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KÖSZÖNTŐ

Az elmúlt egy évben négy nagyszabású, bakancslistás tervemet 
sikerült megvalósítani. Hosszú utakat sikerült befejezni, melyek 
mindegyike esetében az volt a közös, hogy az utolsó szakasz igen 
meredek, nehéz volt. Kérdésekkel töltött el az, hogy amikor felértem 
a csúcsokra nem éreztem azt a mindent átható örömöt, amit a 
szervezetem kívánt magának, amit életem korábbi szakaszaiban 
mindig éreztem. Elmém ezeket a célokat a vágyak, a „szerelmek” 
mezejéről a kötelező megvalósítandók közé sorolta.

Juhász László
Üzletág igazgató

JUHÁSZ LÁSZLÓ

Az Enterprise Group  
ICT Üzletág  igazgatója

Volt viszont egy nap, amikor éreztem a már említett örömöt. De-
cember 8-án tartottuk az üzletági évzárónkat. Volt egy egész na-
punk, mely lehetőséget kínált arra, hogy méltassuk a kiemelkedő 
teljesítményeket, a csapat megfogalmazza milyen attitűddel, ho-
gyan akar tovább dolgozni az újévben, és persze arra, hogy a nap 
végén, egy szép helyen, jó környezetben közösen lazítsunk picit. 
Az örömöm abból származott, hogy a vágyott kép, köszönhetően a 
csapat harmóniájának és a tulajdonosi támogatásának, küzdelem 
és nehézség nélkül valósult meg azzal a magas érzelmi és tudatos 
tartalommal, amit szerettem volna.

Vágytunk rá, hittünk benne, tudtuk a céljainkat, és adottak voltak 
az erőforrások, amik természetes úton vezettek a sikerhez. Nincs 
ez másként a napi működésben, 2017-ben sem. Az új üzleti évre 
jelentős növekedési tervet, benne nagy komplexitású üzleteket 
tűztünk ki magunk elé. A csapattal szemben csak egy elvárás van, 
hogy vágyja a sikert, higgyen magában és alakítsa céljait. Az erő-
források adottak, míg a „kötelező” és a „kell” szavakat - a minősé-
girányítást szabályai kivételével - töröljük a gyakorlatból. Ezzel az 
attitűddel kívánunk maradandó értékeket alkotni partnereink és a 
társadalom számára.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekelt és egyben nyi-
tott arra, hogy a BSc és MSc képzésben jól hasznosítható, 
naprakész, releváns tudást biztosítson hallgatóinak. Ez a 
készségszintű kompetitív tudás egyrészt versenyelőnyt 
biztosít a végzett hallgatóknak a munkaerőpiaci megmé-
rettetés során. Másrészt az ipar és az üzleti vállalkozások 
az egyetem oktatásában, esetleg kutatás-fejlesztési pro-
jektjeiben való kollaboratív részvételen keresztül lehető-
séget kapnak a szakma specifikus akadémiai munkakul-
túrájának megismerésére, a felsőoktatásban jelen levő 
hallgatóktól, oktatóktól való tanulásra és a kölcsönös 
szakmai kapcsolatok erősítésére.

Ezen folyamatokat és szükségszerűséget felismerve tör-
tént 2015 év végén egy megbeszélés az Enterprise Com-
munications Magyarország Kft. ICT Üzletága és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszéke között, ahol Juhász 
László, az Enterprise Communications Magyarország Kft. 
ICT üzletági igazgatója és Dr. Fekete Károly, a Híradó Tan-
szék tanszékvezetője áttekintették a – mindenkori szállítói 
tevékenységen túlnyúló – együttműködés lehetőségeit 

2016-ra tekintettel. A több évre visszatekintő és eddig is 
kiváló, kooperatív tevékenységet konkrét, naptári évre le-
bontott lehetőségek számbavételével próbálták erősíteni, 
így többek között megegyezés történt műszaki ismertető 
előadás megtartásáról és konferencia részvételről is.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT 
Üzletága megtisztelte részvételével a 2016. november 16-
án, Vass Sándor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Hír-
adó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség 
csoportfőnökének Fővédnökségével, valamint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar Katonai Üzemeltetési Intézet Híradó Tanszék, 
a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információ-
védelmi Csoportfőnökség és a Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület közreműködésével a Stefánia Pa-
lotában megrendezett „Kommunikáció 2016” nemzetközi 
szakmai tudományos konferenciát. A konferencia célja a 
híradással, hírközléssel, távközléssel, informatikával és 
információbiztonsággal foglalkozó különböző generáci-
ókhoz tartozó szakemberek közötti kapcsolattartás, vala

megoldást egy nagyteljesítményű, ugyanakkor egysze-
rűen használható, igényekhez adekvát módon illeszthe-
tő megoldás jelentheti. Rácz Tamás a hatékonyságnö-
velő, de egyúttal költségcsökkentő lehetőségek közül az 
OpenScape Xpert robusztus, többcsatornás kommuniká-
ciós platformot javasolta. A katonák és a védelmi szféra 
dolgozói számára járulékos előnyt jelent egy az eszközbe 
történő vezetékes, TETRA, mobil- és videó kommunikáció 
integrálása a hangrögzítés és a titkosítás támogatása.
 
Rácz Tamás úr tudományos konferencián elhangzott 
előadását az Enterprise Communications Magyarország 
Kft. ICT Üzletág részéről egy poszterkiállítás támogatta. 
Az ICT Üzletág igényes, elegáns megjelenését és magas 
színvonalú szakmai profizmusát Szabó Alexandra úr-
hölgy reprezentálta, aki az előadások közti szünetekben 
és a konferencia alatt elmélyítette a kormányzati és pol-
gári távközlési szervezetek, a versenyszféra tudományos 
mérnök munkatársai, fejlesztő szakemberei, valamint a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, doktoranduszai 
és hallgatói közötti személyes kapcsolatot.

A tudományos konferencia fényét emelte az Enterprise 
Communications Magyarország Kft. szponzorációs tá-
mogatása, mely az alacsony költségvetésű Akadémiai 
szféra tudományos, illetve publikációs lehetőségeit is 
javította.

