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Kedves Olvasó!

2016 legsikeresebb ICT-cégeit rangsoroló ITBN listán az Enterprise 
Group ICT üzletága 6. helyezést ért el, amire rendkívül büszkék 
vagyunk. Mozgalmas fél év áll mögöttünk, melynek minden pillanata 
egy újabb kihívást és motiváló feladatot jelentett számunkra.

szErkEsztői lEvél

Kellemes lapozgatást!
Szerkesztői csapat

ICT Magazinunk legfrissebb számában igyekeztünk 
csokorba gyűjteni a számunkra legkedvesebb és 
legfontosabb történéseket az elmúlt időszakból, 
melyet több esemény is színesített. 

Részletesen bemutatjuk a győri Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórházba telepített nagyméretű 
infrastruktúra fejlesztési projektet, melynek 
keretében 2012-ben olyan műszaki telekom-
munikációs megoldást adtunk át, mely a kórház 
hosszú távú IP telefon fejlesztésének alapját 
képezte, s melynek folytatásaként az idei év elején 
elvégeztük az intézményi alközpont V7 upgrade-jét 
és újabb 250 IP készülékkel való bővítését.

Örömmel számolunk be az Óbudai Egyetemmel létrejött együttműködésről is, mely évekkel ezelőtt néhány 
gyakornok folyamatos foglalkoztatásával kezdődött, majd egy közös gondolkodássá nőtte ki magát. Idei 
közös célunk a hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdésétől a befejezéséig biztosított gyakornoki 
oktatás lehetőségének megteremtése.

Röviden kitérünk Industry és eHealth üzletágunk eseményeire is.

Az év második felében több szakmai workshopot tervezünk, melyek szakmai tartalma kapcsán olvasóink 
igényeit is figyelembe vesszük. Szerkesztőségünkbe várunk minden olyan témát és kérdést, amelyről 
szívesen hallanának az ICT szakmai csapatától. Erre vonatkozó elérhetőségünket is megtalálják az magazin 
hasábjain.
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Emberinek, eltökéltnek és eredményesnek lenni 
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Névadója a világszerte ismert sebész, aki maga is igazgatója volt 
az akkor még Szentháromság névre hallgató kórháznak. Vezetése 
alatt klinikai színvonalra fejlesztette az intézményt, a gyomor-bélvarró-
gép feltalálásával pedig kivívta magának a szakma elismerését.

De nemcsak az egykori vezető, a kórház is több cím büszke tulaj- 
donosa lett az idők során: ilyen az 1986-ban az Egészségügyi 
Minisztérium által ajándékozott „Kiváló Intézmény”, a WHO 
és az UNICEF által adományozott 1995-ös „Bababarát Kórház” 
cím és a 2008-ban átadott „Életet ajándékozó kórház” elismerés  
a Magyar Kórházszövetségtől.

Ezt a modernizációs törekvést jól bizonyítja az, hogy hosszú évek óta 
szoros együttműködés van a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és az 
Enterprise Group között. 

Elsőként 2012-ben egy nagyméretű infrastruktúra fejlesztési projekt 
keretében olyan műszaki telekommunikációs megoldást adtunk át, 
mely a kórház hosszú távú IP telefon fejlesztésének alapját képezte. 
A tervezésnél figyelembe vettük a több lépcsőben történő fejlesztés 
kívánalmait és olyan egységes IP telefon rendszert kínáltunk, amely 
akár 100  000 felhasználóig bővíthető. A rendszer alapjaiban a Sie-
mens HiPath 4000 alközpontra épült, így megvalósíthatóvá vált az 
úgynevezett vegyes működés analóg, digitális, IP mellékekkel és ana-
lóg, ISDN és SIP fővonalak alkalmazásával. 

A sikeres munkának egy újabb állomása a kórház 
alközpontjának V7 upgrade-je és egyben bővítése 
volt 2017 év elején, amelynek keretében verzió up-
grade-t hajtottunk végre és újabb 250 IP készülék-
kel bővítettük a rendszert.

A projekt kiemelkedően gyorsan és problémamentesen futott, kö-
szönhetően a pre-sales, a sales támogatás, a szerviz és a projekt-
menedzsment munkájának, illetve a megfelelően definiált ügyfél 
igényeknek és a fejlesztési lehetőségnek, amely a kórház rendelke-
zésére állt. Az értékesítési folyamat után Oroszki László projekt me-
nedzser vette át a projekt kivitelezését, az átállás pedig sikeresen 
megtörtént az előre tervezett időpontban Novothny László és Varga 
András szervizmérnök kollégáink közreműködésével. Szabó Szabolcs 
frissen nyugdíjba vonult kollégánk fontos szerepet játszott ennek a 
sikernek az előkészítésében, hiszen hosszú évekig ő felelt a PAMOK 
alközpont karbantartásért és kiemelkedően jó kapcsolatot ápolt az 
ügyféllel, amely nagyban segítette az értékesítési és implementációs 
folyamatot.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház jogelődjeivel együtt több mint 260 éve végez járó- és fekvőbeteg ellátást. 
Az alapkőletétel még 1749-ben, Mária Terézia uralma alatt történt. A kórház azóta több épülettel és telephellyel 
bővült, a ‚70-es és a ‚80-as évek beruházásainak eredményeként ma egy teljesen új, modern intézmény látja el 
a megye és az egyes szakterületek régiós egészségügyi feladatait. 
 

PEtz aladár
mEgyEi oktatÓ kÓrház
– győr v7 uPgradE és bővítés ProjEktEt zártunk

A kórháznak továbbra is 
legfontosabb célkitűzései között 
szerepel a betegek elégedettsége, 
aminek külön szolgáltatásokkal 
és a korszerű technológiai 
berendezésekkel is szándékában 
áll eleget tenni.
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„Az idei évben tényleg különleges hangulatot teremtettünk. Talán éppen azért, 
mert a megszokott év végi eseményünket rendhagyó módon februárban tartottuk. 
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést, ezek erősítenek bennünket abban, hogy 
szükség van ezekre a hiánypótló alkalmakra.

