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Tisztelt Olvasó,

Az idei évben az ünnepek előtt utoljára találkozunk a Hírmondón 
keresztül. Köszönöm mindenkinek, hogy partnerségével, munkájával, 
segítségével vagy érdeklődésével velünk tartott 2016-ban. 
Szeretnénk, hogy ez ne legyen másként 2017-ben sem, így ízelítőként, 
kedvcsinálóként közreadunk néhány gondolatot a jövő év tartalmából:

KÖSZÖNTŐ

Izgalmas évnek nézünk elébe, melynek startját az Enterprise 
Group ICT csapata már nagyon-nagyon várja. Tartson velünk, 
legyen részese az utazásnak, örömeinknek, sikereinknek!

Békés, szeretetteljes karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!

Juhász László
Üzletág igazgató

JUHÁSZ LÁSZLÓ

Az Enterprise Group  
ICT Üzletág  igazgatója

•  Új műszaki igazgatót köszönthetünk
•  Megkezdődött az Óbudai Egyetem és az Enterprise Group 

együttműködése 
•  OpenScape 4000 V8
•  Töretlen a Unify partnerség
•  Újabb senior informatikai mérnök támogatja  

a high-end security területet 
•  Single sign-on termék az Enterprise Group palettáján
•  Spartan Race részvétel – kitartás a sportban, kitartás a munkában
•  A sikeres Microsoft Skype for Business bevezetés titka
•  Újabb országot lefedő, komplex informatikai  

üzemeltetés az Enterprise Group által
•  Unify kommunikációs megoldások 

kis- és középvállalkozásoknak beruházás nélkül 
•  SAP és HP Hana, párban jól jár
•  Xpert trading rendszer a pénzintézeti gyakorlatban
•  Extreme Networks felhőből menedzselt hálózatok  

kis- és középvállalkozásoknak
•  Szervezetépítés – interjú Kőrösi Ákossal
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Az egyik kedvenc filmem talán legnagyobb mondása, mely egy cégtulajdonos 
szájából hangzik el egy vezetői ülésen, ahol az új stratégia kigondolásának 
első lépését határozzák meg. Tényleg ennyire egyszerű lenne eldönteni, ho-
gyan kívánunk érvényt szerezni egy piaci helyzetben a vállalatnak, vagy ez 
csak egy fölösleges „frázispuffogtatás”, mely hangzatos ugyan, de igazából 
semmilyen mondanivalót nem tartalmaz? 

LÉGY AZ ELSŐ,
AZ OKOSABB  
– vagy a RAVASZabb! 

Először is: fontos leszögezni, hogy a versenyzés emberi ösztön. Gondoljunk csak a klasszikus játékra, melyben  
1 dollárra licitálnak a felek 1 centről indulva úgy, hogy nemcsak az fizet, aki a legtöbbet ajánlotta, hanem az is, aki az 
utolsó előtti tétet tette. A játék és egyben versengés közben fény derül az emberi tulajdonságokra, ami alapján jól fel 
lehet térképezni a szereplők attitűdjét. Hamar ki fogjuk szúrni, ki akar nyerni, ki húzódik vissza és figyeli a többieket, 
és végül ki az, aki trükkökkel próbál befolyásolni. 

Rácz Tamás kereskedelmi vezetőnk tollából 
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Elsőnek lenni 
Leszögezhetjük, hogy elsőnek lenni valamiben talán a 
legnehezebb dolog. Egy még meg sem született igényre 
terméket adni nem csak bonyolult – hiszen már szinte 
mindenre van válasz –, de kockázatos is. A tanulmányok 
ugyan megalapozhatják egy-egy üzleti döntés kimene-
telét, de ettől a tanulmány „csak” tanulmány marad, „a 
puding próbája pedig az evés”. Ezért bukik meg megannyi 
startup és ötlet is: kiderül, hogy a piac egy korai fázisában 
jött a termék, nincs rá igény vagy éppen kereslet. 
Ezeken felül viszont elmondható, hogy az innovációs tevé-
kenység, azaz fejleszteni valamit elsőként óriási hasznot 
is hozhat, hiszen a nyereségen túl kimozdítja a vállalatot 
a „komfortzónából”, elméi magasabbra rúgnak egyszerű 
problémamegoldásnál, és amikor lefordítják az ügyfél 
igényét saját nyelvükre, hozzá tudják adni azt a pluszt, 
amit talán más nem. 

Okosabbnak lenni 
Ismerjük azokat, akik figyelnek, próbálnak minden infor-
mációt begyűjteni, megalapozottan dönteni. Ők okosab-
ban akarják csinálni. Nézik a mintákat a piacon, ezekből 
szeretnék összeollózni a működő recepteket, azokat ki-
csit jobbá tenni, majd újra piacra vinni. ( Jelen példája a 
Taxify nevű projekt, akiket legális Ubernek hívnak mos-
tanság.) Nyerő taktika lehet ez akkor, ha az összegyűjtött 
információkat jól használjuk fel, és abból csak egyféle kö-
vetkeztetésre lehet jutni. „Félig teli vagy üres nem lehet 
a pohár.” Ez még ugyan nem garancia a sikerességre, de 
elmondható, hogy már valamilyen sínen van a stratégia, 
nem pedig most gyűjtjük össze a sínre valót. Cserébe a 
kockázat sokkal mérsékeltebb.

