat magasabb színvonalon végezhetik, valamint amely-
lyel a szervezet megfelelhet az európai normatíváknak és a 
21. század követelményeinek is.

Jelenleg Magyarországon 231 mentőállomás működik, 
az ezeken lévő mentőegységeket 20 megyei mentés- 
irányítási csoport és egy vészhelyzeti központ szakállo-
mánya vezényli. 

A közel 200 mentésirányítási munkahelyen lévő többmo-
nitoros munkaállomás az esetek elektronikus rögzítésén 
felül oxiológiai (sürgősségi ellátás) kikérdezési protokoll-
ban, navigációban és grafikus térkép-megjelenítésben, va-
lamint erőforrás tervezésben is segíti a mentésirányító ál-
lomány munkáját. A bevezetésre kerülő komplex rendszer 
amellett, hogy a mentés teljes folyamatában résztvevők 
munkáját segíti, jelentős mértékben hozzájárul a betegek 

A bevezetésre kerülő komplex rendszer 
amellett, hogy a mentés teljes folyama-
tában résztvevők munkáját segíti, jelen-
tős mértékben hozzájárul a betegek élet- 
esélyeinek növeléséhez és a maradandó 
egészségkárosodások megelőzéséhez. 
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Magyarországon a táblagépek és az okostelefonok gyors 
terjedésével, valamint azzal, hogy hazánkban is számos üzleti 
célú, mobil eszközre optimalizált alkalmazás válik elérhetővé 
és egyúttal népszerűvé is, egyre több vállalat ismeri fel, hogy 
hosszabb távon elkerülhetetlen, hogy alkalmazottaik a saját 
gépeiken is dolgozhassanak.

  Csökkenő költségek
A BYOD komoly költségcsökkentést tesz lehetővé a 
cégek számára, hiszen ha az alkalmazottak saját gé-
pükön dolgoznak, a vállalat megspórolhatja ezen esz-
közök beszerzését és üzemeltetését.

   Hatékonyabb munkavégzés, 
nagyobb rugalmasság

Azzal, hogy lehetővé válik a vállalati hálózat távoli 
elérése bármely eszközről, az alkalmazottak képesek 
hozzáférni az információkhoz, valamint kommunikál-
ni és együttműködni saját munkatársaikkal.

  javuló munkavállalói elkötelezettség
Kitűnő motivációs eszköz, amely ráadásul ingyen van  
(leszámítva a céges biztonságra számított költségeket).

   az elérhető adatok körének 
korlátozása

Ahhoz, hogy a BYOD rendszer támogatásához szüksé-
ges IT erőforrások tervezhetők legyenek, kellő körül-
tekintéssel kell megválasztani azon alkalmazásokat, 
amelyeket elérhetővé teszünk. Csak azon alkalmazá-
sokat javasolt mobil eszközökön is futtatni, amelyek 
esetén fontos a mobilitás.

   vállalati adatok biztonságának 
garantálása

A mobil eszközök sajátossága, hogy azok könnyeb-
ben sérülhetnek, ellophatják vagy elveszíthetik őket, 
így a céges adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek.  
A nem csak munkára használt telefonokkal és tab-
letekkel emellett olyan kommunikációs formákra is 
lehetőség nyílik, amelyek során érzékeny vállalati 
adatok kerülhetnek ki a cégtől. Erre ma már számos 
olyan felügyeleti megoldás létezik, amellyel a telefo-
nok és tabletek – a céges PC-khez hasonlóan – távolról 
is kezelhetőek és tilthatóak.

Az ún. Mobile Device Management (MDM) megoldások 
képesek nem csak a blokkolást, de a teljes körű hozzá-
férést is lehetővé tenni, így az informatikai szakemberek 
kijelölhetik és elmenthetik a mobil eszközök vállalati tar-
talmát.

   a privát és a vállalati adatok 
biztonságos szétválasztása

A BYOD rendszerek lehetővé teszik a privát és a vál-
lalati adatok teljes körű és biztonságos szétválasztá-
sát. Ezzel megoldható e trend egyik legfontosabb kér-
dése: az adminisztrátorok megvédhetik a személyes 
és vállalati tartalmakat a készülék érintése nélkül. 
Ehhez célszerű egy megállapodást aláíratni az alkal-
mazottakkal, hogy a vállalattól való távozás esetén 
– a személyes adatok érintése nélkül – az összes bizal-
mas vállalati adat törlésre kerül telefonjaikról, illetve 
táblagépeikről.

