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Az ICT üzletágba beköszöntött az ősz, ami a jövő évi tervezések előké-
szítésének ideje is. Lássuk, miben tudunk segíten! Profi csapatunkkal 
mind az IT, mind a VoIP technológia területén egyaránt számíthattok 
támogatásunkra. 2016-ra a megújult kereskedelmi csoport mögött 
ugyanaz a műszaki csapat áll, akit már régóta magatokénak érezhettek. 

Az IT területeken érdemes elgondolkozni a technológiai fejlesztés mi-
kéntjén, az IT biztonsági mentések, követelmények, illetve a vállalatok 
életében tárolandó adattömeg folyamatos növekedését is figyelembe 
véve. A felhőalapú technológia fejlődésének, elterjedésének tükrében 
készséggel állunk rendelkezésetekre.  

A VoIP technológiák terén is elengedhetetlen a fejlődés, melyet a jövő 
évi tervezés során nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szolgáltatók  
átállnak a SIP trunk szolgáltatásra, ami azt jelenti, hogy a hagyományos 
ISDN PRI, ISDN BRI végződések lassan, de biztosan eltűnnek a piacról. 
Mit is jelent ez a Ti szemszögetekből? A telefonközpontokat fejleszte-
ni kell, amiben kiváló szakértői csapatunk szintén rendelkezésetekre 
áll. A Unify adta lehetőségekkel a hagyományos technológia újjal való 
ötvözése is megvalósítható, az alközpont kis lépésekben fejleszthető, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló anyagi lehetőségeket. 

Az ICT hibrid megoldásokat is kínál, ami azt jelenti, hogy a régi hagyo-
mányos hardver elemeket felhasználva nyílik lehetőség IP technológia 
irányába történő továbbfejlesztésre. 

Lendületben maradni az év végső hajrájában. Nem feltétlen egyszerű 
feladat. Főleg azon szolgáltató cégek életében, ahol jellemzően ebben 
az időszakban az éves átlagnál is nagyobb a nyomás. Mégis örömmel 
mondhatjuk, hogy ez most sem marad el az Enterprise Group életében.

KÖSZÖNTŐ

Nagy János
Szervizvezető

Legfrissebb Hírmondókban piacot érintő alkalmazásainkat ismertetjük, szakértőink szemüvegén keresztül 
bemutatva azt, hogy milyen megoldásokat és lehetőségeket kínál az Enterprise Communications Magyar-
ország Kft. Partnerei számára. Bízunk benne, hogy tartalmas és izgalmas információkkal szolgálhatunk szá-
motokra. 

Üdvözlettel,
Nagy János
Szervizvezető, ICT üzletág



ICT HÍRMONDÓ          4       KITEKINTŐ

Az esemény helyszíne a Gizella úti Unify székház volt. 
A rendezvényt rövid köszöntővel Juhász László, ICT 
üzletág igazgató nyitotta meg, a megoldással kapcso-
latos legújabb fejlesztésekről és tudnivalókról pedig 
Papp István, a Unify szakembere tartott egy délelőt-
tön átívelő tartalmas előadást. 

A prezentáció után a Unify kollégái, élő rendszerbemu-
tató keretében, tanácsadással segítették a résztvevők 
munkáját a helyszínen, akik feltehették kérdéseiket, 
és működés közben is megszemlélhették az időkriti-
kus kommunikáció kezelésére alkalmas megoldást.
Az előadást követően egy-egy személyes konzultáci-
óra is lehetősége nyílt a meghívottaknak, ahol a szak-
értőktől egyedi esetekre vonatkozó kérdéseikre is vá-
laszt kaphattak.

A közös büféebéd és a jó hangulatú beszélgetés után 
testközelből is alkalom nyílt egy élő rendszerbemuta-
tón és laborlátogatáson való részvételre.

OpenScape Xpert 
workshop

Az egy időben befutó, nagy intenzitású telefonhívásokat, melyek gyors reakcióidőt és 
pontos válaszokat igényelnek, nagy számuk miatt olykor rendkívül nehéz szimultán 
kezelni. Ezt a problémát hivatott orvosolni a Unify OpenScape Xpert kommunikációs 
rendszere, melyről júniusi számunkban írt részletes cikket Safranka Henriett 
rendszermérnökünk. A témában 2016. május 19-én workshopot is tartottunk meglévő 
ügyfeleink számára, melynek keretében a híváskezelő rendszer előnyeit osztottuk 
meg a résztvevőkkel.

Felhasználók és leendő felhasználók számára

„Tartalmas, ötletekkel teli és informatív volt ez a fél napos workshop. Jól felkészült  
előadók hasznos szakmai információkat osztottak meg velünk. Az pedig, hogy kifejezetten  
gyakorlatorientált volt a bemutató, különösen jó lehetőséget biztosított a megoldás  
teljes körű megértésére, megismerésére.”

Hódos László,  
TSS Global Customer Solutions

„Fontosnak tartjuk az ügyfelekkel való 
személyes kapcsolatot. Örülünk, ha lehetőséget 
biztosíthatunk számukra a fejlesztőkkel való 
kapcsolatfelvételre, ahol olyan kérdésekre is 
választ kaphatnak, amelyekre egyéb esetben 
nincs lehetőségük. Bízunk benne, hogy a 
workshoppal hozzá tudtunk járulni ügyfeleink 
sikereihez és elégedettségéhez. Igyekszünk a 
jövőben is lehetőség szerint több ilyen előadást 
tartani a portfóliónkba tartozó termékeinkről.”

Juhász László,  
kereskedelmi igazgató,  

ICT üzletág igazgató
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A UNIFY ÚJ 
OPENSCAPE BUSINESS  
PROMÓCIÓT JELENTETT BE! 

    Alap szoftver csomag –20%
• 1 alap licensz
• 1 automata kezelő
• 30 db trönk licensz

    IP licensz csomagok:                   
• SW 10 IP User Package –15%
• SW 40 IP User Package –20%

    TDM licensz csomagok:             
• SW 10 TDM User Package –15%
• SW 40 TDM User Package –20% A három új csomag 2016. szeptember 30-ig  

15–20%-os kedvezménnyel rendelhető!

Ne maradjon le a Unify 
kihagyhatatlan ajánlatairól!