Ravasznak lenni 
Ravasznak lenni nem azt jelenti, hogy tisztességtelen 
módon befolyásoljuk valamilyen ügy kimenetelét, hanem 
azt, hogy résen vagyunk, ilyen módon visszük végig a 
taktikát a játék során. Milyen döntéshozókat befolyáso-
lunk, azt hogyan tesszük, ügyfeleink melyik „fájdalmas” 
pontjára adunk választ a termékünkkel? Kik lesznek a va-
lódi döntéshozók, ők milyen érzelmeket visznek ebbe a 
döntésbe, és végül kinek a javára akarják meghozni azt? 
Emellett fontos, hogy a termék passzoljon az ügyfélhez 
– lehet, hogy nem is pontosan úgy, ahogyan az ügyfél 
eredetileg elképzelte, de a lényeg, hogy érezze jól vele 
magát. Ezt érthetjük „ravaszság” alatt, mert valójában 
tudjuk, hogy a dolgok és döntések nem tisztán „feketék 
vagy fehérek”. 

Ha visszakanyarodunk a piacra, konkrétan az ICT üzletági stratégiára, akkor 
feltehetjük a kérdést: Mi milyen kombinációját használjuk a fent említett 
„stratégiáknak”? Hogy kívánunk viselkedni a verseny során? Licitálunk?  
Figyelünk, esetleg ravaszabbak leszünk másoknál?

De mielőtt üzletágunk receptjét tárnám fel, ugorjunk vissza, és nézzük meg,  
mit is jelentenének ránk nézve a címben említett piaci magatartások!

Összességében elmondható, hogy jó stratégiához mindhárom elemmel rendelkezni kell: 
innoválni is szükséges, emellett okosnak és ravasznak is kell lenni egyszerre. Hogy a ná-
lunk lévő eszközökből hogyan és mennyit használunk, fel, az már a tulajdonosokra van 
bízva. Egy biztos: az ICT üzletág középtávú stratégiája tiszta és eseményekkel teli. Már 
jövőre láthatunk okos döntéseket, új innovatív termékeket és kiváló taktikával véghez-
vitt projekteket. Érdemes lesz velünk találkozni és figyelni minket 2017-ben is. 
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UNIFY  
+ COCA COLA = SIKER
A Coca Cola brazil leányvállalatának 
sikere a Unify segítségével

A Unify és a világ egyik legismertebb márkája, a Coca Cola együtt- 
működése igazi sikertörténet mindkét cég számára. Az OpenScape UC 
Serverre való áttéréssel nem csak csökkentek a Coca Cola költségei,  
de növekedett produktivitása, valamint hatékonyabbá vált  
a kommunikáció az ügyfelek, a dolgozók és a forgalmazók között is. 

Míg a központi Coca Cola iroda Atlantában, a cég harma-
dik legnagyobb központja Brazíliában található – 34.000 
közvetlen és több mint 310.000 közvetett alkalmazottal, 
tucatnyi irodával, gyárakkal. A Unify feladata volt többek 
között a cég telekommunikációs infrastruktúrájának át-
költöztetése egy biztonságos, illetve egyesített hang- és 
adatrendszerbe, mely fejleszthető az új operációs és üz-
leti követelményeknek megfelelően – több mint 1000 fel-
használó részére. A korábbi hangrendszer hagyományos, 
központban telepített technológiát használt, mely háló-
zaton keresztül csatlakozott az irodákhoz Sao Paolóban, 
Fortalezában, Porto Alegrében és Brazíliában. Az eddig 
meglévő hat kommunikációs központ egy központilag irá-
nyított platformmá alakult át, ami – többek között – élvo-
nalbeli kommunikációt, együttműködési technológiákat, 
mobilitást tesz lehetővé. A szoftveralapú központ egysé-
gesített kommunikációs megoldásként lehetővé teszi a 
felhasználóknak, hogy bármikor hozzáadhassanak app-
likációkat; használatuk megkezdéséhez csupán aktiválni 

kell az új hanghoz, videókonferenciához, együttműködés-
hez, mobilitáshoz stb. szükséges licenszeket. A Unify UC 
Server segítségével a Contact Center platformját is mo-
dernizálták, mely így támogatja a fokozott hatékonyságot, 
működési rugalmasságot és a jobb ügyfélszolgálatot. 

Az újonnan telepített, integrált Unify hálózati kommuniká-
ciós szolgáltatások és applikációk átalakították a Coca Cola 
dolgozóinak munkáját, vagyis lehetővé tették számukra 
a valós mobilis munkavégzést; nem beszélve arról, hogy 
az egy nagy kommunikációs platform megvalósításával 
a karbantartási költségek éves megtakarítása több mint 
100.000 dollárral csökkent. Az OpenScape Contact Cen-
tert kihasználva a Coca Cola Brazília a fogyasztók számára 
új, innovatív válaszadó és segítségnyújtó szolgáltatásokat 
vezetett be. Mindemellett központilag irányítható és teljes 
mértékben terjeszthető az új egységesített IP telefónia, a 
kommunikációs és az együttműködési környezet is.
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OPENSCAPE  
4000 V8-AS  
SZOFTVERVERZIÓ  
– már Magyarországon is! 

Már Magyarországon is elérhető  
az OpenScape 4000-es termékcsalád 
V8-as szoftververziója, mely új 
hardveregységek támogatását 
teszi lehetővé. Az új verzióban 
bevezetésre kerül az OpenScape 
4000 Branch és az STMIX kártya is.

DOKNÁR ANDRÁS
szervizmérnök
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Az OpenScape 4000 Branch tulajdonságai:
•  A hardverelemek megegyeznek az OpenScape4000 EcoServerével.
•  Az OpenScape4000 Branch használható standard vezérlőként simplex kiépítésben.
•   SSD technológia alkalmazásával 40%-kal csökkent a rendszerindulási idő, kisebb elektromos fogyasztás mellett.
•  Az OpenScape 4000 Branch AC tápegységgel ENERG STAR minősítéssel rendelkezik.
•  A duplikált tápellátás lehet kevert üzemmódú AC/DC.
•  Támogatja a túlélő fokozati funkciókat, ami segítségével az IP-n kihelyezett fokozat a központi vezérlő meghibásodása 

esetén a távoli telephelyen át tudja venni a vezérlést.
•  Négy beépített analóg interface-t tartalmaz alap kiépítésben.
•  Támogatja az OpenScape Access bővítő modulokat (maximum 8 db).