Juhász László úrral, az Enterprise Communications Ma-
gyarország Kft. ICT üzletág igazgatójával történt megbe-
szélésnek megfelelően, jellemzően 1-2 órakerettel bíró 
szakmai workshopot, mini konferenciát, műszaki ismer-
tetőt is terveztünk a nemzetvédelmi szervek informati-
kában és híradástechnikában érintett vezetői, szakértői 
számára az NKE-n. Ennek folyamodványaként - az En-
terprise Communications Magyarország Kft. folyó imp-
lementációs feladatait is figyelembe véve - a szakmai 
előadás 2016. november 28-án, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hungária körúti Campusán hangzott el, zsúfo-
lásig telt hallgatóság előtt. Az előadó - Doknár András  
úr, az MH terület szervizmérnöke - nagy szakmai hoz-
záértéssel és az előzetesen megbeszélt témákban tar-
tott 4x45 perces előadást. Összefoglalta az MH-ban 
rendszeresített korábbi és jelenlegi HICOM 300, HIPATH 
4000 központok legfontosabb jellemzőit, felépítését, 
illetve tájékoztatta a hallgatóságot a perspektivikus 
OPENSCAPE 4000 telekommunikációs rendszerek lehe-
tőségeiről. Előadásának második felében bemutatta a 
hálózatfelügyelet, hálózatmenedzsment jelenlegi és jö-
vőbeni megoldásait.

Közismert, hogy az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) első-
sorban a tanulási eredményt veszi alapul az EU különböző okta-
tási és képzési rendszereiben megszerzett képesítések összeve-
tésére. A referenciaszint-jellemzők közé - a problémamegoldás 
és a szakmai feladatok elvégzése céljából - a tudás alkalmazá-
sának képessége (készségek), a valódi élet- és alkalmazási hely-
zetekben a tudás és a készségek alkalmazásának a képessége 
(kompetencia), és végül a valódi szakmai tudás tartozik. Ebből 
adódik, hogy a tudás alapú társadalom igényei és az egész éle-
ten át tartó tanulás folyamata, valamint az EKK-hoz kapcsolódó 
Magyar Képzési Keretrendszer olyan felsőoktatási képzés meg-
valósítását preferálja, melyben a képzési programok tervezését, 
oktatását és a megvalósuló szűkebb szakmai képzést vállalati 
szakemberek bevonásával végzik. A tudásalapú társadalom egy-
re gyorsabban fejlődik, a kompetenciajellemzők egyre inkább el-
mozdulnak az interdiszciplináris területek felé és a professzioná-
lis szakmai tudás is időben egyre rövidebb ciklusokban újul meg.

TUDOMÁNY-TECHNOLÓGIAI  
   

TRANSZFER A HÍRADÓ TISZTKÉPZÉS, MINT AKADÉMIAI OKTATÁS
ÉS AZ ENTERPRISE COMMUNICATIONS MAGYARORSZÁG KFT., 
MINT VÁLLALATI SZFÉRA KÖZÖTT.  

Rácz Tamás úr: „OpenScape Xpert: Smart solution for 
smarter trading” előadása a „Kommunikáció 2016” 
nemzetközi szakmai tudományos konferencián  
(2016. 11. 16., Budapest)

DR. FEKETE KÁROLY

mint az „egyenruhás” és a polgári szervek, intézmények 
közötti tapasztalatcsere volt. A szervezők úgy állították 
össze a konferenciapaneleket, hogy lehetőséget adjanak 
a védelmi, illetve kormányzati szférához tartozó, és a 
Honvédséggel kapcsolatban levő, vagy bemutatkozni kí-
vánó üzleti vállalkozások és azok polgári szakemberei szá-
mára a legfontosabb innovációs és tudományos kutatási 
eredményeik bemutatására.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT Üz-
letágát Rácz Tamás úr képviselte. A Magyar Tudományos 
Akadémia 2016. évi Tudomány napi rendezvénysorozatá-
ban megrendezett konferencia II. paneljében bemutatott 
tudományos előadásának címe „OpenScape Xpert: Smart 
solution for smarter trading” volt (1. ábra). Előadásában 
ötletesen és magabiztosan elemezte egy felnőtt civil 
munkavállaló és ezzel analógiában egy katona napi rutin-
jához tartozó tipikus produktivitási mutatóit. Felhívta a 
hallgatóság figyelmét arra, hogy ennek során a legfonto-
sabb jellemző a megszakítás nélküli „information flow”, a 
gyors döntéshozatali kényszer, és a visszacsatolás hiánya. 
Logikus konklúzióként mutatott rá egy közös kommuni-
kációs eszköz használatának szükségességére. A magas 
színvonalú szakmai elemzést követően már a konferencia 
hallgatósága számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az igazi 
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Doknár András úr a délelőtt folyamán kiemelkedő 
szakmai és tanórai felkészültségről tett tanúbizony-
ságot, előadását az életből vett példákon keresztül, fi-
gyelemfelkeltően tartotta meg a Híradó és Informatikai 
Tanszék honvéd tisztjelöltjei, tanárai számára. Az ese-
tenként mély, mérnöki ismeretek közlését hardveres 
(kártyák, csatlakozó kábel megoldások, dongle) szem-
léltető eszközökkel tette érdekessé.

A hallgatók és az oktató kollégák véleménye alapján egy 
igazán jól sikerült, tartalmas előadásnak voltunk szem-
tanúi, mely  ismeretanyagának köszönhetően komoly és 
fontos helyet foglal el a híradó, távközlési és informáci-
óbiztonsági specializációnk oktatásában. Segített szink-
ronba hozni a katonai, kormányzati kommunikáció EU, 
NATO és hazai hadműveleti vezetés rendszerében elfog-
lalt helyének és szerepének értelmezését, és képet adni a 
katonai képzés és felkészítés aktuális műszaki-technikai 
kommunikációs kérdéseiről és a velük összefüggésben 
lévő feszítő problémákról a haderő korszerűsítés okán  
folyamatosan változó környezetben.

fejleszti a szakmai kreativitást, szélesíti a látókört és az 
idegennyelv-tudást; a friss, szellemét és profizmusát te-
kintve kiváló vállalati szak- és szakirányú interkulturális 
háttér kedvez diákjaink innovációs képességeinek, növeli 
leendő kollégáink későbbi vezetői önállóságát.