Aktuális híreinket nyomon 
követheti a Facebookon  
és a LinkedInen is.

2016. április 4-től 2016. 
december 31-ig „Get Support” 
promóciónk keretében most 
kihagyhatatlan egyedi 
kedvezményeket nyújtunk 
ügyfeleinknek az OpenScape 
4000 rendszerekre.

Kérje ajánlatunkat!
Amennyiben Unify készülékre van szüksége, vagy 
meglévő rendszerét frissítené, esetleg érdeklik 
aktuális promócióink, kérje ajánlatunkat az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén!

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, 
ügyfélmenedzsereink 24 órán belül válaszolnak.
E-mail: sales@enterprisegroup.hu
Telefon: 06 1 471 2484, 06 1 471 2380
 
Regisztrálja be rendszerét!
Amennyiben meglévő Unify rendszert használ, 
kérjük, weboldalunkon keresztül regisztrálja be 
rendszerét, hogy a jövőben gyorsabban 
segítségére lehessünk egy esetleges probléma 
vagy frissítés esetén.

LEGÚJABB PROMÓCIÓNK
NAGYVÁLLALATI 
ÜGYFELEINKNEK!

magazin_ICT_2016_033.indd   22 2016. 06. 27.   14:01
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Számos szakmai tapasztalatod mellett a 
magánéletben is példamutató módon élsz, 
önkénteskedsz, sportolsz. Mesélj kicsit 
magadról!

Aktívan sportolok, ami kiteszi a szabadidőm jelentős részét, 
emellett pedig próbálok sokat utazni, barátokkal kapcsola-
tot tartani. Mielőtt ehhez a céghez jöttem, a munkámban 
volt egy kisebb szünet, amikor utaztam és meglátogattam a 
barátaimat a világban. Fontosnak tartom a sportot, hiszen a 
munkában is kitartóbbá tesz, segít, hogy csapatban tudjak 
gondolkodni és szigorúbb legyek bizonyos helyzetekben. 
Ami a tanulmányaimat illeti, politológus mestervégzettsé-
gem van, szeretek is ezzel foglalkozni, a vitatudomány terü-
letén sokat olvasok és a politikával is napi szinten foglalko-
zom, mert szeretem tudni, hol áll a világ. Ezenkívül fontos 
szála az életemnek a jótékonyság, próbálok szervezetben 
is részt venni (ez konkrétan most a Rotary Club-ot jelenti), 
magánúton pedig gyakran utazom magyar területekre, 
ahol hátrányos helyzetű embereken segíthetek. 

Milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezel, 
milyen tapasztalatokat szereztél az Enterprise 
Group előtt? 

2012-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi 
gazdálkodás, 2014-ben pedig a CEU Politológia szakán 
diplomáztam, az egyetemek közötti időszakban pedig a 
Belügyminisztériumban dolgoztam a Támogatáskoordi-
nációs osztályon, ahol kifejezetten migrációval kapcsola-
tos Európai Uniós tenderek munkálataiban vettem részt. 
Innen származik a tudás a tenderezések, uniós folyama-
tok kapcsán. Az egyetem után, egészen 2016 júniusáig 
junior ügyfélkapcsolati menedzserként tevékenykedtem 

egy nemzetközi account csapatban, aztán belső változá-
sok hatására átkerültem az energetika csapatba. A fel-
adatom a szoftver- és hardverértékesítés, elsődlegesen 
a szerteágazó ügyfél- és partnerkapcsolat-kezelés volt, 
illetve a saját dedikált ügyfélcsapat koordinálása, min-
dennapi munkájuk egyeztetése, egységesítése és folya-
matos kapcsolattartás az ügyfelekkel. A munkahelye-
men történt átalakítások következtében végül váltottam, 
de az első, Enterprise Groupnál eltöltött hónap után már 
érzem, hogy ez jó döntés volt.  

Mi a jelenlegi beosztásod, és milyen céljaid 
vannak az Enterprise Groupnál? Milyen 
kihívást látsz a munkádban?

Ügyfélmenedzser pozícióba léptem át az Enterprise Group-
nál. Az MVM csoportot ugyanúgy kezelem, mert ők voltak 
az ügyfeleim, dolgoztam velük korábban. Ismerem a cég-
csoport struktúráját, stratégiáját, irányvonalait. Feladataim 
az ügyfélkapcsolatok kezelése, a meglévő ügyfélállomány 
farmingja, de azt látom, hogy a hunting és az új ügyfél-
szerzés is rövidesen a szerepköreim közé fog tartozni. Sze-
retem az új zöld területeket felfedezni, az új lehetősége-
ket megtalálni, mert erre eddig kevés lehetőségem volt.  
A legnagyobb kihívás számomra az, hogy a telefontechno-
lógiát és a Unify technológiát, valamint a hozzá tartozó esz-
közportfoliót minél gyorsabban és minél magasabb szinten 
elsajátítsam. Úgy látom, hogy a kollégáim célja is az, hogy 
olyan kompetens sales mozogjon közöttük, aki technológi-
ai szinten is megérti a mi rendszereinket. Továbbá érdekel-
nek azok a projektek a cégen belül, amelyek a computinggal 
közösek, hiszen az IT azon részéről jövök. Összességében 
mondhatom, hogy eddig nagyon pozitívak az élményeim az 
Enterprise Groupnál – kíváncsian várom a folytatást! 

ÚJ ÜGYFÉLMENEDZSER
az Enterprise Groupnál: 
Puskás Zsófia Rozália
Az Enterprise Group 2016 júliusában kezdve új munkatár-
sat üdvözölhet csapatában: Puskás Zsófia Rozália csatla-
kozott ügyfélmenedzser pozícióban a vállalathoz. Munká-
ról, feladatokról és kihívásokról beszélgettünk vele. 
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Ugyan néhány évvel ezelőtt is felme-
rült az igény a korszerűsítésre, akkor 
még voltak akadályozó tényezők; 
2015-től kezdve azonban egy folya-
matos párbeszéd alakult ki e témában 
Nonn Ákossal, a Corinthia Hotel IT 
igazgatójával. Áttekintettük együtt a 
lehetőségeket, és a régi rendszer kivál-
tására alkalmas, korszerű megoldási 
javaslatot dolgoztunk ki annak remé-
nyében, hogy az eddigi kiváló együtt-
működésünk biztos alapot nyújt majd 
a jövőbeni partnerséghez is.