Fokozott tempóban éljük a hétköznapjainkat. Személyes találkozóink során is 
kizárólag a legfontosabb és aktuális dolgok megvitatására jut időnk. Éppen ezért, 
különösen fontosnak tartom ezt a „fórumot”. Itt van ugyanis lehetőségünk, évente 
egyszer, kötetlen hangulatban kollégáimmal közösen elbeszélgetni ügyfeleinkkel, 
visszacsatolást adnunk számukra, milyen fontos a velük való jó együttműködés, 
a személyes kapcsolat és az ő elégedettségük” 

                     - mondta Orbán Előd, ügyvezető.

Eddigi hagyományainktól eltérően 2016 decembere helyett, 2017 
februárjában, a báli időszakban rendeztük szokásos évértékelő, ügy-
feleink számára hetedszerre megtartott gálavacsoránkat. Jelmezbe 
ugyan nem bújtunk, viszont a varázslatos hangulat így sem maradt el. 
Az eseményt különleges múzeumi környezetben tartottuk, s hangulatát 
a mágia és a sikk lengte körül, különleges élményt teremtve mindazok 
számára, akik elfogadták meghívásunkat és személyes jelenlétükkel 
emelték az est fényét.

fellépői, akik Las Vegas, New York, Peking, Dubai és Monte 
Carlo színpadai után, most a mi vendégeinket ejtették 
ámulatba. Lenyűgöző kézügyességükkel, meghökken-
tő gondolatolvasási készségükkel és humorban gazdag 
előadásukkal sikerült valóban varázslatos hangulatot 
teremteniük.

Felocsúdva a bűvöletből, következett a gálavacsora, me-
lyet finom borok kíséretében fogyasztottak el a résztve-
vők. A vacsorát követően a Kamilka és a Pesti Sikk zene- 

kar koronázta meg igazán a báli hangulatot. Kiss Kamilka 
énekesnő mellett, egy 4 fess fiatalemberből álló kollektí-
va idézte fel számunkra a kortalan pesti elegancia sikkes 
hangulatát.

Összességében egy stílusos, igazán jó hangulatú rendez-
vényt tartottunk, ahol közel 200 vendég mulatott. Bízunk 
benne, hogy jelenlévő kedves vendégeink számtalan 
örömteli pillanattal gazdagodva tértek haza és a követke-
ző éves Enterprise gálán ismét vendégül láthatjuk őket. 

Az Enterprise Group életében 2017-ben különös, minden 
korábbinál nagyobb figyelmet kap az innováció. E gondo-
latiság, valamint a zsúfolt ünnepi időszak késztettek min-
ket arra, hogy rendhagyó és előre tekintő módon farsangi 
gálát szervezzünk és az illúzió, a báj és a zene nyelvén is 
elmondjuk, hogy Pest megér egy estet.

A tradíció megújítása már a helyszínválasztásban is meg-
nyilvánult, a farsangi eseményt ugyanis a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumban rendeztük, házigazdája 
pedig ismét Harsányi Levente volt, aki humoros, zenés 
programjával nyitott, majd adta át a szót vállalatunk ügy-
vezető igazgatójának.

 Orbán Előd rövid köszöntőjében kitért az egyes üzletága-
kat érintő jövőbeli tervekre, és nagy hangsúlyt helyezett a 
vállalat alappilléreire: az innovációra, a társadalmi felelős-
ségvállalásra és a csapatmunkára. Utóbbi különösen fon-
tos számunkra, hiszen azt valljuk, hogy csak úgy lehet na-
gyot álmodni, és ezt az álmot valóra is váltani, ha egymást 
ösztönözve, bátorítva, együttes erővel dolgozunk a sikerért.

Az összefoglalót követően elfoglalták és hatalmukba ke-
rítették nem csupán a színpadot, sokkal inkább a jelen-
lévőket is, az Illúzió Mesterei. A Világ- és Európa-bajnok 
díjnyertes magyar illuzionisták nemzetközi TV show-k, 
rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres 
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A HiPath OpenScape-re változása jóval több egyszerű névváltásnál. 

Mi rejlik az OpenScape mögött?
• Egy megbízhatóságot növelő értéknövelt platform, a felhasználók követelményeinek jobban megfelelő rugalmas telepíthetősége.
• Kiemeli a korábbi 4000-es fontosságát.
• Az OpenScape UC-hez való integrálás lehetővé teszi ügyfeleinknek a felkészülést a holnap kihívásaira.

Az OpenScape 4000 egy  kiforrott, stabil megoldás az ipar által generált új kihívásokra, stratégiája a telepítési lehetőségek 
megnövelt flexibilitású követelményeinek rendszere. Biztosítja a  migráció lehetőségét, valamint megvalósítja az OpenScape 4000 
felhasználók beruházásvédelmét is.

Ezt a stratégiát három kiemelt terület alkotja:
• Egyaránt futtatható akár OpenScape 4000 célhardveren vagy VMware® vSphere ESXi 6 környezetben.
• Az OpenScape 4000 Branch és az OpenScape Access rugalmas, moduláris és magas rendelkezésre állású telephelyi megoldást kínál.
  
Az OpenScape Access rendkívül költséghatékony megoldás, amely   az  OpenScape 4000 részére integrált PSTN kapcsolatot      
garantál. Az OpenScape 4000 Branch, a rendundáns tápellátás, az SSD meghajtók, a  LAN és WAN (Bond technológiájú)  interface-   
ekkel egészítik ki a magas rendelkezésre állás követelményét.

• Kiemeli a korábbi 4000-es fontosságát, az OpenScape UC-hez való integrálás pedig lehetővé teszi a felhasználók felkészülését 
   a  holnap kihívásaira.