Vezetőként, kutatóként, és pedagógusként úgy íté-
lem meg, hogy járulékos hozadékként az Enter prise 
Communications Magyarország Kft. presztízsét is 
növelheti, ha van felsőoktatási partnerintézménye. 
A munkahelyek közötti átjárhatóság elvét támogatva 
és kiterjesztve, az akadémiai szféra intézményeivel 
való együttműködés lehetővé teszi, hogy az önök cége 
feltérképezze a későbbi munkaerő-kínálatot, és akár 
megnyerje magának a legtehetségesebb álláskereső-
ket és munkahelyet váltókat. 

Ami az eddig is gyümölcsöző együttműködés egyéb le-
hetőségeit illeti, fontos megjegyezni, hogy Juhász László 
igazgató úrral egyetértésben a továbbiakban tervezzük 
hallgatói szakmai gyakorlatok megszervezését, elsősor-
ban a technológiák gyakorlati megismerése céljával (1-2 
napos gyakorlat az ECM telephelyén, szűk létszámban, de 
akár munkaterületen végzett gyakorlat is lehetséges - On 
the job tréning). Más kihívást és talán felkészültséget is 

feltételez a végzős híradó honvéd tisztjelöltjeink szakdol-
gozat témáinak kiajánlása, témavezetése, konzultálása 
(felelős külső konzulensi feladatok ellátása).

Véleményünk szerint fontos megtartanunk az eddig elért 
eredményeket, de a továbblépés lehetőségét is biztosíta-
nunk kell. A gyakornok diákok számára a külső, verseny-
szférában teljesített gyakorlatok, a gyakornoki pozíció 

Felelős beosztásunkban soha nem szabad felednünk, 
hogy a jövő szakmai generációjának biztonságát mi 
alapozzuk meg. Biztonságos jövőnk viszont csak akkor 
van, ha a jövőnk múltja is sikeres. A jövőnk múltja pe-
dig – a jelen.

Köszönjük szépen az önök önzetlen, segítő közremű-
ködését a katonai híradó felsőoktatás támogatásban! 
Köszönjük szépen a tudományos konferenciánk támo-
gatását! További professzionális tevékenységükhöz sok 
sikert, erőt, és egészséget kívánunk!

Dr. Fekete Károly alezredes,  
tanszékvezető, egyetemi docens

Szabó Alexandra úrhölgy közreműködésével megtar-
tott Enterprise Communications Magyarország Kft. 
poszterkiállítás a „Kommunikáció 2016” nemzetközi 
szakmai tudományos konferencián

SIKERES AQAP MINŐSÍTÉSEK:  
AZ ENTERPRISE GROUP ELEGET TESZ A SZIGORÚ KATONAI 
TÖBBLETKÖVETELMÉNYEKNEK IS 

Ennek eredményeként a NATO AQAP 2110 szerinti tanú-
sítvány érvényessége meghosszabbításra került. Továb-
bá újabb tanúsítvánnyal gazdagodott palettánk a NATO 
AQAP 2210 tanúsítvány megszerzésével, ami igazolja, 
hogy a szoftverfejlesztési tevékenységünk is megfelel a 
katonai többletkövetelményeknek.

A sikeres auditot – csakúgy, mint az ezt megelőző alkal-
makkor – belső felkészülés előzte meg. Ebből kollégáink, 
aktív részt vállalva, minden érintett területet ellenőriz-
tek. Örömünkre szolgál, hogy a felkészültségünknek kö-
szönhetően az auditorok mindent rendben találtak, a vál-
lalatról és a működésünkről pozitív képet kaptak.

Az audit eltérések nélkül, akadálytalanul zajlott le. Cé-
günk a jövőben tehát megerősített szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó minőségi kontrollal működik tovább az em-
lített területeken.

2017. február 15-én az Enterprise Communcations 
Magyarország Kft. igazolta, hogy az ISO 9001-es 
szabvány követelményein túl a NATO AQAP 2110 
(NATO minőségbiztosítási követelmények a ter-
vezéshez, fejlesztéshez és gyártáshoz) és a NATO 
AQAP 2210 (NATO kiegészítő szoftver minőségbiz-
tosítási követelmények az AQAP 2110 vonatkozá-
sában) normatív dokumentumok követelményei-
nek is megfelel.
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Hogyan merült fel, hogy az Enterprise 
Groupnál helyezkedjen el?

Juhász Lászlóval, az ICT üzletági igazgatójával nagyon 
régi munkakapcsolat révén hosszú, közös szakmai 
múltra tekintünk vissza. A múlt év közepétől elkezd-
tünk beszélgetni arról, hogy hogyan tudnánk közösen 
együttműködni és én személy szerint hogyan tudnám 
erősíteni az Enterprise Group nagyvállalati ügyfeleinek 
szánt szolgáltatásait. A megoldás a műszaki igazgatói 
pozícióban körvonalazódott. Úgy érzem, hogy jó dön-
tést hoztam azzal, hogy elfogadtam ezt a felkérést és 
nagyon bízom ebben a professzionális csapatban. Hosz-
szú, közös jövő áll még előttünk. 

Egy hónapja dolgozik nálunk, hogy érzi 
magát az ICT üzletágnál?

Az első pár nap nyilván furcsa volt, hiszen nagyon sok 
időt töltöttem az előző cégemnél és itt egy új, nagyon 
innovatív környezetben kell helytállnom, de úgy gondo-
lom mindnyájunk számára inspiráló az új helyzet. A kol-
légák sokat segítettek, abszolút befogadó hangulatot 
tapasztaltam. Úgy érzem, hogy várakozásokkal nézünk 
a közös munka elé. Azt látom a rövid idő alatt is, hogy 
hamarosan nagyszerű újításokat mutathatunk majd be 
ügyfeleinknek. 