  Házirend és jogosultságok
A biztonságos és helyes eszközhasználat alapja, hogy 
az alkalmazottak ismerjék lehetőségeiket és köte-
lességeiket. Ennek módja lehet a belső szabályozás, 
amely rögzíti, mely pozíciók esetén engedélyezett a 
saját eszközön történő munkavégzés, és ehhez mi-
lyen biztonsági előírásokat kötelező betartani (példá-
ul központi jelszó házirend).

  vállalati alkalmazások mobilizálása
A dolgozói eszközökre folyamatosan jelennek meg az 
újabb és újabb üzleti alkalmazások – az irodai meg-
oldásoktól az üzleti intelligenciaklienseken át az 
ügyfél-nyilvántartási rendszerekig –, vagyis ezek az  

A BYOD egy komplex rendszer, amely csatlakozási felületet nyújt a hálózathoz (vezetékes hálózat, WiFi), azonosítja a 
csatlakozó eszközöket (gyártó, szoftververzió), felméri a mobil eszközön futtatott szoftvereket (például víruskereső, 
tűzfal), valamint a nem megfelelő szoftverek használata esetén keretrendszert biztosít a telepítéshez és a frissítéshez.

A BYOD biztonságos használatához alapos szabályozás, megfelelő vállalati eszközök és felhasználói ismeretek szük-
ségesek, ezek hiányában ez a feladat komoly biztonsági kihívást jelent a vállalatok számára. Melyek a legfontosabb 
területek, melyekre oda kell figyelni?

A hálózatbiztonság egyik legfontosabb trendje a követ-
kező években egyértelműen a Bring Your Own Device 
(BYOD), vagyis a „Hozd a saját eszközöd” lesz, hiszen a 
felhasználók a közeljövőben minden eddiginél nagyobb 
számban viszik majd magukkal mobil eszközeiket a mun-
kahelyekre, és használják azokat egyre gyakrabban min-
dennapi munkájuk során.

A munkahelyek többségénél már most is lehetséges a 
vállalati erőforrásokhoz történő csatlakozás, azonban a 
BYOD rendszer lehetővé teszi a forgalom szabályozása 
mellett a naplózást, valamint azt, hogy ne csak a hálózati 
csatlakozás legyen biztosított, hanem a csatlakozott esz-
közön a munkavégzés biztonságos és szabályozott mó-
don történhessen meg.

Hozd magaddal  
a saját eszközöd!by

od
A BYOD-nak számtalan előnye van, így a vállala-
toknak érdemes kiaknázni a benne rejlő lehető-
ségeket. Az óvatosság és a szakértelem kiemelten 
fontos, mert a szükséges megfontolások nélkül 
könnyen teherré válhat, megvalósítása pedig tör-
vényi vagy egyéb vállalati felelősségbe ütközhet.
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vállalati kommunikációs megoldásai
az enterprise group és a Unify 

Néha a legegyszerűbb ötletek bizonyulnak a legerőteljesebbnek – amit a 
globális piacon jelenlevő Unify egységes kommunikációra irányuló megoldásai 
bizonyítanak a legjobban. A technológiák üzleti folyamatokkal történő 
összehangolásával olyan új felhasználói élmény jön létre, amely elősegíti  
az egyre inkább mobillá váló munkatársak hatékonyabb együttműködését. 

eszközök remekül használhatók akár rendszeres munkavégzésre is.  
Ha egy vállalat a megfelelő jogosultságokat figyelembe véve teszi elér-
hetővé ezeket a programokat, alkalmazottai saját mobil eszközeikről is 
teljes értékű munkát végezhetnek.

   Használható eszközök körének szabályozása
A BYOD bevezetése során javasolt meghatározni az alkalmazások által 
megkövetelt hardver- és szoftverigényeket, az ezeknek megfelelő ké-
szülékek köréből pedig a felhasználók szabadon választhatnak.

Az Extreme Networks (Enterasys 
Networks) hálózati infrastruk-
túraszállító termékeivel a már  
Enterasys switch-eket és vezeték 
nélküli megoldásokat használó 
ügyfelek mellett a más alapinfra-
struktúrával rendelkező vállalatok 
is biztos hálózati hozzáférésszabá-
lyozást (NAC) valósíthatnak meg.
Az Enterasys jól felépített bYoD 
stratégiájával arra törekszik, hogy 
hálózati hozzáférés megoldása-
it a mobileszköz-kezelő rendsze-
rek széles palettájához – mint az  
AirWatch, a McAfee vagy a Mo-
bileIron MDM – és a LAN switch 
termékcsaládjához is szorosan 
illessze. Ez lehetővé teszi, hogy 
a felhasználói csoportok háló-
zati hozzáférését mindig meg-
felelő kontroll alatt tarthassuk.  
A felhasználó hozzáférése korlátoz-
ható, ill. kiterjeszthető, és további 
finomhangolásra is mód nyílik akár 
az aktuális pozíciója vagy az álta-
la használt rendszer azonosítása 
alapján is. Az Enterasys ügyfelek 
gyakran kiemelik a megoldásszál-
lító szolgáltatásainak és támogatá-
sának magas színvonalát.