• Redundáns LAN és WAN Bond interface
• Redundáns hűtőventillátorok   
• Opcionális redundáns tápegység
• Opcionális redundáns SSD drive

• Green IT ENERGY STAR sertificate
• Egyszerű installálás és üzemeltetés
• A meglévő OpenScape Acces modulok tovább használhatóak
• Szükség esetén kombinált tápegység (AC/DC)

 • SSDs drive - 40%-kal csökkent az installációs idő
 • Megnövelt MTBF: SSD(2Mh ) versus HD (0,5Mh)
 •”Branch Survivability” opció
 • 4 db integrált analóg interface
 • Használható OpenScape 4000 V8 Simplix módban az OpenScape Enterprise hálózatban

 Technológiai update a SLES 11 SP4 VxWorks szolgáltatásához
  garantált utolsó biztonsági update

  Softgate szoftverrel megvalósított gateway funkcionalitás
• A megszokott SIP szolgáltatásokkal új SIP cliensek CP és DP IP telefonok
• Nativ SIP trunking profilok a különböző szolgáltatókhoz

• A bejövő hívások eltérítése nem regisztrált Xpert kliens esetén
• Csengetés alatti név és szám update
• Rosszindulatú hívó azonosítás (DAR)
• Csengetés alatti hívás továbbkapcsolás
• Hívásismétlés

• A bejövő hívások eltérítése nem regisztrált Xpert kliens esetén
• Csengetés alatti név és szám update
• Rosszindulatú hívó azonosítás (DAR)

OpenStage WL3

• Foglalt esetben történő hívásfogadás
• Vészhelyzeti bekopogás, megszakítás 
• OpenScape Desk Phones CP

• Csengetés alatti hívás továbbkapcsolás
• Hívásismétlés

OpenScape Desk Phones CP

• Felhasználóbarát interface
• Könnyedén kezelhető telefonfunkciók
• Ecosystem készülékcsalád
• Folyamatos üzemképesség

OpenScape 400 V7R2

• Rosszindulatú hívó azonosítás
• A felhasználói csoportoknak átkapcsolható CoS

OpenScape 4000 V8

• Bejelentkezés
• Láncolt hívás

• Hívás átvétel csoportban
• Visszahívás foglalt esetben
• Vészhelyzeti bekopogás, megszakítás 
• Privátként megjelölt híváslehetőség
• Név- és számkijelzés tiltás

Port bázisú helyett felhasználó licenc

• TDM licenc – analóg, ISDN, Digitális, Cordless, Paging (PSM, PSE)
• IP  licenc – HFA és SIP mellékek
• A Circuit felhasználónak csak 1 Flex licenc szükséges függetlenül attól, hogy hard vagy soft kliens

Az OpenScape 4000 konvergens IP kommunikációs megoldást biztosít olyan 
cégek számára, amelyek 300-tól akár 100 000 felhasználóig működtetnek vállalati 
kommunikációs hálózatokat.

A megoldás kiforrott, széles körű vállalati jellemzőkkel bír, - a korábbi OpenScape 
4000 megoldásokból már ismert - nagy megbízhatóságú SW-architektúrát és biz- 
tonsági funkciókat tartalmaz. Két világ előnyeit egyesíti: analóg és hálózat alapú 
kapcsolatokat, mint a TDM és IP telefonok, a mobil WLAN és DECT készülékek, 
mind pedig a soft telefonok területét.

Az OpenScape 4000 arra készült, hogy költséghatékony, optimalizált kom- 
munikációt biztosítson, így segítve a vállalkozásokat a munkahelyi hatékonyság 
növelésében. 

Ez egy hatékony kommunikációs megoldás, amely magas fokú mobilitással és 
számtalan választási lehetőséggel bír. A legújabb megoldások mellett világ szab-
ványokon alapuló integrációt biztosít az üzletileg kritikus alkalmazásokkal és 
rendszerekkel.

Ennek megvalósítását a beépített assistant szolgáltatással és kiváló rendszer- 
felügyeleti eszközökkel segíti, amely könnyen használható és átfogó képességgel 
ruházza fel a rendszergazdákat.

Mindezt kiegészíti a világszerte rendelkezésre álló OpenScale Services 
szolgáltatás-csomag, amellyel lehetővé válik, hogy a vállalkozások az üzleti 
folytonosság biztosítása mellett a saját erősségeikre összpontosíthassanak.

oPEnsCaPE 4000 
-új út a kommunikációban

 Az OpenScape 4000 stratégiája

OpenScape 4000 Branch
Meglepően flexibilis koncepció, komfortos adminisztrálhatóság

OpenScape 4000 Branch
Hardware at its best

OpenScape XpertConcierge
Új kezelői szolgáltatások

OpenScape Contact Center
Support for remote agents

Unify telefon fejlesztései
OpenStage WL3

OpenScape 4000 licencelés
Módosított OpenScape Voice licenc

OpenScape Xpert
 Trading és Diszpécser új szolgáltatások

Az OpenScape 4000 V7 -hez viszonyítva
• új berendezésnél 15% 
• upgrade esetén 24%  árcsökkenés

STMIX mint az STMI utódja
Megnövelt szolgáltatás

• Xpressions CorNet IP connektivity
• HFA funkció (telefon és cliens) 
• IPDA funkció – IP Branches Connektivity

• STMI4 és STMIX együttműködhet egyazon Shelfben
• Az AP1120 kapcsolat nem támogatott
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A veszprémi rendezvényen az előadások sorát Szalai 
Péter IKT tanácsadó szomorú statisztikákkal kezd-
te. Hazánk a sor végén kullog abban a felmérésben, 
amely a vállalatirányítási és CRM (ügyfélkapcsolat ke-
zelési) rendszerek használatára vonatkozik az uniós 
vállalkozások tekintetében. Sajnos a tapasztalatok tel-
jesen alátámasztják a statisztikákat, a magyarországi 
vállalkozások még mindig ellenérzéseket táplálnak 

e témakör, illetve átfogóan a digitális világgal szem-
ben. Az Iparkamara ezért célul tűzte ki, hogy e jelentős 
problémára megtalálja az okokat és szemléletformáló 
programokkal megoldásokat keres, melyhez a keretet 
a Vállalkozz digitálisan rendezvénysorozat biztosítja.

A hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) jelenleg 
korlátozottan használják a korszerű informatikai megol-
dásokat, a magyar KKV-k vezetői, döntéshozói jelentős 
arányban hiányos információkkal rendelkeznek az info-
kommunikációs technológiák (IKT) vállalati felhasználásá-
nak lehetőségeiről, előnyeiről.

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-
ratív Program keretében megvalósuló projekt fő célja a 
hazai KKV-k versenyképességének növelése. Az új infor-
matikai alkalmazások használatának ösztönzése, az álta-
luk elérhető előnyök bemutatása és a korszerű megoldá-
sok iránti igény felkeltése mind hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy a programban résztvevők versenytársaiknál haté-
konyabban, eredményesebben működhessenek a hazai 
és külföldi piacokon.