Ezek a bővítő modulok a következők:
•  SLA: 24 analóg port analóg mellékek, illetve faxok részére 
•  SLO: 24 Up0/E port OpenStage TDM telefonok részére
•  PRI: 2 E1/T1 csatlakozás ISDN PRI részére
•  BRI: 8 S0 csatlakozás ISDN BRI részére
•  TA: 4 analóg fővonali csatlakozás
•  SLC: Cordless E csatlakozás DECT telefonok részére

Az STMIX (Subscriber Trunk Module IP eXtended) kártya az STMI4 és STMI2 kártyák következő generációja. A fejlesztéseknek 
köszönhetően két darab 1 GB-os LAN csatlakozás kapott helyet; a beszédkódolási funkciókat egy x86 alapú CPU biztosítja; 
a korábbi STMI kártyákon található V.24-es szerviz interfészt pedig egy USB csatlakozás váltotta fel. Az új kártya kapacitása 
120 csatorna.

OpenScape 4000  
Branch hátlap

OpenScape 4000  
Branch előlap

Az új hardverelemek felhasználásával tetszőleges bonyolultságú rendszerek 
Végfelhasználói oldalon újdonságként megjelent az AC-WIN IP SL és az OpenScape Personal Edition. Az AC-WIN IP 
SL egy új kezelői készülék, az OpenScape Personal Edition pedig egy SoftClient megoldás. Mindkét termék egy új 
protokollt használ, az ún. „stackless SME”-t, amely a H.323-as protokollból lett kifejlesztve. Az új protokoll használatát 
csak az STMIX kártya támogatja, a korábbi verziók (STMI2/STMI4) nem. Mindkét termék kezelői felülete megegyezik a 
korábbi verziókéval, így a felhasználók zökkenőmentesebben élik meg az esetleges szoftverfrissítést. 

 Az OpenScape 4000 Branch

egy bővíthető és biztonságos branch office megoldás, amely a régebbi típusú 
AP3700IP illetve Access 500a/i IP-n kihelyezett fokozatokat váltja ki. 
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Meghosszabbított 
UNIFY OPENSCAPE 
Business promóciók  
Openscape Business csomagok

Openscape Business

Openscape Business V2 upgrade

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.

Az Openscape Business V2 upgrade promócióit a gyártó 2017. 06. 30-ig meghosszabbította.

   A Hipath 3000 V7,V8,V9 berendezést üzemeltető felhasználóknak ez a lehetőség 
30% megtakarítást jelent!

Openscape business csomagok  
2016. december 31-ig még 15-20%-os 
kedvezménnyel rendelhetőek.
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A 3 napos rendezvény során találkozhattunk az iparág ve-
zető szereplőivel és számos újdonságot, szakmai tapasz-
talatot bemutató esettanulmánnyal lettünk gazdagabbak.

A szoftvercég számunkra legérdekesebb szekcióiban azt 
mutatta be, hogy miként lehet kiaknázni a digitális gaz-
daságban rejlő lehetőségeket például az SAP HANA plat-
formmal. A memória alapú technológiával a korábban 
akár órákat igénybe vevő feladatok és folyamatok percek-
re rövidíthetőek. 

Az ügyfélközpontú digitalizált megoldásokban is felgyor-
sult a fejlődés. A SAP Hybris omnichannel megoldás SAP 
környezetbe helyezi a többcsatornás vevőközpontú gon-
dolkodást a webshoptól, az ügyfélszolgálaton, e-kereske-
delmen keresztül a közösségi hálók marketingkommuni-

kációs és automatizációs eszközrendszeréig. Ablonczy 
Balázs keynote előadásán a digitális változást az SAP 
szemszögéből is érzékelhettük. Példája izgalmas digitális 
távlatokat feszegetett: a világ legnagyobb taxi társaságá-
nak nincs egyetlen autója sem, a legnagyobb ingatlanki-
adónak nincs a tulajdonában ingatlan, a vezető tartalom-
szolgáltató pedig nem állít elő tartalmat.

Balázs kifejtette a magyarországi legjellemzőbb tenden-
ciákat az SAP megoldások esetében. A belépési cégméret 
jellemzően éves 1 milliárdos forgalommal és öt főnél több 
alkalmazottal jellemezhető. A magyarországi SAP-t hasz-
náló vállalatok, intézmények száma 1500 körüli, ami azt 
is jelenti, hogy a kis- és közepes vállalatok szegmensében 
is fokozatosan bővíti ügyfélkörét a magyarországi leány-
vállalat. 

Az Enterprise Group is bemutatkozott az év legnagyobb üzleti-
informatikai eseményén, a több, mint 900 fő részvételével lezajlott 
siófoki SAP Forum Hungary konferencián.

KÉSZÍTSE FEL 
vállalatát a digitális gazdaságra! 

CÉGEN BELÜL
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„Mindezen túl az este a kikapcsolódásé volt. Finom vacsora, élőzene
és színes programok segítették az ismerkedést és partnereinkkel  
a nehéz projektnapok utáni pihenést.” - mondta el Gonda Hajnalka. 

A konferencián az Enterprise Groupot 
Consulting üzletágunk, az SAP Gold part-
nere képviselte. Mind a standunkon, mind 
az előadásunkon szemléletes eszközzel, 
a filmvászon egyik legendás csillagközi 
hőséhez hasonlító, MyArtoo robot műkö-
désén keresztül mutattuk be a szenzoros 
érzékelés és adatgyűjtés egyik lehetséges 
jövőképét, egyben az üzleti Intelligencia 
„személyes” kiterjesztését. A robot terve-
zése és kivitelezése az álomtól a valóságig 
Industry üzletágunk vezető terméke. 