Az Alcatel-lucent networks Clear-
pass megoldása lehetővé teszi a 
vállalat meglévő eszközparkjának 

és a mobil eszközöknek a mene-
dzselését. fontos kiemelni, hogy 
nem csak a saját gyártmányú há-
lózati eszközeit, hanem az Aruba, 
Cisco, Juniper, brocade gyártmá-
nyokat is támogatja, így a CisCo 
isE alternatívája is lehet. A háló-
zatban történt autentikálás után 
is folyamatosan figyeli a hostokat 
és a változásokat, így akár egy vir-
tuális gép elindítását is meg tudja 
akadályozni. 

A mobil eszközökön nem csak 
MDM megoldásokat használ, ha-
nem egy saját fejlesztésű work-
space-t, melyen csak a vállalat 
erőforrásai elérhetőek. A vendé-
gek számára is kitűnő, testreszab-
ható és többnyelvű hálózati appli-
kációt nyújt, amellyel akár még a 
nyomtatókat is használhatják az 
ideiglenes hálózati tagok anélkül, 
hogy a vállalat más erőforrásai-
hoz hozzáférnének.

A szoftver alapú integrált platformok 
bármely informatikai vagy telekom-
munikációs területen biztonságos és 
skálázható megoldásokat nyújtanak, 
az egyszerűen használható, intuitív 
alkalmazások pedig gördülékenyeb-
bé teszik a vállalat kommunikáció- 
ját, segítséget nyújtva a hatéko-
nyabb munkavégzéshez.

Az az elterjedt elképzelés, amely sze-
rint az egységes kommunikáció nem 
jelent mást, mint a különböző kom-
munikációs eszközök összekapcso-
lását, a valóságban nem állja meg 
a helyét: létezik egy egyszerűbb, de 
egyben okosabb megközelítés, amely 
a bonyolultságot mellőzve egyesíti 
magában a gyorsaságot, egyszerűsé-
get és megfizethetőséget.

A Unify-jal olyan megoldásokat kínálunk ügyfeleink számára, amelyek a 
kommunikáció összes előnyét egyesítik egy helyen: átfogó, egységes, méret-
től független kommunikációs megoldásokat nyújtunk a vállalatok számára.  
Az openscape alkalmazás például magában foglalja mindazt, amire a mun-
kavállalóknak szüksége van annak érdekében, hogy erősítsék a hatékonysá-
got és jelentősen növeljék a teljesítményt. Ennek megfelelően (többek között) 
telefonkonferenciák kezdeményezhetők csupán egyetlen kattintással, video-
konferenciák folytathatók HD minőségben, nyomon követhető, hogy éppen ki 
érhető el (és milyen módon szeretné, ha kapcsolatba lépnénk vele), valamint 
a weben együttműködve lehetségessé válik különböző dokumentumok meg-
osztása egymás között. 

Az OpenScape Web Collaboration segítségével személyes találkozók nél-
kül érhető el az együttműködés magas foka, láthatóvá válik a munkatársak 
adott ötletekre való azonnali reakciója, illetve a legjobb munkaerő alkalmaz-
ható a lakóhelyre való tekintet nélkül. A munkacsoport tagjai egyszerűen és 
biztonságosan, mindössze egy kattintással oszthatnak meg dokumentumo-
kat, videókat és egyéb anyagokat egymás között – közvetlenül a laptopjukról, 
okostelefonjukról vagy akár tabletjükről. Mivel bárhonnan lehet csatlakozni 
a folyamathoz, gyorsabbá válik a problémamegoldás és a döntéshozatali fo-
lyamat is, ami pedig könnyebb utat biztosít a versenyelőny megszerzéséhez. 