A közel kétéves időtartamú program kifejezetten vidé-
ki vállalkozások számára nyújt segítséget, lebonyolítása 
Közép-Magyarország kivételével országosan zajlik. A kor-
mányzati támogatással létrehozott projekt arra törekszik, 
hogy segítse olyan fizikai eszközök, szoftverek vagy mód-
szerek meghonosítását egy cég életében, amely kiváltja a 
hagyományos papír alapú feladatvégzést, vagy a meglé-
vő, korszerűtlenné vált informatikai megoldások cseréjét 
eredményezi.

További információk: www.vallalkozzdigitalisan.hu

a digitális világ
forradalma a magyarországi
vállalkozások életében – 
a vállalkozz digitálisan rendezvénysorozat tapasztalatai

2017. március 22-én Veszprém adott otthont a Vállalkozz digitálisan prog-
ramsorozat újabb rendezvényének. Az Enterprise Group immár ötödik 
alkalommal vett részt meghívott előadóként és kiállítóként, Dunaújváros,
Balatonfüred, Kalocsa és Kaposvár után. Az Iparkamarával igazán jó 
az együttműködésünk, 2016-ban ünnepélyes keretek közt minősítő okle-
velüket is megkaptuk. 

Tonkáné Balonyi Bernadett

Modern Vállalkozások Programja
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A fórumbeszélgetés során a meghívott előadók igyekeztek megvála-
szolni a kis- és középvállalkozások vezetői, képviselői felől érkezett kér-
déseket, és együtt boncolgatták a jelenlegi helyzet okait. Egyértelmű-
vé vált, hogy a vállalkozások vezetőinek az adatbiztonság kérdése 
a legfontosabb, nehéz megérteniük az új technológiákat, és félnek 
azoktól. Hasonló módon tartanak az átláthatóságtól is, például hogy 
egy NAV ellenőrzés során adatokat gyűjthetnek ki a CRM rendszer-
ből. Másik okként a forráshiányt jelölték meg, vagyis nem szívesen 
szánnak pénzt arra (még pályázati forrást sem), hogy informatikailag 
fejlesszék cégüket. 

Abban  mindenki egyetértett, hogy már csak a versenytársaktól való 
lemaradás elkerülése miatt is szükségesek ezek a fejlesztések, és 
az ilyen szemléletformáló rendezvények segíthetnek ebben a folya-
matban, akár még úgy is, hogy összehozzák a keresletet és a kínála-
tot, vagyis a kis- és középvállalkozásokat azokkal az Iparkamara által is 
minősített és megbízható cégekkel, akik a haladásban segíthetnek.  

Az előadások érdekes témákat feszegettek a felhőalapú szolgáltatá-
soktól egészen a 3D nyomtatás jövőjéig. 

A digitális világhoz kapcsolódva az Enterprise Group Industry üzletág 
igazgatója, Járai Tamás egy gondolatkísérletre hívta a résztvevőket: 
építsünk egy robotot! E hangzatos indítást követően előadásában 
bemutatta, hogy egy projekt folyamatát milyen digitális megoldások 
támogathatják és segíthetik, valamint kiemelte, hogy cégünk és üzletá-
gaink hogyan tudnak ehhez kapcsolódni.

ICT HÍRMONDÓ          10       

Természetesen a legnagyobb sikert az Industry 
üzletág első saját fejlesztésű és gyártású 
terméke, a filmvászon hőse, MyArtoo megjele-
nése aratta, aki megkérdőjelezhetetlen bizo-
nyítékul szolgált az Enterprise Groupban rejlő 
kompetenciákra vonatkozóan. Bizonyította 
egyben azt is, hogy akár egy nem mindennapi 
ötlet – egy robot megépítése – is lehetséges.

Erős, meghatározó referenciát jelentett, hogy-
bemutassa az Enterprise Group üzletágaiban 
rejlő komplex megoldásokat. 
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Néhány szó az Óbudai Egyetemről

Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illet-
ve a jogelődök – Bánki Donát Műszaki Főiskola, Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskola, Könnyűipari Főiskola – általá-
nos és teljes körű jogutódja 2010 januárjától. A hallgatók 
bekapcsolódhatnak az egyetem kutató-fejlesztő tevé-
kenységébe, tudományos diákköri mozgalmába. 

Az egyetem Budapesten 5 karral 
rendelkezik:

• A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki  
 Karon az alapképzésben magyar nyelvű gépész-, had-  
 és biztonságtechnikai-, mechatronikai mérnökök,  
 illetve német nyelvű gépészmérnökök, valamint  
 műszaki szakoktatók képzése folyik. 
• A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon az alapképzés  
 keretében villamosmérnököket képeznek. 

• A Keleti Károly Gazdasági Kar az alapképzés során  
 műszaki menedzser, gazdálkodási és menedzsment,  
 illetve kereskedelem és marketing szakokon folytat  
 képzést.
• A Neumann János Informatikai Kar feladata az elis 
 mert, gyakorlatorientált mérnök informatikus alap- 
 szak gondozása. 
• A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar  
 a könnyűipari mérnöki, az ipari termék- és formaterve- 
 ző mérnöki és környezetmérnöki alapszakokon folytat  
 oktatást.

Az Enteprise Group és az egyetem 
kapcsolata

Az Enterprise Group a Keleti Károly Gazdasági Karral és a 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karral ápol szoros kap-
csolatot. Ennek az együttműködésnek nagyon fontos 
alapja, hogy a vállalat vezetői, mérnökei, munkatársai kö-
zül nagyon sokan végeztek (illetve éppen tanulnak) ezeken 
a karokon, illetve jogelődein. Mi Kandósok, vagy Keletisek 
büszkék vagyunk a lezárt képzéseinkre, minden nap látjuk 
azok értékét, értékteremtő készségét. Kötelességünknek 
tartjuk, hogy személyes lehetőségeinkhez mérten tu-
dásunkat, tapasztalatainkat megosszuk képző intézmé-
nyünkkel, ezáltal segítve az oktatási színvonal további nö-
velését, támogatva a fenntarthatóságot. 