Korábban nem volt hasonló pozíció a cégen 
belül, hogyhogy felmerült ez az igény?

Korábban a műszaki terület két külön csoportra tago-
zódott, külön-külön vezetővel rendelkeztek, azonban 
a változó körülmények, a változó piac és stratégia ré-
szeként ez a két terület egy közös vezető alatt közelebb 
kerülhet egymáshoz. 

Hogyan épül fel pontosan a műszaki 
csapat?

A csapat két nagyobb csoportból áll: az egyik oldalt az 
úgynevezett Szerviz csoport alkotja, akik többnyire már 
régóta itt dolgoznak a cégnél, nagyon alapos és mély tu-
dással rendelkeznek a UNIFY alközpontok és a hozzájuk 
kapcsolódó kiegészítő rendszerek területén. A másik 
részleg az úgynevezett Computing csapat; ők elsősor-
ban a nagyvállalatoknak nyújtandó informatikai terület 
szakértői, hálózati és szerver oldalon. Szeretnénk, hogy 
ez a két terület közelebb kerüljön egymáshoz és még 
hatékonyabb munkát tudjanak végezni együtt. 

Milyen kihívásokat lát maga előtt, illetve 
mik a hosszú távú tervei?

A műszaki igazgatói pozíció már önmagában is jelent 
kihívást, hiszen az ICT üzletágnál korábban nem volt 
ilyen, bizonyítanom kell a szervezet és ügyfeleink felé 
is, hogy jobban, hatékonyabban tudunk működni ebben 
a formában. Ezen túl az első feladatom a Computing 
csapat megerősítése lesz. Az elmúlt évben ez a csapat 
nagy változásokon ment át, szükség van az erősítésre 
mind létszám, mind a kompetenciák tekintetében. Ez a 
folyamat már el is kezdődött, január elején mellettem 
egy másik kolléga is csatlakozott hozzánk, Wolf Zoltán 
személyében, februártól pedig Makláry Attila senior in-
formatikai szakértő erősíti tudásával a csapatot. 

Középtávon szeretnénk szélesíteni a kínált termékeket, 
szolgáltatásokat, mind az informatikai, mind a voice ol-
dalon, valamint megcélozni olyan komplex projekteket, 
amik korábban nem feltétlen voltak fókuszban.

Mit gondol, milyen területet kell leginkább 
erősíteni a csapaton belül?

Az informatikai területen korábban a meglévő kompe-
tenciák és gyakorlat miatt egy viszonylag szűk szegmen-
sére fókuszáltunk a lehetséges ügyfeleinknek. Az új kol-
légák érkezésével ezek a kompetenciák már jelentősen 
bővültek, nagyon komoly tudással és tapasztalattal 
rendelkezünk például kiterjedt hálózatok tervezése és 
üzemeltetése terén. Szeretnénk ezeket az ismereteket 
tovább szélesíteni, és olyan nagyobb ügyfeleknél is ka-
matoztatni, ahol eddig nem voltunk jelen. További cél a 
két, most még erősen elkülönülő csoportot közelíteni 
egymáshoz. Ahogy a való életben is közeledik egymás-
hoz az adat és a hang világa, úgy szeretnénk mi is, ha 
ez a határvonal a jövőben nem lenne ilyen éles a cso-
portok között, és minden kollégánk még univerzálisabb 
tudással rendelkezne. 

Munka után mivel szereti tölteni a szabad 
óráit?

Az elsődleges számomra a család, szeretek nagyon sok 
időt tölteni velük. Ezen túl elég sok hobbim van, talán 
túl sok is: nyáron szeretek horgászni, vitorlázni és úgy 
általában a víz mellett lenni, télen pedig síelni járok.  
Emellett hetente egyszer focizom, ahol sajnos egyre in-
kább a cserepadra szorulok. Azért nagyon nem bánkó-
dom, mivel a fiam játszik a helyemen a csapatban.

Több évtizedes tapasztalattal keresett 
új kihívást. Mely területeken dolgozott 
korábban?

Lassan már 23 éve dolgozom a telekommunikációs terüle-
ten, ennek nagy részét a UPC-nél, illetve annak különböző 
elődvállalatainál töltöttem. Távközléssel, hagyományos 
átviteltechnikával kezdtem, majd egyre inkább képbe ke-

rültek a nagy üzleti ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások is, 
és az utolsó 8-10 évben már ez tette ki a munkám legna-
gyobb részét. Vezetőként felelős voltam az üzleti szolgálta-
tásokkal kapcsolatos összes műszaki területért, a presales 
mérnöki támogatástól kezdve a telepítésen át az üzemel-
tetésig. Ez év januárjában kezdtem az Enterprise Groupnál, 
tehát még csak néhány hete dolgozom itt, de máris körvo-
nalazódni látszanak az itteni cégen belüli kihívások.     

Új év, új kezdetek: 
Krupa Zsolt az év elején 
érkezett hozzánk, hogy 
műszaki igazgatóként 
az ICT üzletágat erősítse 
szakmai tapasztalatával. 
Az Enterprise Groupnál 
is friss pozíció betöltése 
számos kihívással jár, 
többek között a műszaki 
csoportok összefogásával 
és azon belül a Computing 
csapat megerősítésével. 
Beszélgettünk a friss 
élményekről és a hosszabb 
távú tervekről. 

KRUPA ZSOLT 
műszaki igazgatóként csatlakozott az ICT üzletághoz

KÉPLET 

ÚJ POZÍCIÓ 
AZ ENTERPRISE 
GROUPNÁL
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Büszkék lehetünk az Európában és a világon 
megkötött üzletekre?