Arra törekedtünk, hogy egy személy-
re szabott, a szálloda igényeit maxi-

mális mértékben kiszolgáló javaslat 
szülessen, melynek kidolgozásában 
nagyrészt azok az Enterprise Grou-
pos mérnökök vettek részt, akik a 
2002-es telepítés óta is üzemeltetik, 
kezelik és karbantartják a rendszert, 
ismerve annak minden apró részle-
tét. Novothny László, Kovács László, 
Varga András régi hármasa – Doknár  
Andrással és Karl Tamással kiegészül-
ve alkotják e kiváló csapatot, akiknek 
köszönhetően 2016 áprilisában – 
nagy örömünkre – elkezdhettük a kö-
zös munkát immáron a fejlesztések 
kapcsán is.

ESETTANULMÁNY: 
Corinthia Hotel Budapest –

Termékeinket a 
kezdetektől fogva alacsony 
meghibásodási arány, magas 
rendelkezésre állás, rugalmas 
rendszerbe illeszthetőség 
emelte ki a versenytársak 
közül; azonban a régi 
rendszer – elfogadható 
működése ellenére – az 
elmúlt időszakban már 
nem rendelkezett olyan 
gyártói támogatással, amely 
a megfelelő biztonságot 
nyújtotta volna a szálloda 
vendégei számára. Amellett, 
hogy minden felmerülő 
problémára igyekeztünk 
megoldást javasolni, 
partnerünkkel együtt 
tisztában voltunk a ténnyel, 
hogy ez a helyzet sokáig már 
nem fenntartható: tudtuk, 
szükség lesz a fejlesztésre, 
ezért javasoltuk azt.

Az Enterprise Group 
ICT üzletága 2002 óta 
üzemelteti a Corinthia 
Hotel telefonalközpontját 
és tartja karban a hozzá 
kapcsolódó rendszereket.



Unify és a hozzá kapcsolódó  
rendszerek fejlesztése projekt

Szakmai háttér
A Hotel jelenlegi telefonközpontja 2002-ben 
került beüzemelésre, az elmúlt 13 évben korá-
nak megfelelő tudással elégítette ki a dolgo-
zók telefonálási szokásait, azonban ma már 
az új technológiák elterjedésével, a hozzá 
kapcsolódó rendszerek fejlesztési igénye mi-
att (is) szükség volt egy modernebb eszköz-
re. Az újulás nemcsak technológiai bővülést 
jelentett, hanem külalaki változást is. Az új 
központok ma már rackbe szerelhetők, és 
inkább hasonlítanak egy számítástechnikai 
felszereléshez, mint egy 19-20. századi tele-
fonközponthoz. 

A megoldási javaslat a telefónia és a hozzá 
tartozó rendszerek frissítését foglalta magá-
ban. Nem csak a Unify OpenScape 4000 IP 
kommunikációs rendszert biztosítottuk, ha-
nem egyéb kiegészítő kommunikációs alkal-
mazásokat, mint hangposta és Front Office 
illesztés. Fontos szempont volt továbbá, hogy 
szolgáltatásunk bővíthető legyen a további-
akban felmerülő igények szerint.

A hotel telefóniáját a telefon alközponti hely-
ségben elhelyezett Siemens 350 E típusú 
alközpont szolgálta ki. A helyére telepített 
OpenScape 4000 – melyet több szállodában is 
biztonsággal és megfelelő szaktudással üze-
meltetünk – már rendkívül hatékony lehető-
ségeket kínál a szálloda egyedi igényei szerinti 
IP alapú hálózati megoldások kialakítására, 
amelyek egységes rendszerben támogatják a 
beszéd- és adatátvitelt, kihasználva az új tech-
nológiák előnyeit és költségmegtakarítási le-
hetőségeit. A telepített Dual vezérlős központ 
lehetővé teszi, hogy ha az egyik vezérlője leáll, 
a másik tovább működtethesse a rendszert.

 

BEHÁLÓZVA 
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A telefonközpont cseréjével a kezelő 
készülékek is megújultak. Moder-
nebb megjelenést biztosítanak, és 
ami talán a legfontosabb: egysze-
rűbb, könnyebb kezelhetőséget és 
praktikus felhasználást garantálnak. 
Az új rendszeren kettő kezelői mun-
kahelyet alakítottunk ki, a kezelők a 
szálloda valamennyi telefonkészülék-
kel ellátott részlege számára – egysé-
gesen magas színvonalú szolgáltatá-
sokkal – végzik a hívások fogadását, 
kiközvetítését.

Front-Office illesztés:

A hangpostát és a hotelszolgáltatá-
sokat, valamint a kommunikációs 
rendszer és a Front-Office illesztését 
az MSI Telesolution Hospix szervere 
biztosítja. A Hospix egy olyan szál-
lodai szoftver, melyet Európa-szerte 
használnak Unify központokkal. Ez 
a megoldás váltotta ki az előzőek-
ben a Caracas néven működő szál-
lodai szoftvert. A Hospix és a Unify 
rendszerek kompatibilisek egymás-
sal. A telefonközpont frissítésével a 

rendszerek összhangját megőrizve 
lehetőség volt a DAKS rendszer up- 
grade-jére is. 

Új szolgáltatás a Comdasys:

A fejlesztés során megoldást talál-
tunk arra, hogy a Hotel dolgozói a 
mobiltelefonjukon úgy tudjanak hí-
vást fogadni a Hotel vendégeitől, 
hogy azok lássák a kijelzőjükön a hívó 
fél nevét és esetleg szobaszámát is. 

A Comdasys egy szerverből és fel-
használói licencekből áll, s egy, a cé-
ges mobiltelefonokra telepített app-
likáció segítségével a telefonközpont 
a mobilszámot vezetékes mellékként 
ismeri fel. 

Ez többek között arra is lehetőséget 
biztosít, hogy a Hotel külföldön tar-
tózkodó kollégája a rendszerbe beje-
lentkezve magyarországi mellékről 
indítson hívást, ezzel esetlegesen 
nagyobb összegű roaming díj spórol-
ható meg.