A Keleti Karról Pappné Dr. Nagy Valéria 
docens asszonyt kérdeztük a múltról, a 
cég és az egyetem közötti kooperációról:

„1993/94-től évente eleinte 60, majd 
később 100-120 műszaki menedzser 
és gazdasági informatikus hallgató 
15 hetes szakmai gyakorlatát szer-
veztem. A ‚90-es évek második fe-
lében a hazai ipar transzformációs 
válsága igen megnehezítette a meg-
felelő szakmai gyakorlati helyek 
megtalálását. Az első két év nehéz 
volt, de végül egy kiválóan működő 
informális hálózatot sikerült kiala-
kítanom. A cégeknél szakmai gya-
korlaton lévő hallgatók többsége 

maradt a gyakorlati helyen munkavállalóként, és már a 
következő évben maguk mellé kértek egy gyakornokot. 
Ahogy a korábbi tanítványok emelkedtek a szakmai karri-
er ranglétráján, úgy bővültek az elhelyezkedési lehetősé-
gek. Minden évfolyam szélesítette ezt a hálót. Körülbelül 
200 vállalattal tartottuk a kapcsolatot. Áprilisban telefo-
non jelezték, hogy milyen igényeik vannak, és hány főre 

van szükségük, én pedig kiválasztottam a megfelelő hall-
gatókat”- foglalta össze Valéria, aki pontosan felidézte 
azt a pillanatot is, amikor az Enterprise Group ICT üzlet-
ágának igazgatója, Juhász László felvette az egyetemmel 
a kapcsolatot.

„László is öregdiákként keresett meg, hogy megfelelő 
képességű gyakornokokat adjak számára a mindenkori 
üzletfejlesztési célok megvalósítása érdekében. Hosszú 
éveken át, rendszeresen 2-3 hallgatót foglalkoztatott 
először gyakornokként, majd munkatársként. Egyen-
gette, segítette szakmai fejlődésüket. Szinte minden 
hallgató szakmai karriert csinált, akit szárnyai alá vett, 
ennek okán nem volt nehéz jó képességű, motivált gya-
kornokot találnom számára. 17 év alatt volt szerencsénk 
több mint 25 diáknak az előbb említett kapcsolat által 
gyakornoki lehetőséget biztosítani”– tartott számadást  
a docens asszony. 

A műszaki-menedzser képzés megváltoztatásával a 
szakmai gyakorlat ideje jelentősen lerövidült, ami a gya-
korlati programban résztvevő cégek számára nem cél-
ravezető. Az egyetem a duális képzésben látja a kiutat, 
melyre Valéria is kitért röviden.

az EntErPrisE grouP  
a tudásalaPú gazdaság  
ElkötElEzEtt támogatÓja  
Együttműködés az Óbudai Egyetemmel
Az Óbudai Egyetem a globális felsőoktatási piac aktív és elismert szereplőjeként minőségi és 
versenyképes szolgáltatást nyújtó intézmény, amely az európai felsőoktatási térség részeseként 
tevékenyen és elkötelezetten vesz részt a tudásalapú társadalom és gazdaság létrehozásában.  
Az Enterprise Group évek óta szoros kapcsolatot ápol az egyetemmel a duális kooperatív képzés 
megvalósításában, mely a hallgatók egyre növekvő rétegének biztosítja a szakdolgozatok üzemi 
környezetben való elkészítését, a szakmai gyakorlat megszerzését.

KITEKINTŐ

Óbudai
Egyetem
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„Ez az ideális helyzet addig állt fenn, ameddig meg nem vál-
tozott a műszaki menedzser képzés tanterve, mely 6 hétre 
szűkítette a szakmai gyakorlatot, ami a cégek számára elfo-
gadhatatlan. Ennyi idő alatt szinte semmit nem lehet meg-
tanulni, illetve hasznosítani, így a vállalatok nem érdekel-
tek a 6 hetes foglalkoztatásban. Az új szakok utolsó féléves 
hallgatói - a tisztán gazdasági képzést adó Gazdálkodás és 
Menedzsment, valamint a Kereskedelem és Marketing szak, 
ahol megmaradt a 15 hetes szakmai gyakorlat – számára 
az jelent nehézséget, hogy a munkaerő-piaci versenyben 
sokszor hátrányban vannak a Corvinus Egyetem és a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem hallgatóival szemben.

Beszélgetéseink, illetve véleményem szerint az egyik jó al-
ternatívát kínáló távlati terv a duális képzés, ennek titka 
a hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdésétől be-
fejezéséig biztosított gyakornoki oktatás.”

Dr. Temesvári Zsolt egyetemi tanár és  
dékán, a Kandó Kari együttműködésről 
foglalta össze gondolatait:

„A két intézmény már korábban foly-
tatott egyeztetéseket a lehetséges 
együttműködésről. Igazán konstruk-
tívvá 2016-ban érett a tervezett 
kooperáció. A 2016. november 17-én 
megrendezett XXXII. Kandó Konfe-
rencián az Enterprise több szinten is 
aktív résztvevője volt a rendezvény-
nek. Járai Tamás és Juhász László 
Robotépítési teória című előadása 
nagy érdeklődést váltott ki a jelenle-
vő hallgatók körében.

A konferencia keretében megrendezett II. Ipari Fórumon 
Juhász László ICT üzletág igazgató képviselte a céget. A Fó-
rumon áttekintésre kerültek a 2015-ben megrendezett I. 
Ipari Fórum eredményei. Ezek közül a legfontosabb, hogy 
a cégek kiálltak a kooperatív képzés mellett, melyet rend-
kívül hasznosnak ítéltek. 

Az I. Ipari Fórum eredményeként kormányzati intézke-
dés is született, mely révén olyan pályázati kiírásra ke-
rült sor, ami támogatja a kooperatív képzés fejlesztését 
is. A II. Ipari Fórumon a kerekasztal beszélgetés során 
megerősítést nyert, hogy a kooperatív képzést támogatni 
kell, mint az ipar által kedvelt és hasznos képzési for-
mát. Fontos vélemény fogalmazódott meg a tekintetben 
is, hogy a nyári 6 hetes kötelező gyakorlat nem alkal-
mas hasznos munkavégzésre, annak időtartamát célsze-
rű lenne 5-6 hónapra növelni. Erre lehetőséget nyújt a 
kooperatív képzés. 