Ha azt nézzük, hogy az 1000 felhasználó feletti szeg-
mensben mennyi új VoIP portot adtunk el, akkor körül-
belül 35–60%-os piaci részesedésünk van. Ez a szám 
országonként változik, de Közép-Kelet-Európában min-
den esetben 35% fölött van. Ez egyértelműen arra utal, 
hogy a múltban jó stratégiát követtünk, és ahogy egyre 
több ügyfelet sikerül megnyernünk, úgy tűnik, hogy a 
stratégiánk működik napjainkban is. Vannak csak bel-

ső használatra elérhető, és a vállalaton kívül is publi-
kált referencia-ügyfeleink. A legutóbbi közbiztonsági 
és állami megrendelők között szerepel például Milánó, 
München és Zürich városa, valamint számos egyetem, 
erőmű, pénzügyi intézmény és még sok más a helyi pi-
acokon ismert szervezet és vállalat. Büszkék vagyunk 
rá, hogy ügyfeleink TDM-ről egyszerűen át tudnak térni 
az IP megoldásokra, illetve használhatják a hibrid fel-
hőt anélkül, hogy elveszítenék múltbéli befektetéseiket. 
Szerintem ez egyedülálló. A közelmúltban bevezetett 
legfrissebb innovációnk az volt, hogy ügyfélkapcsola-
ti rendszerünk a WebRTC protokolon keresztül sokkal 
gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé a CC megoldá-
sunkat használó szervezetek és az ő ügyfeleik között  
(Zero Touch).

Hogyan fog kinézni a Magic Quadrant 
2017-ben? 

A Unify már több mint egy évtizede valódi innovátor-
ként van elkönyvelve a vállalati kommunikáció terén, 
ami az OpenSpace UC platformmal kezdődött 2003-ban 
és folytatódott 2014-ben a Circuit-tal. A piaci elemzők a 
Unify-t és a Unify megoldásait a piaci versenytársak fölé 
helyezik. A Gartner Magic Quadrant az Aragon mellett 
egy másik olyan indikátor, ahol 2016-ban vezető pozíci-
óban voltunk a Mobil Kollaborációs Techspektrum-ban, 
illetve a Current Analysis kompetitív rangsorában a ta-
valyi év során. A Gartner esetén az első (#1) helyen vé-
geztünk az „Architecture, Gartner Critical Capabilities 
for Corp. Telephony” kategóriában 2015-ben. 

Az Atos például vezető helyet foglal el a „Gartner Ma-
naged Workplace Services 2016/17 – Europe” tanulmá-
nyában. Nagyon érdekes volt látni a legutóbbi work-
shop során, hogy a Gartner igen nagyra értékelte, és a 
Slackkel, a Glippel, a Facebook at Work-kel és a What’s 
up-pal egy szintre pozícionálta a saját SaaS megoldá-
sunkat, a „Circuit”-et. A legfontosabb különbség itt is az 
volt, hogy mi nemcsak a saját ügyfeleinknek, hanem az 
Alcatel-Lucent, a Cisco, az Avaya vagy a Microsoft fel-
használók számára is kínálunk megoldásokat. Ennek 
megfelelően az ügyfél megóvhatja a mi és más gyártók 
infrastruktúrájába a múltban végrehajtott befekteté-
sének értékét, és kommunikációs szolgáltatásait akár 
már ma felköltöztetheti a felhőbe, hogy nagymértékű 
rugalmasságra tegyen szert, ráadásul mindezért csak 
felhasználónként és havonta kell fizetnie.

Mi lesz a professzionális egységes 
kommunikációs módszer (UC) 2020-ban?

A Unify, az OpenStandards egyik vezető vállalata az Apple 
egyik partnerével (FrogDesign) kezdett el együtt dolgozni 
néhány évvel ezelőtt, hogy egy új Saas/PaaS szolgáltatást 
nyújtson, amelynek a neve Circuit (www.circuit.com). Ez 
a szolgáltatás a felhasználói élmény, a „virtuális” szemé-
lyiség és a munkahelyi szabályok sokkal magasabb szintű 
integrációját nyújtja. Ennek a partneri és felhasználói ta-
pasztalatnak és a tanultaknak köszönhetően a Unify egy 
olyan UCaaS portfóliót fejlesztett ki, ahol az ügyfeleink 
nemcsak az egységes kommunikációból, hanem a mobili-
tásból és a kollaborációs lehetőségekből is profitálhatnak. 
A Unify által nyújtott UCaaS szolgáltatás sokkal több, mint 
egy egyszerű felhőalapú rendszer, ami messzemenően 
képes lesz kiszolgálni az ügyfeleink igényeit 2020-ban is. 
Ha valaki a Unify szolgáltatásait kezdi el használni, azzal 
megvédi a jelenlegi befektetéseit is mind egy lokális, mind 
egy hibrid felhőalapú rendszerben. Fontos kiemelni, hogy 
az ügyfeleink mai befektetéseikkel a „Jövő Munkahelyé-
nek” nem csak mai – klasszikus, de a jövőben létrejövő új 
vertikális környezeteihez is rugalmasan csatlakozhatnak.

Atos & Unify: együtt több IT megoldást 
tudnak nyújtani?

Az Atos és a Unify együttműködése annyira erős és 
egyedi, ami párját ritkítja az IT és a kommunikációs 
szolgáltatások területén egyaránt. Erősen elkötele-
zettek vagyunk a vertikális ipari megoldások mellett, 
hogy tapasztalataink és szakértelmünk segítségével 
egyedi és személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk 
ügyfeleink számára. Napjainkra az együttműködésből 
származó kiegészítő megoldások és szolgáltatások ré-
vén sokkal szélesebb portfólióval állunk partnereink 
és ügyfeleink rendelkezésére. A Unify megoldásai il-
leszkednek az Atos központi megoldásainak kontext-
usába, illetve kiegészítik azt a következő területeken: 
ügyfélélmény/üzleti folyamatok újratervezése / mű-
ködési kiválóság/ bizalom, biztonság és megfelelőség. 
Mindezek a megoldásaink egységesítését és azok ki-
egészítő-kölcsönös együttműködését eredményezik.