A rendezvény szakmai előadásaihoz „Mit? Miért?  
Hogyan? BI bevezetés elmélet – a gyakorlatból” cím-
mel tartott prezentációnkkal csatlakoztunk. Tracsek 
Ferenc Üzletág igazgató és Gonda Hajnalka SAP Pro-
jekt vezető előadása, MyArtoo támogatásával a big 
data világába vezetett minket. Milyen adatok vesz-
nek minket körül a digitalizált világban és mi az, ami 
ebből szükséges ahhoz, hogy tényeken alapuló dön-
téseket hozzunk? Hogyan lehet előrelépni, verseny-
képességet növelni? Gondolkodásukat áthatja rend-
szerszemléletük. Véleményük szerint a jó kérdések 
alapozzák meg a jó válaszokat. Érdemes támogatni 
a kíváncsiságot és az analitikus képességeket, mert 
az újragondolt üzleti folyamatok a haladás útját kép-
viselik.

GONDA HAJNALKA
SAP Projekt vezető



KITEKINTŐ

Az ICT üzletág ügyfeleinek szóló rendezvény szep-
tember 23-án, péntek délután kezdődött a Bodri 
Pincészet konferenciatermében. A szakmai prog-
ramokat Juhász László ICT üzletág igazgató nyitot-
ta meg beszédével, melyben beszámolt azokról a 
fejlesztésekről és eredményekről, amelyek nagy-
mértékben befolyásolják majd a 2017-es évet.  
Az eseményt két fő szakmai program köré építet-
tük, hogy ügyfeleinknek is szerteágazó informáci-
ókkal, újdonságokkal szolgáljunk. 

Szakmai ügyfél- 
rendezvény Szekszárdon
Idén festői környezetbe látogattunk el ügyfélrendezvényünk alkalmából: 
a 2016. szeptember 23. és 24. között megrendezésre került szakmai 
eseményünket a magyar borkultúra egyik legszebb szőlőbirtokán,  
a szekszárdi dombság által kínált idilli környezetben tartottuk. 
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Két fő partnerünk, a Unify és az Extreme Networks színeiben pompá-
zott a vendégeinkkel tele terem. A Unify vezető munkatársa, Drazen 
Andjelic (Unify Vice President Channel Central Eastern Europe) a  
Circuit alkalmazás segítségével jelentkezett be hozzánk Bulgáriából, és 
üdvözölte jelenlévő partnereinket. Ezt követően bemutatta a Circuit 
előnyeit és lehetőségeit, majd Papp István, a Unify munkatársa (Count-
ry Channel Sales Manager for Bulgaria and Hungary) a helyszínen is 
mesélt az alkalmazásról. Ezen előadások után – kis pihenő beiktatásá-
val – ismét Juhász László üzletág igazgató vette át a szót, és ismertette 
az ott lévőkkel az „örömhírt”, miszerint a cég elérte a Platinum partner-
ségi szintet az Extreme Networks-szel – s az is kiderült, hogy ez milyen 
előnyökkel jár az ügyfelek szemszögéből. Az Extreme Networks-től is 
érkezett szakértő kolléga Michal Zlesak személyében, aki beszámolójá-
val szemléltette a cég nemzetközi irányvonalait. 

Az egész délutánt átölelő szakmai előadássorozat után egyórás 
szabadidőtöltés állt az ügyfelek rendelkezésére, hogy felfedezhes-
sék a Bodri Pincészet által nyújtott szépségeket. Egy közös borkós-
toló alkalmával együtt térképezhettük fel a különleges szekszárdi 
borokat, melyeknek fő jellegzetessége a gyümölcsösség, a lágyság 
és a cizelláltság, e vonásoknak a megjelenítésére törekszenek a 
Bodrinál is. A borkóstoló után finom és bőséges vacsorán vehet-
tünk részt, ahol a kötetlen beszélgetés közben valamennyien külö-
nösen jól érezhettük magunkat.

A kulináris élményekkel egybekötött szakmai eseményt egy közös 
svédasztalos reggelivel zártuk. Az egybehangzó visszajelzések 
alapján elmondható, hogy ügyfeleink rendkívül hasznosnak talál-
ták a rendezvényt – így mi, a szervezők a sikeren felbuzdulva min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy jövőre még több hasonló szak-
mai rendezvényt valósíthassunk meg. 



MAGAZIN

Korcsok Katalin, 
vállalati ügyfelekért felelős  
kereskedelmi vezető, ICT üzletág

ÚJ MUNKATÁRS 
az Enterprise 
Group  
csapatában! 
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Milyen szakmai tapasztalatokkal 
rendelkezel? 

Több mint 16 éve dolgozom a hazai informatikai és tele-
kommunikációs piacon. A pályám egy meghatározó részét a 
Magyar Telekom csoportnál töltöttem. 14 évig dolgoztam a 
vállalat különböző területein, először egy rövid ideig a lakos-
sági üzletágban, később a nagyvállalati majd stratégiai ügy-
félkörrel foglalkoztam. A nemzetközi nagyvállalat előnye, 
hogy igazi multivendor látásmódot adott, hiszen a felada-
taim közé nem csak a klasszikus account menedzsment 
tartozott, hanem a beszállítókkal, gyártókkal és társszolgál-
tatókkal való kapcsolattartás is. Ennek köszönhetően ren-
delkezem széles körű ismeretekkel a komplex szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban - a telefónián át a mobil és vezetékes 
kommunikáción keresztül a klasszikus informatikai terüle-
tekig, legyen az akár hardver és szoftver értékesítés illetve 
fejlesztés vagy a nemzetközi projektek menedzselése. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több ac-
count team munkáját irányíthattam, ezért igazi csapatjá-
tékosnak tartom magam. Rutinosan mozgok a különböző 
szolgáltatások, és az eltérő piaci szegmensek között is.  
Igazi erősségem a hazai gyártó szektor, ezen belül olaj- és 
gáziparral foglalkoztam több mint 8 évig. 