Fontos véleményként körvonalazódott, hogy az ipar és az 
egyetem együttműködését erősíteni kell. Ennek egyik leg-
fontosabb lehetősége a „hidak” kiépítése az intézmények 
között. Ennek első lépése a vállalatok által kiírt projekt-
munkák megjelenése az egyetemen, melyre a hallgatók 
akár már az 5. félévben pályázhatnak és a munkafolya-

matban jelentős részt vállalnának a cég munkatársai. 
Azon hallgatók, akik a projektmunkájukat egy cégnél vég-
zik, nagy valószínűséggel azt fogják választani, mint ami 
a kooperatív képzésük helyszíne. Ennek egyenes folytatá-
sa lehet a vállalatnál való elhelyezkedés. Összefoglalva 
igen ígéretesnek tűnik a jövőbeni együttműködés, mind a 
projektmunkák, mind a kooperatív képzés, a közös okta-
tási programok területén.”

KITEKINTŐ

„Az együttműködés elmélyítése, fejlesztése 
érdekében az Enterprise Communications 
Magyarország Kft. már jelezte részvételét 
a 2017-ben megrendezésre kerülő III.  
Ipari Fórumon.”

„Az Enterprise Communications Magyar-
országgal közösen ennek megvalósítását 
tűzzük ki célul a 2017/2018-as tanévben.”
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A mai vállalati- és otthoni élet egyik legmeghatározóbb ele-
me az informatika, ami most már teljeskörűen körbeveszi a 
mindennapi életünket. Fejlődését passzívan is elősegítjük. 
Önkéntelenül is magunkhoz vesszük a fejlesztéseket akkor 
is, amikor a villamosmegállóban látjuk, mikor jön a következő 
szerelvény, és akkor is mikor kezünkbe véve a telefont azon 
valamilyen információ után kutatunk. A tengerentúlon ma 
már a „weboldalakat” mobile first (elsődlegesen nem PC-re 
optimalizálva) szerkezetűre készítik, mert az információ el-
érése már elsődlegesen okos készüléken keresztül történik. 

Mit is jelent ez számunkra? Mikor sok-sok évvel ezelőtt OSI 
és TCP/IP modellről tanultam, nem gondoltam volna, hogy 
az L7 (felhasználói szint) lesz majd a legmeghatározóbb. 
Ezen felül pedig az üzleti cél.  

Ma egyre inkább azt látom, hogy az informatikai fejlesztések 
fő irányát az üzleti célok határozzák meg, melyek egyben 
majd meghatározzák azt az infrastruktúrát is, amit használ-
ni fogunk. Tehát már nagyon régóta nem él a trend, hogy 
veszünk hardvereket és szoftver architektúrát és abból ki-
hozzuk a legtöbbet, hanem pont fordítva! Megnézzük, hogy 
milyen üzleti igények merülnek fel most, mi várható a jövő-
ben és ehhez kapcsolva illetjük a „vasat”. Miért fontos ez? 

Mindez azt várja el tőlünk, szállítóktól és gyártóktól, hogy 
olyan infrastruktúrán gondolkozzunk, mely képes az aktu-
ális igényeknek, legfőképpen üzleti környezetnek megfelelő-
en teljesíteni. A nagy különbség pedig az, hogy az elvárást 
a „most”-ban is várja el. A mai start-up kultúra egyik fő 
előnye, hogy olyan dinamikával lehet váltani stratégiát és 
ahhoz üzleti igényt rendelni, ahogy az régen képtelenség 
volt. Ha azt látjuk, hogy a termék korai fázisban nem illesz-
kedik teljes mértékben az ügyfél igényéhez, változtatunk, 
igazítunk. Nem egy hónap múlva, hanem most.  

Ez a tendencia ma már megjelenik a gyártók esetén is. Ami-
kor nagyobb kapacitásra van szükségünk, bevonjuk a fel-
hőben található szolgáltatásokat, amikor üzleti igényre al-
kalmazást vezetünk be, hozzáigazítjuk az infrastruktúrát is. 
Sőt, sok esetben az alkalmazás az oka a teljes infrastruktúra 
átalakításnak.  

Ez nekünk és az ügyfélnek is sokkal komolyabb hasznot 
hoz. Ezért is van jelen az ICT tudásán túl olyan vállalati tu-
dás is, mely képes üzleti folyamatokat elemezni, SAP rend-
szert átalakítani, szoftvert fejleszteni és gyártási folyama-
tokat ismerni. 

Mert az informatikát alkalmazzuk. 
Alkalmazzuk ügyfeleink üzletére.

Rácz Tamás 
(ÉRTÉKESíTÉSI VEZETŐ)

KÉPLET         17          ICT HÍRMONDÓ      

alkalmazott 
(az) informatika

Mert mikor az intelligens város, parkoló, applikáció(k), 
üzleti támogató rendszerek kerülnek bevezetésre, ak-
kor nem a meglévő adottságokban vizsgálunk szűk ke-
resztmetszeteket, hanem előre „gyártjuk” le az ideális 
környezetet. Kiváló példa erre az SAP és HP együttmű-
ködése, ahol már SAP HANA működésre optimalizált 
„vasat” lehet vásárolni.

Összességében elmondható, hogy már nem árlisták-
ban keresünk termékeket, nem meglévő infrastruktú-
rát „csiszolunk” feltétlenül fényesebbre, amikor egy új 
üzleti igény megjelenik egyik ügyfelünknél, hanem  
komplex módon újratervezünk konkrétan  az alkalma-
zásra, az üzleti nyereséget hozza, és arra optimalizáljuk 
a rendszert.

KÉPLET
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Az Extreme Networks eszközfelvásárlási megállapodás keretében ajánlatot tett az Avaya networking 
üzletágának megvásárlására. A két szervezet online felületén, 2017.03.07-én tette közzé hivatalosan  
a megállapodással kapcsolatos információkat.

mEgvásárolta az EXtrEmE nEtworks 
az avaya nEtworking üzlEtágát!

Az Extreme Networks eszközfelvásárlási megállapodás keretében ajánlatot tett az Avaya networking üzletágának meg-
vásárlására. A két szervezet online felületén, 2017.03.07-én tette közzé hivatalosan a megállapodással kapcsolatos 
információkat.

Május 31-én az Extrem Networks hivatalosan is bejelentette, hogy megnyerte az Avaya felé tett ajánlatot, és várhatóan 
július 1-jétől veszi át az irányítást. Ezzel az Extrem Networks a vállalati hálózati piac harmadik legnagyobb forgalma-
zójává válik.

Az Extreme Networks célja az akvizícióval a jelenleg is ideális piaci pozíciójának továbbfejlesztése és versenyképessé-
gének erősítése, további piaci vertikumok elérésével.