BEHÁLÓZVA
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CUSTOMER WORKSHOP PRÁGÁBAN 

az Extreme Networks 
szervezésében

A rendezvénynek a Veracomp nevű cég székházának 
alagsora adott otthon. A résztvevők a témacsoportokat 
előzetes ütemterv alapján vették sorra:

■   2016. 04. 25. hétfő >> XOS – 0,5 nap 
Az első fél napban a résztvevők a vezetékes hálózati 
infrastruktúrával és az Extreme OS (XOS) rendszerrel 
ismerkedtek meg.

■   2016.04.26. kedd >> ExtremeControl – 1 nap 
Az érdeklődők a központi felügyelet és monitoring 
(NetSIght, Control) rendszer alapjainak ismereteit 
sajátíthatták el.

■   2016. 04. 27. szerda >> Wifi/BYOD/Extreme 
Identity Access Control – 0,5 nap 
A szerda délelőtt folyamán egy speciális területről, az 
Identity Access Management (NAC) alkalmazásáról 
tudhattak meg fontos részleteket a vendégek.

■   2016. 04. 27. szerda >> ExtremeAnalytics/Co-
reFlow2 technology – 0,5 nap 
A workshop végén pedig a hálózatban alkalmazható 
analitika és megjelenítés volt a téma: a résztvevők 
megtudhatták, hogyan mérhető, analizálható és 
jeleníthető meg a hálózat működési keresztmetszete, 
illetve annak időbeli változásai.

A workshop a résztvevők elmondása alapján kifejezet-
ten interaktívra sikerült. Épp ez volt a cél – minél több 
lehetséges, felmerülő kérdésre választ kérni és kapni.  
A jelenlévők kedd este egy kötetlen beszélgetés kereté-
ben tudták folytatni a napközben elhangzott információk 
közös feldolgozását, ahol az Extreme Networks kollégái 
vendégül látták az Enterprise Grouptól és az Enterprise 
Group által érkezett résztvevőket egy kitűnő kézműves 
sörözőben. Talán így még inkább érhető, hogy a várat-
lan áprilisi havazás sem szegte kedvét a messziről érke-
zett vendégeknek. Biztosak vagyunk benne, hogy jövőre 
is élünk a lehetőséggel – izgatottan várjuk a következő  
Extreme Networks workshopot!

Az Extreme Networks hosszú múltra visszatekintő partnerünk. Minden évben 
workshopok keretében igyekszik átadni a legfrissebb megoldásokkal, rendszerekkel, 
eszközökkel kapcsolatos információit. Ahogy már többször, az idei évben is 
meghívást kaptunk tőlük egy Switching, Wireless, NetSight, Analytics elnevezésű 
workshopra, ahová lehetőségünk nyílt ügyfeleket is magunkkal vinni. Az idén 
tavasszal megrendezett esemény 3 napja tulajdonképpen mérnöki tréningnek felelt 
meg. 2016. 04. 25-én a NIF két kollégájával Terbe István és Metzger Zoltán kollégánk 
vágott neki a prágai útnak.
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ROBOT(OL) 
VAGY SEM?

Ha kicsit belülről nézzük ezt a kérdést, abszolút megvan 
az operátori munkának és a Call Centernek is a szépsége. 
Több olyan emberrel találkoztam eddig pályafutásom so-
rán, akik kifejezetten élvezték az ügyfélszolgálatot vagy 
az értékesítést egy call center keretein belül. Mert annak 
ellenére, hogy az egzakt, számokban mérhető dolgoktól 
nem tekinthetünk el, tudatosan törődnünk kell az ott ülő 
emberrel, aki éppen a feladatot végrehajtja. Tekintsük 
kollégának és fejlesszük a call centerben lévő személyes 
mérőszámai alapján.

Visszakanyarodva az első kérdésre. Tegye fel a kezét, ki 
az, aki naponta pontos visszacsatolást kap a munkája 
kapcsán? Na ugye. Az operátor ilyen. Pontosan ismeri 
korlátait és fejlődési potenciáljait. 

A jó call center mindenképpen függ az operátortól, a vezetés-
től és a projektfeladatra való tényleges felkészítéstől és visz-
szacsatolástól. Ez biztosítja az operátorunknak a jelenlétet és 
a figyelemre való képességet akkor, amikor éppen az ügyfél 
a másik oldalon segítséget kér, vagy éppen panaszt jelent be. 

Valahol itt kapcsolódik be a call center figyelése. Ami nem 
adatbányászat, ha a megfelelő infrastruktúra mellettünk 
áll. Ha ismerjük a folyamatokat, tudjuk, hogy hova, mi-
ért illesztjük be a call centert a vállalat életébe, sőt még 
annak üzleti céljával is tisztában vagyunk, máris látjuk, 
hogy miért jó barátaink a számok. Ha az infrastruktúra 
mellettünk áll, minden kinyert számból értelmezhető kö-
vetkeztetéseket vonhatunk le. Nincs is jobb, ha ismerjük 
ügyfeleink ügyeit, reakcióit és szokásait. Ezeket fordíthat-
juk az operátoron keresztül forintra. 

Ezen a pontos bekapcsolódik még egy nagyon fontos do-
log, mely nélkül szinte lehetetlen jó call centert építeni. 
Ismerni kell a folyamatokat. Nem a szokásjogokat. Ha nin-
csenek jól rögzített folyamatok, call centerünkben nem 
csökkennek majd a hívások, és félig megoldott problémá-
kat tömegével kell újra és újra megoldani.

Amennyiben újra sorba szedjük a fent említett tényező-
ket, néhány dolgot kiemelhetünk.

Infrastruktúra, ember, mérések, vissza-
csatolások, folyamatok

Ha ezekből az alapanyagokból megfelelő mértékben sze-
mezgetünk, teljesen új dolog jön létre. Úgy hívják, hogy 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT.  

A jó ügyfélszolgálat pedig nem viszi, hanem hozza a 
pénzt. A visszatérő vásárlót, a pozitív cégképet, könnyen 
elintézhető dolgokat. A szerethető vállalatot. Magánem-
berként számtalan cég ügyfelei vagyunk. A jó ügyfélszol-
gálat láthatatlan számunkra, a rosszat pedig mindenki-
nek kibeszéljük. Becsüljük meg a benne robotoló embert, 
értékeljük a mögöttes technológiát!