Az elmúlt másfél évben a pénzintézeti szektor üzleti fel-
építését, valamint informatikai igényeit ismertem meg egy 
hazai szofverfejlesztő cégnél. Feladataim közé tartozott a 
sales csapat felépítése, valamint egyedi megoldások és fej-
lesztések értékesítése. Az eltérő üzleti igények informati-
kai megoldásokra való lefordítása mindig izgalmas feladat, 
véleményem szerint egyik alapja a sikeres üzletnek. 

A jelenlegi életedre rátérve, mi a beosztásod 
az Enterprise Groupnál? Mik a céljaid?

Vállalati ügyfelekért felelős kereskedelmi vezetői pozíci-
óba kerültem az ICT üzletághoz, ahol három fő felada-
tom van. Az első egy erős sales team létrehozása, akik 

az elkövetkezendő egy-két évben megerősítik a vállalat 
jelenlétét a meglévő ügyfeleknél, és bővítik az ügyfél-
kört a nagyvállalati szektorban, melyet a magam és a 
vezetőség kapcsolati tőkéjén keresztül megpróbálunk 
realizálni. A második legfontosabb célom az ICT terüle-
ten 30-40%-os bevétel növekedés elérése az idei évhez 
képest. A harmadik cél az Enterprise Group beszállítói 
és partnerkapcsolatainak erősítése. Motivációt jelent 
számomra, hogy saját sales teamet menedzselhetek, 
akik számítanak szakmai tapasztalatomra, én pedig tu-
dom őket segíteni. Jelen pillanatban elsődleges, hogy 
az üzletág növekedését hosszú távon megalapozzuk, és 
komplex, jól előkészített hosszú távú projekteket indít-
sunk el. Úgy érzem, ehhez minden szakmai támogatást 
meg fogok kapni. 

Mesélj magadról, milyen tevékenységek 
érdekelnek szabadidődben?

Rendkívül aktív életet élek, nagy baráti társasággal és 
sok utazással. Több dolog van állandóan jelen a szaba-
didőmben. Az első biztos pont az életemben a sport, 
amit korábban versenyszerűen végzetem. A mozgás 
szeretete máig megmaradt mindennapjaimban, ami 
nem csak az erőnlétem megtartásában, hanem a szel-
lemi frissességben is segít. Heti rendszerességgel járok 
erősítő edzésekre, ahol az általam nagyon kedvelt kett-
lebellt használjuk a gyakorlatokhoz, és amennyire időm 
engedi bikram jógázok is. A második legfontosabb ér-
deklődési köröm a gasztronómia és a borkultúra. Ennek 
hazai és nemzetközi megismerése azt hiszem már igazi 
szenvedély, és későbbi terveim között szerepel, hogy ko-
molyabban foglalkozzak vele. Művészetszerető és mű-
vészetpártoló ember vagyok, ami első végzettségemből 
adódik. Évekig tűzzománcoztam és tanítottam is, ebből 
ered a szeretet, ami máig nem hagyott alább. Gyakran 
járok kiállításokra, képtárakba, érdekelnek a modern 
művészetek, a kortárs fotózás. Szívesen megyek szín-
házba, jazzkoncertre.

Új kereskedelmi vezető erősíti tovább az Enterprise Group 
értékesítési csapatát: Korcsok Katalin vállalati ügyfelekért 
felelős pozícióba lépett szeptember 19-én, akit szakmai 
tapasztalatokról és célokról valamint művészetekről is 
kérdeztünk.  

Korcsok Katalin, 
vállalati ügyfelekért felelős  
kereskedelmi vezető, ICT üzletág
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EPLM TRENDS 2016   
összefoglaló 

A tavalyihoz hasonlóan idén is 
megrendezésre került az EPLM Trends 
rendezvény az Aquaworld Resort 
Budapestben 2016. október 5-én. 

Az EDGE vándorkupa helyezettjei:
Solid Edge kategóriában:
1. helyezett: Tomolák Gergely Zoltán 
 - DELTA -TECH Mérnöki Iroda Kft.  
(Főtengely indexfurat sorjátlanító)
2. helyezett: Vadász Ákos – 
 Agrometál-Food-Tech Kft. (sajtvágó berendezés) 
3. helyezett: Szabó Edvin - GÜTTLER Kft.  
(Güttler SuperMaxx 900 kultivátor (magágyelőkészítő) 
Solid Edge kategóriában különdíj:
Solid Edge különdíj: Harsányi Eszter és Nagy Veronika – 
Okman Kft. (Keményítőüzem létesítményterve)

Edgecam kategóriában:
1. helyezett: Steinwender Sándor – Mitter és Társa Kft. 
(Szerszámbetét marása több felfogásban)
2. helyezett: Poteczin Zoltán - M+M Mintakészítő  
és Műanyagfeldolgozó Kft.  
(Fékdobfedél homokformázó szerszám megmunkálása)
3. helyezett: Kerekes Gellért - VILLBEK Kft.  
(Szerszám formaadó felületeinek marása)
Oktatási kategória:
Diák különdíj: Hejberger Konrád – Beszédes József  
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont (Kerékpár)

A rendezvényt nagy érdeklődés és siker övezte, közel 60 
cégtől 150 fő jelent meg. Az egész napos eseményen min-
denkinek volt alkalma jobban megismerni a Siemens és a 
Vero termékeit, melyekhez külön (Solid Edge, Tecnoma-
tix, Edgecam, NX) szekciós termek és egy Vero konzultáci-
ós terem állt rendelkezésre.