Az üzlet létrejötte komoly lehetőséget jelent az Extreme Networks Platinum partnerséggel bíró Enterprise  
Communications Magyarország Kft. számára, egyúttal megnyugvást és jövőképet adhat a jelenleg Avaya hálózati esz-
közöket használó partnerek számára is.

Rohamosan növekvő mobilitás és virtuális üzleti kör-
nyezetek: ezek azok a viszonyok, amelyekben helyt kell 
állnia egy mai cégnek – legyen az kis-, közepes- vagy 
nagyvállalat – méghozzá úgy, hogy közben munkavál-
lalói mindvégig produktívak és kreatívak maradnak. A 
digitális világ számos lehetőséget kínál a fejlődésre, a 
rugalmasság és az eredmények növelésére, azt azonban 
mérlegelnünk kell, hogy hogyan tudjuk ezeket a lehető-
ségeket maximálisan kihasználni. 

A Unify úgy véli, 2017-ben az alábbi célkitűzésekkel tudják a 
vállalatok könnyebben elérni a piaci eredményességet és a 
munkavállalói lojalitást:

1. Érezzük át a digitális élmények lényegét
A kommunikáció és az együttműködés alapvető emberi 
tapasztalatok. Az ezekhez szükséges eszközök azonban kü-
lönbözőek lehetnek. A felhasználói élmények növelése biz-
tosítja a felhasználók hozzáférését az összes médiumhoz, 
anélkül, hogy alkalmazások között kellene szlalomozniuk. Ez 
a technológia iránti bizalmat erősíti, valamint azt az érzést, 
hogy eszközeink együttműködnek velünk. 

2. Egyszerűsítse az infrastruktúrát
Elkészíteni a tökéletes ételt, megtalálni a megfelelő ajándé-
kot, repülőjegyet foglalni – az ünnepek sokszor bonyolultak 
és meglehetősen költségesek. Ha üzletről van szó, az még 
több komplexitással jár, pénz és idő terén is. Ennek orvos-
lására központosíthatjuk infrastruktúráinkat és használha-
tunk nyilvános felhőt vagy menedzselt szolgáltatásokat is, 
amelyek csökkentik az informatikai terheket és kihasználják 
a vállalkozások licencek általi lehetőségeit. 

3. Vegye kézbe a digitális jövőt
Határozza el, hogy a legjobb kommunikációs és együttmű-
ködési eszközöket fogja használni cége érdekében. A szoft-
ver- és felhőalapú szolgáltatások gyakorlatilag bármely meg-
lévő rendszerbe integrálhatóak, a plug-in csatlakozók pedig 
szintén lehetővé teszik az eszközök csatlakozási lehetőségét. 
A hibrid és felhő megoldások úgy fejlesztik a technológiát, 
hogy a már meglévő rendszereket nem szükséges elvetni. 

4. Hagyja maga mögött a korlátokat és működjön együtt
A jobb teljesítmény érdekében érdemes a szabadidőben 
is összegyűlni azokkal, akikkel együttműködünk, hiszen az 
összetartozás érzése növeli a produktivitást is. Történjen ez 
akár egy szervezet területén, vagy külső helyszínen – össze-
hozni az embereket, hogy beszélgessenek, együttműködje-
nek, és információkat osszanak meg egymással, felerősíti 
a közös célokat és fejleszti a cég teljesítményét. A hatéko-
nyabb kommunikáció érdekében le kell bontani a szervezet 
határait és a hatalmi együttműködési technológiákat.  

5. Társuljon olyan emberekkel, akikben megbízik
Hogyan képesek az alkalmazottak kihozni a maximumot a 
bennük rejlő potenciálból anélkül, hogy egy megbízható 
teches partner lenne mellettük? A Unify kiemelt figyelmet 
fordít a vállalati együttműködés lehetővé tételére azáltal, 
hogy a lehető legjobb kommunikációs megoldásokat fejlesz-
ti és kínálja. Határozzuk el, hogy megtaláljuk azt a technoló-
giai partnert, akire lehet számítani, aki üzleti célokat kínál, 
mélyreható, speciális szakértelmet és versenyelőnyt biztosí-
tó innovációkat szállít.

6. Győzze le a fragmentációt vállalatában
Az eltérő és fragmentált rendszerek vagy alkalmazások fo-
kozott támogatást és training terhet termelnek, valamint 
magasabb költséggel jár menedzselésük és karbantartásuk 
is. Határozzuk el, hogy elgondolkodunk olyan módszereken, 
melyekkel elkerülhetjük a szétforgácsolódást, a csökkent 
produktivitást, és a frusztráció rejtett költségeit – azáltal 
hogy racionalizáljuk infrastruktúránkat és folyamatainkat.

7. Válassza a digitális átalakulást
A digitális transzformáció mindent megváltoztatott a mun-
kával kapcsolatban. Azon változásokkal, melyekkel egy di-
gitális munkahely jár, új lehetőségek nyílnak vállalata gyor-
sabbá, hatékonyabbá, jobbá és produktívabbá tételében. 
Határozzuk el, hogy felmérjük mit is jelent ez az átalakulás 
vállalatunk szempontjából és alkalmazzuk a megfelelő esz-
közöket annak támogatására. Ez magában foglalja olyan 
stratégia kidolgozását, mely lehetővé teszi a virtuális csa-
patokat, a kötetlen helyű munkavégzést, a mobilitást és a 
társas együttműködést.  Vizsgálja meg, hogyan befolyásolja 
vállalata szélesebb digitális átalakulási stratégiája az alkal-
mazottai és a csapatai működését, melyekben dolgoznak. 
Dolgozzon együtt olyan partnerrel, aki segít vállalatának el-
jutni oda, ahol lennie kell!

EmbErinEk, EltökéltnEk és ErEdményEsnEk 
lEnni – EbbEn sEgít a vállalatoknak a unify
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Az egészségügy szereplőinek egyik legfontosabb, éves 
találkozóján kórházvezetők, klinikusok, ápolók és gaz-
dasági munkatársak, egészségpolitikusok, hatósági al-
kalmazottak, beszállítók, szakújságírók, betegszervezeti 
képviselők egyaránt jelen voltak. 