Drazen-Ivan Andjelic, a Unify közép- és kelet-európai partneri 
hálózatokért felelős alelnöke ellátogatott hozzánk januárban, 
hogy a 2017-es év terveiről, változásairól és az aktuális 
eseményekről beszélgessünk. Áttekintettük, milyen előnyökkel jár 
a frissen megújított Master 3 minősítésünk. Válaszolt kérdéseinkre 
és tájékoztatott bennünket a Unify rövid- és hosszútávú terveiről.

TOVÁBBRA IS MASTER 3 SZINTŰ 
MINŐSÍTÉS AZ ENTERPRISE  
COMMUNICATIONS KFT. RÉSZÉRE  

DRAZEN-IVAN  
ANDJELIC INTERJÚ

DRAZEN-IVAN ANDJELIC
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Új rugalmas fizetési modellt  
vezetett be a KKV-k számára  
a Unify az OpenScape 
Business készülékcsaládjához

A Unify az OpenScape Business Pay As You Go szolgál-
tatás bevezetésével a kis és közepes méretű vállalatok 
(KKV-k) munkatársai számára szeretne kiváló kommu-
nikációs és együttműködési munkamódszereket biz-
tosítani. A nagyobb költségrugalmasságot biztosító és 
alacsonyabb induló beruházást igénylő szolgáltatási 
modell sok felhasználó számára előnyösebb, mint a ha-
gyományos CAPEX árazási modell.

Az OpenScape Business Pay As You Go megoldása bizto-
sítja a már jól ismert Unify OpenScape Business szolgál-
tatásokat, miközben a jobb skálázhatóságot és a rugal-
masságot biztosító előfizetéses modellt élvezheti. Olyan 
kis üzleti ügyfelek számára, akiknél előfordul az ideig-
lenes vagy szezonális munkatársak alkalmazása, a havi 
OPEX alapú szolgáltatás ideális megoldás lehet.

Az új szolgáltatási modell a használatban lévő 
mellékállomások licencelésével rugalmas havi fizetési 
lehetőséget biztosít mind a helyszínen telepített, mind 
pedig a felhő alapú megoldások esetén.

 OpenScape Business Pay As You Go előnyök a felhasználók számára: 

• Hónapról-hónapra biztosított rugalmasság, ahol csak annyi felhasználó és   
 szolgáltatás után kell fizetnie, amire valóban szüksége van.
• A havi fizetési lehetőségnek köszönhetően a működési költségek nem jelentenek  
 nagy kezdeti beruházást.
• A Unify által biztosított szoftvertámogatást az ügyfelek folyamatosan élvezhetik,  
 automatikusan megkapják a legújabb funkciókat, szoftvereket és a biztonsági   
 frissítéseket.
• Ideális szezonális tevékenységet végző vállalatok, ideiglenes projektek, startup  
 vállalkozások számára. 

TOVÁBBRA IS MASTER 3-AS SZINT!
Komoly minősítési auditon való megfelelés és sikeres csapatmunka eredményeként az 
Enterprise Communications Magyarország Kft. MASTER 3 partneri szintje további 12 hónapra 
megerősítésre került.

Az elmúlt hónapokban Karl Tamás és Novothny László szervizmérnök kollégák sikeres Unify 
Certified vizsgákat tettek:

• Unify Certified Support Expert OpenScape Voice incl. UC
• Unify Certified Technical Sales Expert OpenScsape Enterprise

Minősítésünk megtartásával bővülő kompetenciák mellett továbbra is kedvező beszerzési 
árakat tudhatunk magunkénak, illetve a Unify közel 10 000 partnere közül, a kiemelt TOP 500-
ba tartozva, lehetőségünk nyílik OpenScape Enterprise Express termékek értékesítésére.

Az ICT üzletág köszöni a közreműködő kollégáknak a kitartó munkát. Továbbá Papp 
Istvánnak (Country Channel Sales Manager Hungary and Bulgaria), aki kapcsolattartóként 
támogatásával nagyban hozzájárult a sikerünkhöz.

Tekintse meg a 
teljes Pay As You Go 
szolgáltatáskészletet  
a Unify honlapján. 
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Cégünket az a megtiszteltetés érte, hogy a 2016-os év során elvégezhette az 
Országos Onkológiai Intézetben üzemelő HiPath 4000 V1 alközpont modernizálását 
a társközponti kapcsolaton hálózatban működtetett HiPath 4000 V6 alközpont 
felhasználásával. Cikkünkben szeretnénk bemutatni ennek előzményeit, ügyfelünk 
fejlesztések során szerzett előnyeit, valamint szemléltetni az elvégzett munkát.

ESETTANULMÁNY: ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI 
INTÉZETNÉL ÜZEMELŐ TELEFÓNIARENDSZER 

MODERNIZÁCIÓJA
Kollégáink olyan bővítési tervet készítettek, amely a 
HiPath 4000 V6 alközpontot migrációs alapként használ-
va, azt fokozatosan bővítve, a régi alközpontot átterhel-
ve, egyetlen alközponti vezérlőegység által működtetett 
rendszert eredményez. Ennek az időtálló kialakításnak 
több előnye mellett fontos, hogy az adminisztrálás és a 
karbantartás is egy ponton végezhető; például a DECT 
készülékek regisztrációja egy helyen történik ezentúl. A 
tarifa számlálás és az intézeti számlakezelés szintén egy 
ponton zajlik a jövőben. Ezen tényezők pedig nagyban 
megkönnyítik a kollégák munkavégzését.

A HiPath 4000 V6, moduláris felépítésű architektúrájának 
köszönhetően IP hálózaton szétosztható hozzáférési pon-
tokkal látható el. Tekintettel az OOI helyi adottságaira, a 
kihelyezett fokozatok alkalmazásának fontos szerepe van.