A rendezvény első fele Béke Gyula, a PLM üzletág igaz-
gatójának köszöntésével kezdődött, majd Járai Tamás, 
az Industry üzletág igazgatója bemutatta MyArtoo-t.  

Az R2D2 tervezéséhez Solid Edge, Radan és Edgecam 
szoftvereket használtak, melyeket a kollégák be is mutat-
tak. Az előadás központi témája a valós idejű együttmű-
ködés volt, ahol az adatok megosztása a Microsoft Office 
365-ös One Drive for Business megoldásán keresztül tör-
ténik, mellyel a földrajzilag egymástól távol eső partnerek 
is egyszerűen és biztonságosan cserélhetnek adatokat.

Továbbá sor került az EDGE Vándorkupa eredményhirdetésére is, aminek kapcsán több minőségi 
kéziszerszám és élmény ajándékutalvány talált gazdára a lelkes szoftver felhasználók között, 
akiknek a pályamunkái közül igencsak nehéz volt a legkiemelkedőbbeket kiválasztani.
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A Solid Edge szekcióban 
az ügyfelek elsajátíthattak 
olyan trükköket, amelyek 
a nagy szerelések haté-
kony kezelését segítik, de 
számos újdonságot is meg-
ismerhettek, amit az ST9 
nyújt a felhasználóknak. 
Továbbá néhány perc ere-
jéig a résztvevőknek lehe-
tőségük volt betekintést 
nyerni a következő verzi-
óban megjelenő egyik új-
donságba, ami az stl fájlok 
magasabb szintű kezelhe-
tőségét eredményezi. 

Az NX/Teamcenter szek-
cióban a vendégek interak-
tív bemutatókon keresztül 
tudhatták meg, hogy milyen módon érdemes bevezetni 
és használni a Teamcentert és az NX-et.

Mivel a Vero CAM termékei közül a legnagyobb érdek-
lődésre az alkatrészgyártók számára ajánlott Edgecam 
szoftver tart számot, így a korábbi évektől eltérően, a 
CAM szekció erre a megoldásra összpontosított. A szek-
cióban bemutatásra kerültek az alkatrész marás, esz-
tergálás és huzalos szikraforgácsolás programozásának 
alapjai, valamint a hamarosan megjelenő 2017R1 verzió 
újdonságai is. Ezt követően a 3 és 5 tengelyes marási 
stratégiák és azok alkalmazási lehetőségei kerültek be-
mutatásra általánosságban, majd konkrétan az Edge-
cam és a Visi szoftverekben. A lemeztechnológiai cégek 
számára teljes körű megoldást nyújtó Radan, a fa- és kő-
ipari megmunkálásra optimalizált Alphacam és a szer-
számgyártó célmegoldás, a VISI iránt érdeklődők külön 
konzultációs szekcióban ismerkedhettek meg a célmeg-
oldások lehetőségeivel.

A Tecnomatix/Plant Simulation szekcióba jelentős 
számban érkeztek olyan vendégek, akik már találkoz-
tak a szoftverrel, de a cégeik még a bevezetés előtt 

állnak, és ennek a lépésnek a megtételéhez szerettek 
volna további információkat, benyomásokat, tapaszta-
latokat gyűjteni. Ebben nagy segítségükre volt az, hogy 
a szekció-előadások egy jelentős hányadát iparból ér-
kezett előadók tartották, bemutatva a saját modellje-
iket és eredményeiket, továbbá az, hogy az előadások 
alatt hosszabb-rövidebb párbeszédek alakultak ki a 
hallgatóság és az előadók között egy-egy relevánsabb 
részkérdés kapcsán. Igazi műhelymunkának lehettünk 
szemtanúi.
A rendezvény sikeressége számunkra főként abban nyil-
vánult meg, hogy a vendégek rendkívül interaktív és ér-
deklődőek voltak, kollégáink rengeteg izgalmas kérdésre 
válaszolgattak. Így elmondható, hogy ebben az évben is 
sikerült megmozgatni a CAD/CAM/PLM szegmens fő ér-
deklődőit és újabb lelkes R2D2 rajongókat toborozni.

A PLM üzletág segítségére volt R2D2 is, aki az Industry üz-
letággal karöltve emelte a rendezvény színvonalát, a Star 
Wars rajongó közönség legnagyobb örömére. 

A vándorkupa győztesek kihirdetését követően a CAD/
CAM/CAE/PLM szekciókban folytatódtak az előadások.  
A szakmai naphoz több társkiállító is csatlakozott, akik különböző 
témákban igyekeztek megválaszolni minden felmerülő kérdést, úgy, 
mint: 

•  A munkaállomások kapcsán a Fujitsu Technology Solutions Kft. 
•  Az Office 365 komplett irodai szolgáltatáscsomagról és a CLEVER-

TOUCH okos monitorról a Kvazar-Micro CEE Kft.
•  Létesítmény és gépészeti tervezés, valamint informatikai támoga-

tás témában az OKman Kft.

Ezúton szeretnénk megköszönni az  Industry  
üzletág segítségét, valamint minden résztvevő 
megtisztelő jelenlétét! 
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Joggal merülhet fel az olvasóban: miként kapcsolódik 
össze egy hazai KKV szektor számára szervezett infor-
matikai témájú szellemi műhely a negyedik ipari forra-
dalommal? Mielőtt erre a kérdésre is kitérnék, tekintsük 
át röviden az előző három ipari forradalmat, kontextus-
ba helyezve az összes eddig felületesen érintett jelensé-
get, és a jelenkori Dunaújvárosból képzeletben utazzunk 
vissza a XVIII. század végi Angliába!