Az ügyfélszolgálat kialakítása egy kátyúkkal teli budapes-
ti utcával kezdődik, de megfelelő szakértelemmel kisimít-
hatóak a kezdeti lyukak és helyes irányba állhatunk. Eh-
hez tapasztalatra van szükség. Ráadásul rengetegre. Ezt 
a tapasztalatot használtuk fel a legutóbb átadott projekt- 
nél, ami történetesen egy életbiztosító ügyfélszolgálata. 
Érdemes megkérdezni minket, szívesen robotolunk rajta. 

Tegye fel a kezét, akinek, ha felajánlanak egy Contact Centeres pozíciót, 
borzongó lelkesedés tölti el! Valahogy operátori feladatra nehezen vágyunk. 
Talán azért, mert azt gondoljuk, ennél rosszabb „robot munka” aligha létezik 
a földön. Egy jó call center megfelelő infrastruktúrát, riportolási és mérési 
rendszert biztosít, azonban igazán csak akkor lehet hatékony, ha a megfelelő 
emberek ülnek abban a székben. Emberek, akiknek feladatkörük a behajtástól 
az értékesítésig széles skálán terjed. 
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Az informatikai piacon a legtöbb gyártó indirekt értéke-
sítési modellben, partnerek segítségével értékesíti  
a termékeit. A gyártók szokásosan rangsorolják a part-
nereiket különféle szempontok (például szakemberek 
számában kifejezett felkészültség, forgalom) alapján.  
A 80 országban jelen levő gyártó Silver, Gold, Platinum 
és Diamond szinteken minősít.

“A Platinum Partnerség komoly eredménynek  
tekintjük, hiszen ez a legrangosabb, amelyet  
egy, a magyarországihoz hasonló méretű piacon  
működő vállalat reálisan elérhet”- nyilatkozta 
Téchy Zoltán, az ICT üzletág rendszermérnöke.

A minősítés éves forgalmi feltételeket, vizsgákon minősí-
tett szakembereket (sales, presales-tervező és postsales 
egyaránt) illetve 7/24 támogatási (support) képességeket 
ír elő. Az Enterprise Group ICT üzletága a kezdetektől 
komolyan vette az összes mérési szempontot az érte-
lemszerű forgalmi kérdéseken felül, így már korábban  

is rendelkeztek 7/24 képességekkel és évek óta folyamato-
san vizsgáztatják a hálózati mérnököket is. A 2015-2016-os 
évek hozták el azt az intenzitású üzletet, ami alapján 
megbízhatóan tudják a forgalmi elvárások szintjét hozni.

“Az Extreme Networks elismerése tevékenységünk 
színvonalának és minőségének fokmérője,  
sokat tettünk érte, s bízunk benne, ezt ügyfeleink 
is értékelik”- tette hozzá Téchy Zoltán.

Platinum Partnerként minden bizonnyal többet hallunk 
majd az Enterprise Groupról, hiszen a képviselet,  
marketingszervezés, ún. ’mindshare-növelés’ területén  
is magasabbak az elvárások.

„Őszintén szólva, örömmel tekintünk az elé a feladat 
elé, hogy az eddiginél több szakmai és 
partnerrendezvényen találkozzunk a 
partnereinkkel”.

GOLDBÓL  
PLATINUM  
PARTNERRÉ

2016. július elsejétől az Enterprise 
Communications Magyarország Kft. 
az Extreme Networks nevű hálózati-
eszköz-gyártó Platinum Partnere.

lépett elő  
az Enterprise 
Group
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Átfogó szervezetfejlesztés 
az ICT üzletágnál:
INTERJÚ JUHÁSZ LÁSZLÓ  
ÜZLETÁG IGAZGATÓVAL 

Kérlek, pár mondatban 
értékeld az ICT üzletág első 
háromnegyed évét 2016-
ban: hogyan zajlott eddig 
az üzleti év, összességében 
hogyan minősítenéd az 
üzletági eredményeket?  

Azt gondolom 2016-ot az ICT üzletág 
történelmének egyik legváltozato-
sabb éveként fogjuk említeni, ugyan-
akkor ezt figyelembe véve egy sike-
res és nagyon értékes évet fogunk 
magunk mögött hagyni. Az év elején 
rögtön egy jelentős változással kel-
lett szembenéznie az üzletágnak, 
ugyanis vezetőváltással kezdtük az 
esztendőt, minek okán én kerültem 
a vezetői székbe. A váltással egy idő-
ben a vállalat menedzsmentje arról 
is döntött, hogy a megújulás, az üz-
leti eredmények fejlődése érdeké-
ben organikus szervezetfejlesztési 
programot hajt végre. A szervezet-
fejlesztés zajlik, üzletágon belül és 
üzletágak között fejlesztési projektek 
futnak, melyek gyakorlatilag minden 
stratégiai területet (HR, marketing, 
termék, sales, szociális szféra, folya-
matok, költségek) érintenek, ugyan-
akkor emellett feladatként jelent 

meg, hogy a működés költségeit 
igazítsuk az eredményességhez. Ma 
egy átalakuló szervezetet látunk, 
mely önállóan, belső motivációból 
akar megújulni, hogy piacán még si-
keresebb lehessen, és ehhez jó ala-
pot adhatnak azon üzletek, melyek a 
2017. évre már most részletesen elő 
vannak készítve és ki vannak ajánlva.

Említetted, hogy év elején 
kerültél az üzletág igaz-
gatói posztjára. Milyen 
kihívásokat láttál magad 
előtt, amikor elfoglaltad 
ezt a pozíciót? Hogy látod, 
sikerül(t) ezekkel megbir-
kózni? 

A kihívás, amit akkor láttam, to-
vábbra is él, ez az említett szerve-
zetfejlesztés véghezvitele. Ennek 
köszönhetően az üzletág egyre job-
ban energizálja önmagát és hiszem 
azt, hogy 2017-et már teljesen meg-
újult szemlélettel kezdi meg és lesz 
rendkívül „harapós”. Annak különö-
sen örülök, nagy eredmény, hogy 
a csapat az év során három igen 
kiváló üzletfejlesztőt (sales) tudott 
igazolni.    