Az openscape Xpressions lehetővé teszi, hogy egyetlen alkalmazás által meg-
hallgathatók legyenek a hangüzenetek, megtekinthetők az e-mailek, elérhető 
legyen a faxküldés, illetve üzenetet kaphassunk – saját gépnél vagy akár mobil 
segítségével. Így az otthonról dolgozó munkatársak is állandó kapcsolatban 
állhassanak a céggel. A „szövegből-beszéd” funkciók által meghallgathatók az 
e-mailek, a „beszédből-szöveg” funkció pedig olvashatóvá teszi a hangüzene-
teket. Az OpenScape Xpressions az egyszerű érthetőséget szem előtt tartva 
természetes nyelvezetet használ, és az üzeneteket bármilyen formában, a vi-
lág bármely pontjáról könnyen letölthetővé teszi. A Unified Messaging által 
pedig bejövő hívások sokaságát lehet pontosan és precízen kezelni – még in-
kább növelve ezzel a produktivitást, anélkül, hogy elveszett üzenetek miatt 
kellene aggódni. A Unify egységes kommunikációs megoldásai és készülékei 
megadják a munkavállalóknak mindazt, amire szükségük van – biztosítva ezzel 
az üzletmenet sikerességét a könnyebb munkavégzésnek, az elérhetőbb kap-
csolatoknak, az idő hatékonyabb kihasználásának és a csökkentett költségek-
nek köszönhetően. Az a vállalat, amely a Unify kommunikációs megoldásait 
választja, a jövőbe tekintve végzi mindennapi tevékenységeit. 

Szeretné Ön is, hogy cége hatékonyab-
ban működjön és a munkatársak távol-
léte ne akadályozza a folyamatok mű-
ködését? Szeretné biztonságban tudni 
cége érzékeny adatait? Akkor a BYOD 
rendszer előnyeit érdemes megfontol-
nia. Munkatársai közül már biztosan 
vannak, akik saját eszközt használ-
nak, de a döntés legyen az Ön kezében, 
hogy ezt milyen szabályozások mentén, 
mennyire biztonságosan teszik.

Az Enterprise Group a világ vezető 
gyártóinak megoldásait ajánlja ügyfeleinek
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„A vállalat jelentős örökséget tudhat ma-
gáénak, azonban napirendre került saját 
magunk és az iparág megújítása. Vélemé-
nyem szerint a Unify maradéktalanul meg 
tudja valósítani a szükséges innovációkat 
a vállalatok számára annak érdekében, 
hogy a lehető legmegfelelőbb eszközöket 
nyújtsa az együttműködés magas foká-
hoz. Továbbra is új távlatokat nyitunk az 
iparágban, és újabb értékeket fogunk te-
remteni a vásárlóink, partnereink, részvé-
nyeseink és ügyfeleink számára” – mondta 
el Dean Douglas, a Unify vezérigazgatója a 
névváltozás és az új Projekt létrejöttével 
kapcsolatosan.

Katona Tamás, az Enterprise ICT üzletág 
igazgatója ekképp vélekedik a változás-
ról: „Magyarországon a Unify legnagyobb 
hazai partnereként és képviselőjeként a 
nemzetközi vállalat komplex infokommuni-
kációs megoldásait kínáljuk ügyfeleinknek.  
A Siemensnek gazdag öröksége van és a 
piac újítójaként tartják számon, ez pedig 
a Unify esetében sincs másként. Ami vál-
tozott, az mind a felhasználói igények és 
elvárások által megalapozott, előremutató 
változás volt. Ügyfeleink továbbra is inno-
vatív és megbízható integrált kommuniká-
ciós megoldásokat kapnak, melyek minden 
esetben üzleti teljesítményük hatékonyab-
bá tételét célozzák”.

A Unify vállalattal karöltve az Enterprise 
Group olyan megoldásokat kínál ügyfelei 
számára, amelyek a kommunikáció formá-
lása által elősegítik a hatékonyabb munka-
végzést. Az együttműködés legmagasabb 
fokának eléréséhez a Unify OpenScape 
átfogó funkcióival például megkönnyítjük 
a kommunikációt és egyensúlyba hozzuk a 
különböző platformok, applikációk és esz-
közök használatát; az OpenScape Mobile  
alkalmazások segítségével pedig teljes au-
dio-, video- és webkonferenciák válnak le-
hetővé akár mobil operációs rendszereken 
is.  Egyszerűen telepíthető, funkciógazdag 
megoldásokat kínálunk, amelyek egy he-
lyen egyesítik a gördülékeny kommuni-
káció megannyi előnyét. A jövőbe mutató 
módon tesszük zökkenőmentessé a válla-
lati kommunikációt. 

A világ egyik vezető kommunikációs szoftvereket fej-
lesztő és szolgáltató vállalata, a Siemens Enterprise 
Communications tavaly októberben jelentette be, 
hogy új névvel, a mai üzleti kihívásokra választ adó 
küldetéssel, de a tőle megszokott innovatív és megbíz-
ható szolgáltatással folytatja működését. 