Ipari forradalom alatt a gazdaság, a termelés, a techno-
lógia robbanásszerű, forradalmi és alapvető átalakulá-
sát tekinthetjük, amely kiindulása után egy öngerjesztő 
folyamattá válik, teljesen új alapokra helyezi az üzleti 
folyamatokat, és ennek nyomán a társadalom életének 
összes aspektusára komoly hatást gyakorol. Ez annak 
idején a gőzgép ipari alkalmazásával kezdődött a XVIII. 
század végén Angliából kiindulva, először a textilipar 
gyökeres átalakításával, majd aztán minden szektor-
ban a termelékenység növelésével. Infokommunikációs 

szempontból az újságok, könyvek tömeges elterjedése 
a leginkább említésre méltó. Ezt követte a XIX. század 
végén, XX. század elején a második ipari forradalom, 
amelyet az elektromos áram ipari munkára fogása jel-
lemzett; a vegyészet, olaj-  és acélipar voltak az élen 
járó versenyzők, elindult a tömegtermelés, és ismét 
az infokommunikáció szemszögéből nézve: megjelent 
a rádió. A harmadik ipari forradalomban, a XX. század 
végén, számítógépek és mikroelektronika segítségével 
lehetővé vált a tömeges személyre szabás addigi pa-
radoxonja, legfontosabb jellemzői a decentralizáció és 
a globalizáció. A dunaújvárosi konferenciatermekben 
pedig konszenzusra jutottunk abban, hogy a negyedik 
ipari forradalom elején tartunk (lokálisan mindenképp), 
amely legfontosabb jellemzője, hogy a minket körülvevő 
berendezések összekapcsolódnak informatikai megol-
dások által, amelyek ilyen módon egy intelligens rend-
szert alkotnak a környezetünkben.

VÁLLALATUNK  
A NEGYEDIK IPARI  
FORRADALOM HAJNALÁN  
A Modern Vállalkozások Programja  
– ügyfélmenedzserünk tapasztalatai 

Október 4-én Dunaújváros adott 
otthont egy nagyon fontos és érdekes 
rendezvénynek, amely a Modern 
Vállalkozások Programja jegyében 
megtartott Információs Nap volt a 
Dunaújvárosi Iparkamara szervezésében. 
Ezen az eseményen vállalatunk három 
üzletággal képviselte magát, így a 
PLM és Industry mellett az ICT üzletág 
képviseletében én is részt vehettem az 
előadásokon, beszélgetéseken.

Matheser Dániel  
ICT ügyfélmenedzser beszámolója
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Azért is fogalmaztam ennyire a konferencia tapasztala-
tára koncentrálva, mert amíg az első és második ipari 
forradalom mindenki által jól beazonosított történel-
mi-gazdasági jelenség, addig a harmadik és negyedik 
nem feltétlenül ennyire éles és egyértelmű, találkoz-
hatunk olyan véleményekkel, amelyek a jelenkort és a 

közelmúltat némileg másképp értékelik. Ha elfogadjuk a 
negyedik ipari forradalom tényét, el kell gondolkodnunk 
az intelligens épületek, WEB 2.0, online gazdaság korán, 
amelyben az információ válik a legfőbb értékké, terme-
lőeszközzé, és amelyben jelenleg élünk, amely teljes ki-
teljesedése felé haladunk. 

Megfigyelhetjük az ipari forradalmak közös jellemzőit:

•  Egy-egy ipari forradalom egyre kevesebb időt vesz igénybe.
•  A forradalmak vívmányai egyre gyorsuló tempóban érnek életciklusuk végére.
•  A forradalmak egyre kevésbé lokalizálhatóak, egyre vékonyabb réteg marad ki a hatásuk alól.  

Gondoljunk csak arra, hogy annak idején egész régiók maradtak ki az első ipari forradalomból,  
és kapcsolódtak be rögtön a másodikba. Lassan elképzelhetetlenné válik, hogy nagyobb 
tömegek mentesüljenek a jelenlegi ipari forradalom hatása alól.

•  Az informatika, infokommunikáció szerepe egyre komolyabbá válik, az utolsó ipari 
forradalmakat már ezek a vívmányok dominálják.

•  Az ipari forradalmak mindegyike képes átformálni a teljes gazdasági és társadalmi életet.
•  Az ipari forradalmak közös jellemzője, hogy azok a vállalatok, amelyek felismerik  

a benne rejlő lehetőséget, és időben lépnek, meghatározó versenyelőnyt szereznek,  
a követő cégek lemaradnak, és nagyon nehéz helyzetből indulva kénytelenek adaptálni  
a vívmányokat.
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Az eszközök pedig  
szerteágazóak lehetnek: 
az értékteremtő folyamat automatizálása, gyorsítása, 
az információk azonnali és mélyelemzésének, releváns 
adatok kinyerésének a lehetősége, internetes piacterek 
használata és lehetőségeik kihasználása, a médiazajban 
a figyelem felkeltése, vevők megtartása és újak akvirálá-
sa – hogy pár alkalmazásoldali példát ragadjak ki. 

Ezen kívül szükséges az alapinfrastruktúra modern gaz-
dasági hadviselésre való alkalmassá tétele: információ-
biztonság kialakítása, valós idejű és mindenre kiterjedő 

kommunikációs hálózatok építése, nagy sebességű és 
megbízható belső informatikai hálózat rendelkezésre ál-
lása, felhőalapú megoldások bevezetés – hogy itt is pár 
kiemelten fontos témakört vegyünk sorra. 

Az Enterprise Group ezeket a megoldásokat folyama-
tosan prezentálja, szállítja és üzemelteti partnerei ré-
szére, ilyen értelemben a konferencia megerősítésként 
szolgált arra, hogy a megfelelő ügyfelekkel ezen az úton 
képesek vagyunk végigmenni, és meg is kell tennünk az 
összes lehetséges erőfeszítést arra irányultan, hogy ez 
meg is valósuljon, hiszen közös érdekünk.

De miért emeltem ki mindezt ilyen részletesen? A hazai gazdasági élet alapvető 
változások előtt áll. A nagyvállalatok többsége már ezekkel a változásokkal számol, 
reagál az új idők szavára, együtt él vele. 