Számos neves gyártóval 
áll kapcsolatban az 
ICT üzletág. Hogyan 
alakultak az egyes 
partnerségi viszonyok, 
milyen eredményekről 
tudsz beszámolni ezen a 
területen? 

Az Enterprise több mint húsz gyártót 
ölel fel, és ezeknél a gyártóknál szin-
te mindenhol legalább Silver (vagy 
azzal egyenértékű) partnerségi szin-
ten állunk. 

Az év során megerősítettük egyéb-
ként is szoros kapcsolatunkat egyik 
legfontosabb gyártónkkal, a Unify-
jal. Részt vettünk Barcelonában a 
Unify globál konferencián, ahol az 
is kiderült, hogy világszinten  a közel 
tízezer partnerből a szakmai minő-
sítések alapján a top 250-be tarto-
zunk. A Unify kilenc szintű ranglétrát 
tart partnerségi viszonylatban, tár-
saságunk a legmagasabb, Master 3 
kategóriába tartozik. Ezt meg kíván-
juk és meg fogjuk tartani 2017-re is, 
amellett hogy a logisztika disztribú-
ciós láncba sorolásával a közvetlen 
kiszolgálásunk megszűnik.

Jelentős projektek, megújuló partnerségi viszonyok, messzire tekintő 
jövőkép – Juhász László ICT üzletág igazgatóval a 2016-os év 
tapasztalatairól és a jövő év terveiről beszélgettünk. 
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Jelentős értékű és műszaki komplex- 
itású projekteket tudtunk lezárni az 
egészségügyi szektorban is, ami azt 
eredményezte, hogy másik megha-
tározó gyártónknál, az Extreme Net-
works-nél partnerségi szintet lép-
tünk, így az ő esetükben társaságunk 
immár a Platinum kategóriát érde-
mel. A legmagasabb Diamond szint-
hez 2017-ben egy campus network, 
vagy IP exchange megoldás értékesí-
tésre szükségük lenne. 

Amellett, hogy az üzletág fókuszunk-
ban a távközlési és informatikai  
infrastruktúrák szállítása és üzemel-
tetése áll, fontos az is, hogy a vezető 
szoftvergyártók termékeit a lehető 
legjobb, legmagasabb tudásszinttel 
képviseljük. A Microsoft termékeivel 
sok projekten dolgozunk, és azon túl, 
hogy futó Silver partnerségünk meg-
újításra került, kollégáim a Gold szint 
felé is kacsintgatnak már a megfelelő 
specializációkban. 

Kevesen tudják, de kábelezési rend-
szerek szállításában is komoly 
partnerséggel bírunk, a mentési 
rendszerek területén megújult a  
Veeames kapcsolatunk, valamint fej-
lesztjük partnerségünket a HP-val 
és a Huawei-jel is. A magyar piacon 
SAP szállítók vagyunk, méghozzá a 
legmagasabb Gold szinteken. Igyek-
szünk mindig figyelni azokat az üzleti 
lehetőségeket, amelyek segítségével 
erősíteni tudjuk már meglévő part-
nerségeinket, vagy akár nyitni tu-
dunk új kapcsolatok felé.

Van esetleg olyan 2016-os 
projekt, amelyet kiemelnél 
sikeressége okán, amelyre 
különösen büszke vagy?

Sok olyan projektünk van, amelyre büsz-
ke vagyok, de talán az egyik legkiemel-
kedőbb a Corinthia Hotel Budapest tel-
jes telefonhálózatának korszerűsítése 
volt. A komplex feladat megvalósítása 
mellett ötéves üzemeltetési szerződést 
kötöttünk a hotellel, mely a kiszolgálá-
sunk és rendelkezésre állásunk minő-
ségét bizonyítja. A mai piacon ötéves 
kontraktusok meglehetősen ritkák és 
komoly bizalmi viszonyt feltételeznek. 
Hasonló volumenű projekt az Országos 

Onkológiai Intézet teljes telefon infra-
struktúrájának felújítása, melynek záró 
munkálatai folyamatban vannak.

A portfóliótok tekintetében 
volt jelentősebb változás 
2016-ban? Van már tervetek 
a kínálatotok alakítására a 
jövő évre vonatkozóan? 

Portfólió fejlesztést tekintve a 2017-
es év jelentős változást kell, hogy 
hozzon. Szeretnénk az informatika 
oldalon bevezetni néhány olyan gyár-
tót és műszaki megoldást, amelyek 
eddig nem voltak jelen az Enterprise 
Group életében. Ilyen terület többek 
között a terheléselosztók, a DDOS 
megoldások és az MDM, ezen igé-
nyekkel újabban egyre többet talál-
kozunk a piacon, és szeretnénk minél 
jobb válaszokat adni ügyfeleinknek 
a felmerülő kérdésekre. Amivel már 
az idén sokat foglalkoztunk, az UC 
területe, megvoltak az első sikeres 
értékesítéseink Polycom videokonfe-
rencia rendszerrel, ezt az irányvona-
lat – beleértve a Microsoft Skype for 
Business megoldásának integrálását 
is – szeretnénk tovább erősíteni az év 
végén, a következő év elején.

„Az Enterprise Groupnál azt gondoljuk, hogy 
a futó komplex szervezetfejlesztési folyamat 
bír a legnagyobb szereppel  
a 2017. év sikerességében.”



        15          ICT HÍRMONDÓ      BEHÁLÓZVA

Több csapatépítő esemény-
ről is hallani ICT üzletágon 
belül – mesélj kicsit az „ICT 
csapatszellemről”, a mun-
kahelyi légkörről és ennek 
hatásairól! 