A Unify szerint a kommunikációs meg-
oldások és az IT szolgáltatások folya-
matos változása és innovációja a mun-
kavégzés új, jövőbe mutató formáját 
hozta létre: a szakemberek egy része 
munkájának minimum 20%-át már 
most munkahelyétől távolabbi ponton 
végzi. A napi munkafolyamat az új lehe-
tőségeknek köszönhetően többé már 
nem lehet helyhez kötött, a dolgozók 
bárhova magukkal vihetik személyes 
kommunikációs eszközeiket. A Unify-t 
a vállalatok munkájának újszerű IT tá-
mogatása hívta életre, amely „az üzlet 
párbeszéddel indul – azért vagyunk, 
hogy megváltoztassuk a párbeszédet” 
jelmondatú Ansible Projektre épít.  
A Projekt egy egyedülállóan dinami-
kus kommunikáció és együttműködés 
jövőképét vetíti előre: egy új kommuni-
kációs és együttműködési platformot 
testesít majd meg, amely biztonságos, 
dinamikus kooperációs lehetőséggel, 
univerzális tartalom előállítási képes-
séggel és felhasználóbarát felülettel 
segíti az üzleti folyamatok hatékony 
integrációját és az üzleti teljesítmény 
növelését. Az új Projekt célja, hogy a 
cégeknek a lehető legkevesebb időt 
kelljen a kommunikáció összehango-
lására fordítaniuk, hogy még nagyobb 
mértékben koncentrálhassanak alap-
tevékenységükre.

A Unify név egyaránt utal a vállalat 170 
évre visszanyúló múltjára, illetve az 
egységes és hatékony vállalati kom-
munikáció missziójára. Tökéletesen 
tükrözi azt, amihez a vállalat nagyon 
ért: egységesítik ügyfeleik kommuni-
kációs rendszereit. 

A Unify Communications Kft. 80 or-
szágban, több mint 14.000 munka-
társával vezető szerepet tölt be az 
üzleti kommunikációs megoldások 
piacán. Az elmúlt évtizedben drámai 
technológiai változásoknak lehettünk 
tanúi – olyan változásoknak, amelyek 
a jövőre nézve egy dinamikusabb 
munkavégzési lehetőséget ígérnek. 
Ehhez igazodva a Unify a technológiák 
összehangolásával egy új felhaszná-
lói élményt nyújt ügyfeleinek, kom-
munikációs rendszereiket pedig az 
üzleti folyamatokra hangolják, ezzel 
lehetőséget teremtve az egyre inkább 
mobillá váló munkatársaknak egy ha-
tékonyabb együttműködésre. A cél a 
kommunikáció napi áramlásának gaz-
dag, jelentésekkel teli beszélgetésekké 
formálása. Mindezek eredményeként 
a vállalatok kommunikációja, a mun-
katársak együttműködése átalakul, 
mely támogatja a közös erőfeszítése-
ket, javítja a folyamatokat és végső so-
ron jobb üzleti teljesítményhez vezet.

unIfy: a névváltozás  
és ami mögötte van
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60%

19% -ánál nincs semmiféle szabályozás a saját eszközök 
használatára vonatkozóan, 

18%  -a pedig nem tudja, hogy létezik-e ilyen  
a vállalatnál.

24% -a bármilyen más kapcsolaton 
keresztül is tud csatlakozni.

*Forrás: Cisco IBSG Horizons Study

byod tendenCiák  
 magyarországon*

65,5% -a az e-mail alkalmazásokat használja 
a legnagyobb mértékben, ezt az irodai 

alkalmazások és a naptár használata követi.

53% -ánál engedélyezik a 
céges hálózathoz való 

hozzáférést a munkavállaló saját 
tulajdonú készülékével.

56% -ánál van valamilyen szabályozás a mobil eszközök 
céges hálózathoz való hozzáféréséhez.

a felmérésben  
résztvevők:

60% -a rendelkezik olyan mobil eszközzel,  
amellyel csatlakozni tud a céges hálózathoz, 

és el tud érni céges adatokat és alkalmazásokat.

43%  -a a céges hálózatba csak biztonságos 
kapcsolaton keresztül tud belépni.

8% -a tervezi, hogy hat hónapon belül kialakítja 
szabályrendszerét a trend kezelésére. 

a hazai  
vállalatok:

kóD
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Komplex IT megoldások, IP 

telefónia és csoportmunkát 

támogató Egységes 

Kommunikációs 

megoldások (UCC).

CAD/CAM megoldások  

és termékciklus 

menedzsment (PLM) 

a tervezéstől a 

megvalósításig.

Technológia a gyógyítás 

szolgálatában – 

 új távlatok az egészségügyi 

informatikában.

Iparág specifikus SAP 

bevezetés és tanácsadás –  

versenyképesség a 

legújabb technológiák 

felhasználásával.
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