A felsorolt pontokat további munkafázisokra bontottuk, 
melyek sorrendiségét, egymással való összefüggését 
pontosan meghatároztuk, a terv elfogadását követően.
Természetesen a kivitelezésnek voltak további feltételei 
is. Például a vázolt alközponti összevonás megvalósításá-
hoz nagyon sok egyeztetésre volt szükség a kábelezést 
kivitelező céggel az alépítmény felhasználási lehetősé-
geiről, valamint az OOI informatikusaival az informatikai 
infrastruktúrába való integrálhatósággal kapcsolatban. 
A bővítésekhez pedig biztosítani kellett, hogy az érintett 
eszközök a szerverteremben lévő rack szekrényekben el-
helyezhetőek legyenek.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az intéz-
ményben hosszú ideje olyan szakemberekkel dolgozhat-
tunk / dolgozhatunk együtt, akik rendkívül együttmű-
ködőek és rugalmasak minden közös munkánk során. A 
fenti feladatok kivitelezése során hasonlóképpen felké-
szülten segítették munkánkat, melyet ezúton is nagyon 
köszönünk Nekik!

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mint minden más terüle-
ten, az egészségügyi szervezeteknél is pontos, precíz mun-
kát végezve, hosszú távú együttműködéseket kötve tudjuk 
képviselni az Enterprise Communications Magyarország 
Kft.-t. Bízunk benne, hogy ez az igazi csapatmunka is erre 
ad tanúbizonyságot és hosszú ideig tarthatjuk számon 
ügyfeleink között az Országos Onkológiai Intézetet.

Megterveztük a lépcsőzetes 
kivitelezési munkafolyamatot, 
melynek során a következő 
feladatokat hajtottuk végre:

• Elvégeztük a Hipath 4000 V6 alközpont szoftverfrissíté- 
 sét a legújabb V7 verzióra. Ez a frissítés azért volt elen- 
 gedhetetlen, mert a V6 verzióval üzemelő berendezé- 
 sek bővíthetősége 2016. július 31-én megszűnt.

• Biztosítottuk a HiPath 4000 V7 alközpont bővítését 
 gateway kártyával (STMI4), mely a kihelyezett fokoza- 
 tokkal való összeköttetés miatt volt nélkülözhetetlen. 

• Optikai átviteli utak felhasználásával IP összeköttetés  
 kialakítását végeztük el a leendő kihelyezett fokozatok  
 számára.

• A jelenlegi szimplex hívásvezérlőt módosítottuk dupli- 
 kált kialakításúra, ezzel egy időben a duplikált tápegy- 
 ség bővítését megvalósítottuk.

• A szolgáltatói fővonalakat átkötöttük az új alközpontra.

• A HiPath 4000 V1 alközpont fix shelfeinek átalakítását  
 módosítottuk kihelyezett fokozattá, és a szoftverfrissí- 
 tésen átesett HiPath 4000 V7 alközpontot felkonfigu- 
 ráltuk licencköltöztetéssel.

• Alközpont melletti kiegészítő alkalmazásokat illesztet- 
 tünk (díjelszámoló és üzenetkezelő rendszerek).

Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) HiPath 4000 V1 alközpontja, a gyártói támogatás megszűnése miatt eredeti 
állapotában nem volt bővíthető. Észlelve ezt, ügyfelünk igényeit figyelembe véve fejlesztési javaslatot készítettünk. 
Számos közös egyeztetés után szakembereink arra jutottak, hogy a fejlesztési folyamatot több részletre osztva 
készítik elő, így szinte egy egész éven átívelő feladat várt ránk.
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Nem mondom, hogy minden olvasó kívülről fújja már 
ezt a mondókát, de azt nyugodtan kijelenthetem, hogy 
5 éves korban komoly slágernek számít. Mint ahogy az 
is, hogy minden korosztály számára tartogathat érde-
mi mondanivalót. 

Mégis mit is jelenthet ez az üzleti életben? 

Számomra klasszikusan az ügyfélmegtartás keringőjét. 
Ha végigvesszük kis mesénk szereplőit, akkor minden-
kinek megtalálható a pontos helye a történetben. Néz-
zük is sorban: 

„A nem is olyan kis kert” – az ügyfél

Tisztességes kis föld ez, éri a nap, van is mit elvetni. 
Rendelkezésre áll elég pénz is, hogy vessünk és persze 
éppen jókor jöttünk, mert most nagy a baj, az előző 
beszállító nem foglalkozott eléggé a veteménnyel, és 
így bizony elmaradt a termés. A kert tulajdonosai pe-
dig már régóta gondolkoznak a váltáson, nekünk pedig 
ismerős említette, hogy jó lenne, ha erre járnánk, hát-
ha terem itt babér. Ismerős az üzleti helyzet? Azért fél 
évig dolgozunk rajta, hogy minket válasszanak. Hozzuk 
a képeket a szebbnél szebb eredményekről és közben 
reménykedünk, hogy, ha átvesszük a gondozást, nem 
megy minden tönkre és nem kell majd az indokoltnál 
sokkal több munkát befektetnünk. De van, aki belóg, 
és az mondja: „ide nekem a munkát, megcsinálom fél 
áron, termés fele a tiéd, barátom.” Megannyi ilyen 
helyzetet lát az ember és valahol mindenki gazda sze-
retne lenni, akár ilyen vagy akár olyan áron. 

„Én, a gazda” - beszállító

Végül mégis szépen bejutottunk, bezártuk magunk 
mögött a kaput, idegen itt nem kószálhat. Termeszt-
getjük a magunk lehetőségeit, vetünk, aratunk és pró-
báljuk minél jobban megmunkálni a talajt, hogy ebből 
bizony a legtöbbet ki tudjuk emelni. Szép is ez, csak 
néha az ügyfél maga is úgy érzi, hogy túlterjeszked-
tünk kissé. Hány történet kering arról, hogy egy be-
szállító annyira kisajátít egy területet, hogy mikor jön 
egy új vezetés, már-már magyarázkodni kell, miért kel-
lett a collstocktól az hálózati infrastruktúráig mindent 

egy helyről venni. Az új vezető pedig alig hiszi el, hogy 
ennyi kompetencia elfér egy helyen, ha csak a szám-
lákat nézi. Mindeközben be kell látni, a kertkapura is 
nézni kell, mert egy szépen megmunkált ügyfél más 
kedvét is felcsigázza. 