Amellett, hogy az év szervezeti kihívá-
sokkal indult, azért az Enterprise ICT 
csapatáról elmondható, hogy egy ki-
váló kollektíva, kiváló munkatársakból. 
Februárban a csapat egy része emlé-
kezetes síhétvégét töltött el Ausztriá-
ban. Áprilisi horgászversenyünkre ki 
a peca, ki a főzés, ki a szervezés, ki a 
szórakoztatás képességével érkezett. 
Ügyfélélményért felelős csoportunk 
rendre szervezi az összetartást erő-
sítő közös esti meetingeket. Ezt az 
energiát kell a szervezetfejlesztésnek 
sokszoroznia. A munka öt témakör-
ben zajlik, a munkatársak a fejlesztési 
területeken projekteket alapítanak. 
Gondolkoznak azon, hogy az (egyéb-
ként gyönyörű) irodai környezetünket 
hogyan tudnánk úgy alakítani, hogy az 
a csapatmunkát és az egyéni munkát 
még jobban támogassa. Kiemelt téma, 
hogy az oktatási tevékenységünket 
mivel tudnánk jobbá tenni, míg van 
olyan csoportunk, amely kifejezetten 
a szociális működésért felel. Hozzájuk 
tartoznak a szervezett csapatépítések 
és az önkéntes közösségi programok. 
Projektcsoport alakult arra, hogy a 
fentebb már említett rendkívül sok 
gyártó vonatkozásában a stratégián-
kat folyamatosan értékelje, míg egy 
munkacsoport az üzletági és vállalati 
szintű munkatársi elismerés fejleszté-
sért felel.

Az Enterprise Groupnál azt gondoljuk, 
hogy a futó komplex szervezetfejlesz-
tési folyamat bír a legnagyobb szerep-
pel a 2017. év sikerességében. Rendkí-
vül fontosak a partnereink, a gyártói 
minősítéseink, portfóliónk szélessége 
és diverzitása, de a siker legfontosabb 
tényezője mégiscsak a munkatársak 
önmegvalósítása lesz, mely összessé-
gében átfogóan érinti a vállalati (ered-
ményességi), közösségi (szociális), és 
fejlődési (szellemi) területeket. 
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DIGITÁLIS MUNKAHELY 
AZ ÍRÓASZTALON: 
Unify Desk Phone CP család 

Az OpenScape Desk Phone CP család 
készülékei a következőket nyújtják:

   áramvonalas forma  
és újratervezett funkciók 

   gyors és könnyű kezelőfelület

   automatikus eszközpárosítás Bluetooth 
hálózaton keresztül

   Eddystone Beacon URL  
megosztás

   biztonságos, magas minőségű hívásélmény

   a forma és a funkció ötvözete

   Gigabit Ethernet és Circuit  
integráció a legtöbb eszközön

Semmi sem helyettesítheti a telefonos kommunikációt: 
amikor az idő szorít, amikor valamit gyorsan tisztázni kell, 
amikor szükség van az élő kommunikációra, nincs jobb 
választás a telefonnál. Az asztali telefonok körül újszerű 
digitális átalakulás bontakozik ki. A felhasználók külön-
böző alternatívák közül választhatnak a kommunikáció 
módja, ideje és felhasználása szerint.

A Unify világhírű tervezőkkel karöltve átgondolt, letisz-
tult dizájnú telefonokat alkotott meg, melyek új, proak-
tívabb munkavégzést tesznek lehetővé. A cél az azonnali, 
biztonságos és megbízható kommunikáció biztosítása a 
telefonok által, melyek időtállóságuk révén egy fejlődő 
kommunikációs ökoszisztéma részévé válnak. 

Több, mint egyszerű hang! 
Az OpenScape Desk Phone CP 
család a Unifytól kiterjeszti az 
interoperabilitást: ereje a könnyű 
kezelhetőségben és a magas minőségű 
audio terjesztésben rejlik. Hiszünk 
abban, hogy az asztali telefonnak 
többet kell tudnia egyszerű 
telefonálásnál, ezek a telefonok pedig 
méltán foglalják el az asztali telefonok 
kategóriájának tetejét!
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OPENSCAPE DESK 
PHONE CP200
Az ideális belépő szintű asztali 
telefon: költséghatékony,  
sokfunkciós, kiváló 
hangminőségű.

   Két soros monokróm grafi-
kus kijelző (192x48 pixel)

   Állapotjelző LED (piros/
zöld/sárga)

   4 szabadon programoz-
ható LED-es nyomógomb 
(piros/zöld/sárga) 

   Előre programozott nyo-
mógomb: hívásnapló, cím-
tár, átirányítás, újrahívás

   5 fix szolgáltatás gomb 
(Tartás, Átirányítás, Konfe-
rencia, Beállítások, Üzene-
tek)

   4 irányú navigációs gomb

   3 audio nyomógomb 
(Némítás/Kihangosítás/
Fejbeszélő)

   Hangerő-szabályzás

   Kétirányú kihangosítás

   Fajhallgató csatlakozás 
(DHSG/EHS)

   0/100 base-T Ethernet 
Switch

   IEEE 802.3af PoE, class 1

OPENSCAPE DESK 
PHONE CP400
Középkategóriás készülék  
nagyobb kijelzővel, 
programozható billentyűzettel, 
ideális irodai és csapat 
környezetben.

   3,7” színes grafikus kijelző 
háttérvilágítással (240*120 
pixel)

   Állapotjelző LED (piros/
zöld/sárga)

   4 környezetfüggő nyomó-
gomb (piros/zöld/sárga) 

   2 szolgáltatás gomb 
(Menü/Házon kívül)

   16 szabadon programozha-
tó LED-es nyomógomb

   4 irányú navigációs gomb

   3 audio nyomógomb 
(Némítás/Kihangosítás/
Fejbeszélő)

   Hangerő-szabályzás

   Kétirányú kihangosítás

   Fajhallgató csatlakozás 
(DHSG/EHS)

   10/100/1000 base-T Ether-
net switch

   IEEE 802.3af PoE, class 2

   Opcionális Circuit beszéd 
integráció 

   Opcionális Key modul 400 
csatlakoztatása

OPENSCAPE DESK 
PHONE CP600
Ideális nagyobb felhasználó- 
számú munkakörnyezetben.  
A CP600 képes kommunikálni  
az Ön nevében.