A KKV szektor legtöbb szereplője azonban még be kell, hogy lássa, hogy nem 
lesz lehetséges az, hogy idejétmúlt technikákkal próbáljon talpon maradni a 
versenyben – a történelmi példák hevében gondoljunk csak egy középkori karavella 
és egy atomhajtású modern tengeralattjáró képzeletbeli ütközetére –; lehetnek 
akármennyire tökéletesek is a bevált módszerek, nem számíthatnak komoly sikerre, 
ha nem reagálnak az új kihívásokra. 

A Modern Vállalkozások Programja, amelyben válla-
latunk is aktívan részt vesz, segít a kisebb hazai vál-
lalatoknak adaptálni azokat az újdonságokat, ame-
lyek a hosszú távú sikerüket biztosíthatják. Akik ezt 
időben észlelik, követendő példaként fognak tudni 
versenytársaik előtt járni. 



A dunaújvárosi konferencia nagyon hasznos és komoly kitekintést adott a piaci trendek sikeres követéséhez, 
amely minden üzletágunk, így az ICT számára is egyrészt fontos tanulsággal szolgált, másrészt megerősített 
abban, hogy a mostani fókuszpontjaink helyesek. Óriási kihívás áll a hazai KKV és nagyvállalati szektor előtt 
egyaránt, de hiszünk abban, hogy azok a vállalatok, amelyekkel kapcsolatban állunk, a mi közreműködésünk-
kel egy új digitális érában fognak tudni kiemelkedő sikereket elérni. Úgy látjuk, hogy a Modern Vállalkozások 
Programja és a negyedik ipari forradalom semmiképpen sem fenyegetés a gazdasági szereplők részére, in-
kább egy komoly lehetőség azoknak, akik fogékonyak az üzleti folyamataik informatika- és információalapú 
transzformációjára.

Emellett a Modern Vállalkozások Programja rá-
világított arra is, hogy van egy nagyon széles ré-
teg, amely jellemzően a kisebb és közepes gazda-
sági szereplőkből tevődik össze, ahol a legfelső 
vezetés elkötelezett az informatikai fejlesztések 
és az új ipari forradalom pozitív hatásainak ki-
aknázása mellett, de nagyon komoly költség-ha-
szon elemzést igényel számukra minden ilyen 
lépés megtétele. Ezeken az elemzéseken rész-
ben túl vagyunk, és nagyon sok olyan eredmény 
született belőlük, amely alátámasztja a mostani 
erőfeszítéseink, megoldásaink létjogosultságát. 
Azonban le kell vonni a szükséges konzekvenciá-
kat és meghatározni a termékfejlesztés további 
területeit, ezeket az igényeket kielégítendő. Dol-
gozni fogunk a jelenlegi megoldásaink mellett 
például a szolgáltatásalapú csomagok összeál-
lításán a dinamikusan változtatható előfizetési 
modellek irányába, hogy továbbra is minél szé-
lesebb hazai gazdasági körnek tudjunk segíteni 
a legmagasabb szintű versenyképesség folya-
matos biztosításában.
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Régóta a terveink között szerepel, hogy 
betekintést nyújtsunk a Hírmondó 
kulisszái mögé. Elérkezett az idő: 
megmutatjuk, kik dolgoznak nap, 
mint nap azon, hogy a legfrissebb 
megoldások, hírek, gyártói információk 
jussanak el negyedévente  
az olvasóinkhoz.

Csapatunk 2016 májusában vette át a Hírmondó szer-
kesztői feladatait, a közel egy év alatt rendkívül sok érde-
kes témával foglalkozhattunk. Kedvenceink közé tartozott 
például a Generációk harca Siemens vs. Unify című cikk 
vagy akár a Corinthia Hotelről írt esettanulmány, amelyet 
a feladat elvégzésében szervesen részt vevő kollégáink 
tapasztatai alapján írhattunk meg. Eddigi munkánk során 
számos izgalmas kivitelezési feladatról tudtunk meg apró 
részleteket, továbbá első kézből készíthettünk leírásokat 
a legfrissebb gyártói megoldásokról is. Nem utolsósor-
ban pedig az is örömünkre szolgált, hogy mindeközben 
betekintést nyújthattunk az ICT üzletág mindennapjaiba, 
ezáltal is közelebbi kapcsolatot kiépítve Olvasóinkkal.

Jövőbeni terveink sem térnek el az eddigiektől: továbbra 
is igyekszünk hasznos szakmai tartalommal megtölteni 
a lapokat és negyedévente új, friss anyagokat publikálni 
az aktuális gyártói megoldásokról, a rajtunk keresztül el-
érhető promóciókról, változásokról, különlegességekről. 
Törekszünk arra, hogy ezt a továbbiakban is mindenki 
számára érdekes, közérthető módon tegyük, bepillantást 
engedve az üzletágunk életébe.

Ígérjük, hogy a jövőben is a megszokott lendülettel, a 
megszokott minőségben jut el Önökhöz Hírmondónk. 
Eddigi figyelmüket megköszönve, nyugodt ünnepeket és 
kellemes olvasgatást kíván az ICT üzletág Ügyfélkapcsola-
ti és Értékesítés támogatási csoportja!

Várjuk szerkesztőségünkbe kedves olvasóink  
ötleteit, javaslatait a következő ICT Hírmondó  
kapcsán! Írjon nekünk bátran az  
ICTMarketing@enterprisegroup.hu címre!

Elek Flóra, Mészáros Vivien  
és Szabó Alexandra

ICT HÍRMONDÓ  
– Szerkesztői szemmel 

Kövesse aktuális híreinket Facebookon és 
LinkedIn-en!



Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván 
az Enterprise Group ICT üzletágának csapata!



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.
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