„Ürge” - Versenytárs

Ürge ritkán jön a kertkapun. Egyszer csak megjelenik, 
rákap a termésre, és megtetszik neki a kert is. Jobb 
esetben a kert tulajdonosai gondosan elhelyeznek 
mindenkit a termések között, így mindenki jól lakik ki-
csit, de lássuk be, ez az „ideálisnak” mondott állapot 
ritkán tartós. Lassan a beszállító gondosan elhelyezi a 
kisebb aknákat, nem engedve a terjeszkedésnek. Job-
ban teszi, ha a kert gazdájával ápol egyre szorosabb 
viszonyt, közvetve védekezve az ürgék ellen. Néha 
jobban sikerül, de leginkább megennénk azt az ürgét.  
Az a biztos. 

Mit tanulhatunk a mesénkből?

Saját tapasztalataim alapján egy klasszikus ügyfél – be-
szállítói kapcsolat azon túl, hogy sikeres teljesítéseken, 
ügyféligényre támaszkodó korrekt szállításokon alap-
szik. Ha nem foglalkozunk eléggé jól a kerttel, mindig 
lesz, aki jön legelni, maguktól megjelennek a verseny-
társak. Ha eléggé jól odafigyelünk az ügyfélre, akkor 
néha pusztán a versenyszellem növelése érdekében 
megmutatja nekünk ürgéit, bekéri tőlük az ajánlatot, 
néha engedi őket szállítani, ezzel pedig egészségeseb-
bi teszi a kapcsolatait. 

Ha viszont tartósan minőségi és hasznos módszerrel 
akarunk kertet művelni, elengedhetetlen a korrekt 
partneri viszony, a túlterjeszkedés korlátozása és fo-
lyamatos visszacsatolás. Erre törekszünk folyamato-
san mi is a szakmaiságot és megbízhatóságot szem 
előtt tartva. 

Így szeretünk mi gazdálkodni.

TANMESE AZ  
ÜGYFÉLMEGTARTÁSRÓL  

RÁCZ TAMÁS 
(ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI SZEKTOR) 

Kiskertemben az ürge 
rákapott a dinnyére. 
Megállj, ürge, megleslek, 
holnap délre megeszlek! 
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A közbeszerzési, beszerzési eljárások, verseny újra-
nyitások előkészítését és bonyolítását, valamint a 
Központi Beszerző felé történő adatszolgáltatását az 
Enter prise Communications Magyarország Kft. Pro-
jektirodája végzi. A csoport tagjai Farnyik Kata Bid ma-
nager, és Mészáros Ildikó Bid referens, akik folyamato-
san a segítségünkre vannak.

2016 SZÁMOKBAN

Az ilyen eljárások, tenderek egész ICT-re kiterjedő 
szakmai munkát, előkészítést igényelnek, az üzlet-
ág minden dolgozója aktívan részt vesz a feladatok 
ellátásában. Egymásra épülő folyamatok színesítik a 
munkát és folyamatos aktív kommunikációt igényel 
minden résztvevőtől. A projektiroda munkatársai ösz-
szefogják a feladatokat, figyelik a határidőket, tájé-
koztatnak bennünket folyamatosan minden szüksé-
ges információról.

A 2017-es üzleti év az ICT üzletág számára közbeszer-
zési pályázatok szempontjából igen kedvezően indult, 
hiszen az év első hetekben már 2 nyert pályázatot 
tudhatunk magunkénak. A Projektiroda közreműkö-
désével idén is szeretnénk minél több lehetőséget 
megragadni annak érdekében, hogy megmérettessük 
magunkat. Az ICT továbbra is számít a szakértelmükre, 
segítő közreműködésére.

A precíz és pontos, rugalmas támogatásukért 
az ICT nevében ezúton mondunk köszönetet!

KM0108NETH15 
Keretmegállapodás “Hálózati aktív és passzív esz-
közök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások telje-
sítése - 2015” 

KM0210NETÁ15 
Keretmegállapodás “Hálózati aktív és passzív esz-
közök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások telje-
sítése - 2015” 

KM0309NH-I15 
Keretmegállapodás “Hálózati aktív és passzív esz-
közök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások telje-
sítése - 2015

KM0410NÁ-I15 
Keretmegállapodás “Hálózati aktív és passzív esz-
közök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások telje-
sítése – 2015”

KM0202SAP14 
Keretmegállapodás „SAP vagy azzal egyenértékű 
szoftverek, fejlesztőeszközök szállítása, valamint 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”

M0105SZGR15 
Keretmegállapodás „Számítógéprendszerek szállí-
tása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015”

KM0402SZGR15 
Keretmegállapodás „Számítógéprendszerek szállí-
tása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015”

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS CSAPATMUNKA  
– AVAGY  
MIBEN REJLIK 
A SIKERÜNK  
KÖZBESZERZÉS 
TERÜLETÉN?

Az Enterprise Communications Magyarország 
Kft. megalakulása óta aktívan részt vesz a 
közbeszerzési pályázatokon, beszerzési eljárásokon. 
A cég jelenleg 7 db központi beszerzésre vonatkozó 
központosított keret megállapodásban érdekelt. 132 millió új előfizetés világszerte

4
millió

India

A TOP 5 Q4 előfizető ország 
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+70 million
Kína +10 million
Indonézia +5 million
Mexikó +3 million
USA +3 million
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Q4 MOBIL 
ELŐFIZETŐK 2016-BAN

01
KÖZBESZERZÉSI 

ELJÁRÁS
24 db-ból 11 db 

ICT üzletágat 
érintő volt

02
KEF  

ÚJRAINDÍTÁS
25 db-ból 7 db 
ICT üzletágat 

érintő volt

03
BESZERZÉSI 

ELJÁRÁS
24 db-ból 7 db 

ICT releváns volt

106%

81%

108%

124%

142%

114%

96%

101% Globális 
elterjedtség

112%

84%

Nyugat-Európa

Közel-Kelet

Kína

Ázsia -Óceánia*

*(kivéve 
Kína és India)

IndiaAfrika

Közép- és   
Kelet-Európa

Észak-Amerika

Dél-Amerika



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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