   4,3” színes grafikus kijelző 
háttérvilágítással (480*272 
pixel)

   Állapotjelző LED (piros/
zöld/sárga)

   5 környezetfüggő nyomó-
gomb (piros/zöld/sárga) 

   2 szolgáltatás gomb 
(Menü/Házon kívül)

   4 irányú navigációs gomb

   3 audio nyomógomb 
(Némítás/Kihangosítás/
Fejbeszélő)

   Hangerő-szabályzás

   Kétirányú kihangosítás

   Fajhallgató csatlakozás 
(DHSG/EHS)

   10/100/1000 base-T  
Ethernet switch

   IEEE 802.3af PoE, class 2

   Bluetooth 2.1, 4.1

   NFC

   SD kártya interfész

   Circuit hívásnapló integráció

   Opcionális Key modul 600 
csatlakoztatás

   Falra szerelhető

Lássuk a Unify CP családjának tagjait! 
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GYAKORNOKOK 
AZ ICT-NÉL

Az Enterprise Group ICT 
üzletága több éve fogad 
gyakornokokat, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy 
rövid idő alatt lelkes és el-
kötelezett munkatársakat 
neveljen ki magának. A 
toborzás e formája renge-
teg energiával jár, hiszen 
a pályakezdés előtt álló 
fiatalokat szakmailag és 
lelkileg is támogatni kell. 
Munkatapasztalat hiá-
nyában a kiválasztás fő 
szempontja a pozitív hoz-
záállás, a motiváció és a 
tanulás iránti vágy. 

ICT üzletágunk csapata 
mindent megtesz azért, 
hogy a gyakornokok szak-
mai fejlődése barátságos, 
kellemes környezetben le-
gyen biztosítva. Örömünk-
re szolgál, hogy a hallgatói 
munkaszerződés lejártá-
val többségüket munka-
társként is köszönthetjük. 
Közülök most ketten nyi-
latkoznak arról, hogy mi-
lyen érzések kavarogtak 
bennük a gyakornoki idő-
szak alatt.

SZABÓ ALEXANDRÁT  
IS MEGKÉRDEZTÜK, AKI 2016. JÚNIUS 
ÓTA TÖLTI NÁLUNK GYAKORNOKI IDEJÉT, 
MINT ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 
TÁMOGATÁSI GYAKORNOK.

Hogyan érzed magad gyakornokként az Enterprise-nál? 
Mit gondolsz, miben más a cégnél?

Szívesen járok be dolgozni, szerintem ez már nagyon sokat elárul. Sze-
mély szerint féltem, amikor gyakornoki helyet kellett keresnem, sok egye-
temi társamtól hallottam, hogy csak aktákat tologattak és semmi értelme 
nem volt, hogy bejártak a munkahelyükre. Így fejlődést nem tapasztaltak 
magukon, ezért szerencsésnek érzem magam, hogy a 3 hónap alatt, mi-
óta itt dolgozom, már most sok mindenbe beleláttam, mind ügyfélkeze-
lési és marketing területen is. Pozitívan állok az elkövetkező időszak elé, 
bízom benne, hogy hosszútávon kamatoztathatom tudásomat, és teljes 
körű szakmai fejlődésen mehetek keresztül az Enterprise jóvoltából.

IZSÓF GÁBOR  
2015 FEBRUÁRJÁBAN RENDSZERMÉRNÖK 
GYAKORNOKKÉNT KEZDTE ENTERPRISE-OS  
PÁLYAFUTÁSÁT, MA MUNKATÁRSKÉNT 
ERŐSÍTI A CSAPATOT.

Hogyan érezted magad a gyakornoki időszakban?

Mindenki nagyon nyitottan és készségesen fogadott, sokat tanultam a 
kollégáktól. A cégnél nem csak elméleti tudásomat gyarapíthattam, de a 
gyakorlatban is megtapasztaltam a mérnökök „életét”. 

Miért érezted úgy, hogy szívesen maradnál  
a vállalatnál?

Egy gyakornok első célja, hogy sokrétű tapasztalatot szerezzen. Itt le-
hetőséget kaptam erre, így elmondhatom, saját és vezetőim bevallása 
szerint is, szakmai fejlődésen mentem keresztül. Azóta sem bántam meg 
döntésemet, hogy az Enterprise-nál maradtam a gyakornoki időm lejár-
ta után.

Folyamatosan várjuk gyakornokok jelentkezését, ha Ön is tud 
 alkalmas jelöltet, önéletrajzát szívesen fogadjuk a  
contactcenter@enterprisegroup.hu email címen!

KÉPLET
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A UNIFY ÚJ 
OPENSCAPE BUSINESS  
PROMÓCIÓT JELENTETT BE! 

    Alap szoftver csomag –20%
• 1 alap licensz
• 1 automata kezelő
• 30 db trönk licensz

    IP licensz csomagok:                   
• SW 10 IP User Package –15%
• SW 40 IP User Package –20%

    TDM licensz csomagok:             
• SW 10 TDM User Package –15%
• SW 40 TDM User Package –20% A három új csomag 2016. szeptember 30-ig  

15–20%-os kedvezménnyel rendelhető!

Ne maradjon le a Unify 
kihagyhatatlan ajánlatairól!

Aktuális híreinket nyomon 
követheti a Facebookon  
és a LinkedInen is.

2016. április 4-től 2016. 
december 31-ig „Get Support” 
promóciónk keretében most 
kihagyhatatlan egyedi 
kedvezményeket nyújtunk 
ügyfeleinknek az OpenScape 
4000 rendszerekre.

Kérje ajánlatunkat!
Amennyiben Unify készülékre van szüksége, vagy 
meglévő rendszerét frissítené, esetleg érdeklik 
aktuális promócióink, kérje ajánlatunkat az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén!

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, 
ügyfélmenedzsereink 24 órán belül válaszolnak.
E-mail: sales@enterprisegroup.hu
Telefon: 06 1 471 2484, 06 1 471 2380
 
Regisztrálja be rendszerét!
Amennyiben meglévő Unify rendszert használ, 
kérjük, weboldalunkon keresztül regisztrálja be 
rendszerét, hogy a jövőben gyorsabban 
segítségére lehessünk egy esetleges probléma 
vagy frissítés esetén.

LEGÚJABB PROMÓCIÓNK
NAGYVÁLLALATI 
ÜGYFELEINKNEK!
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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.

Komplex, egyedi eszközök, megoldások 
fejlesztése és gyártása a legmodernebb 
technológiákkal.

Iparág specifikus SAP bevezetés  
és tanácsadás – versenyképesség  
a legújabb technológiák felhasználásával.

H-1138 Budapest, Váci út 117-119. • Tel.: +36 1 471 2400 • Fax: +36 1 471 2402
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