A három nap alatt több helyszínen, változatos témákban 
zajlottak eszmecserék, előadások, különféle progra-
mok. Nem volt könnyű dolga annak, akinek választania 
kellett a kínálkozó prezentációk közül. A béreket érintő 
információk, a kórházak közötti együttműködések mel-
lett volt szó az orvosi életpályák áttekintéséről kórháza-
inkban, és válaszokat kerestek a szakemberek az egész-
ségügyet érintő gazdasági kérdésekre is a közbeszerzés, 
a kontrolling, a bérszámfejtés, vagy éppen a KGR rend-
szer területén. 

A rendezvénynek a Siófok központjában, közvetlenül 
a vízparton elhelyezkedő Hotel Azúr adott otthont. Az 
Enterprise Group a központi helyen levő L4-es stan-

don, eHealth és ICT munkatársaival várta az érdeklő-
dőket, hogy bepillantást engedjen azokba a techno-
lógiai vívmányokat maximálisan kihasználó innovatív 
megoldásokba, melyekkel igyekszünk hozzájárulni a 
hazai betegellátás színvonalának növeléséhez.

A hozzánk látogató érdeklődők tájékozódhattak az 
EMMA 3.0 új funkcióiról, innovatív fejlesztésiről és töb-
bek között az EESZT-hez történő csatlakoztatási lehető-
ségekről is. Látványos térképen szemléltettük az EMMA 
hazai penetrációját, melyre büszkék vagyunk.

Saját fejlesztésű termékeink mellett eHealth port-
fóliónk részét képezik más gyártók kapcsolódó meg-
oldásai is, melyek szorosan integrálhatók a mi rend-
szereinkkel.  

A klinikai folyamatok során létrejövő információkhoz 
történő széles körű, egyidejű és hatékony hozzáférés 
az egészségügy informatikai jövőjének legfontosabb 
kérdése. Ésszerűsítést, a költségek csökkentését és a 
betegellátás élményének jelentős növekedését eredmé-
nyezheti egy olyan korszerű integrált betegellátási rend-
szer, mint a Unify OpenScape – Health Station, melyet az 
érdeklődők élesben is kipróbálhattak.

A svéd Ascom Wireless Solutions által kifejlesztett 
egészségügyi/kórházi eseménykezelő rendszer egyik 
fontos eleme a valós idejű helymeghatározás, röviden 
RTLS (Real Time Location System) mely képes optimali-

zálni az ápoló személyzet leterheltségét, miközben ezzel 
párhuzamosan javítja a betegellátás színvonalát.  A már-
ka szakértője a csütörtöki napon, a standon ismertette 
a rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, válaszolt a kér-
désekre, reagált az észrevételekre.

Mindent figyelembe véve, kiemelkedő sikerekkel zár-
tuk a 2017-es MKSZ-t, s ebben az ügyfeleink, partne-
reink visszajelzései is megerősítettek bennünket. A há-
rom napba több kellemes beszélgetésre és szakmai-, 
kulturális-, társasági- alkalmon való részvételre nyílt  
lehetőségünk. 

magyar 
kÓrházszövEtség 
XXiX. kongrEsszusa
Az egészségügyi szektor innovatív 
fejlesztőjeként az Enterprise Group 
eHealth üzletága idén is képviseltette 
magát a Magyar Kórházszövetség 
Kongresszusán, melyet 2017. április 
26. és 28. között rendeztek meg. Az 
esemény lehetőséget adott arra, hogy 
tájékozódjunk a hazai egészségügy 
trendjeiről, sajátosságairól, miközben 
ismertettük a szakmai döntéshozóival 
üzletágunk innovatív portfólióját, 
mely új távlatokat nyit az egészségügyi 
informatikában.

2018-as naptárunkba egy biztos bejegyzés már szerepel: az Enterprise Group 
jövőre is részt vesz az egészségügyi szakma egyik legfontosabb seregszemléjén. 
Találkozzunk 2018-ban is!

KITEKINTŐ



        21          ICT HÍRMONDÓ      ICT HÍRMONDÓ          20               21          ICT HÍRMONDÓ      KITEKINTŐ

Az egészségügy szereplőinek egyik legfontosabb, éves 
találkozóján kórházvezetők, klinikusok, ápolók és gaz-
dasági munkatársak, egészségpolitikusok, hatósági al-
kalmazottak, beszállítók, szakújságírók, betegszervezeti 
képviselők egyaránt jelen voltak. 

A három nap alatt több helyszínen, változatos témákban 
zajlottak eszmecserék, előadások, különféle progra-
mok. Nem volt könnyű dolga annak, akinek választania 
kellett a kínálkozó prezentációk közül. A béreket érintő 
információk, a kórházak közötti együttműködések mel-
lett volt szó az orvosi életpályák áttekintéséről kórháza-
inkban, és válaszokat kerestek a szakemberek az egész-
ségügyet érintő gazdasági kérdésekre is a közbeszerzés, 
a kontrolling, a bérszámfejtés, vagy éppen a KGR rend-
szer területén. 

A rendezvénynek a Siófok központjában, közvetlenül 
a vízparton elhelyezkedő Hotel Azúr adott otthont. Az 
Enterprise Group a központi helyen levő L4-es stan-

don, eHealth és ICT munkatársaival várta az érdeklő-
dőket, hogy bepillantást engedjen azokba a techno-
lógiai vívmányokat maximálisan kihasználó innovatív 
megoldásokba, melyekkel igyekszünk hozzájárulni a 
hazai betegellátás színvonalának növeléséhez.

A hozzánk látogató érdeklődők tájékozódhattak az 
EMMA 3.0 új funkcióiról, innovatív fejlesztésiről és töb-
bek között az EESZT-hez történő csatlakoztatási lehető-
ségekről is. Látványos térképen szemléltettük az EMMA 
hazai penetrációját, melyre büszkék vagyunk.

Saját fejlesztésű termékeink mellett eHealth port-
fóliónk részét képezik más gyártók kapcsolódó meg-
oldásai is, melyek szorosan integrálhatók a mi rend-
szereinkkel.  

A klinikai folyamatok során létrejövő információkhoz 
történő széles körű, egyidejű és hatékony hozzáférés 
az egészségügy informatikai jövőjének legfontosabb 
kérdése. Ésszerűsítést, a költségek csökkentését és a 
betegellátás élményének jelentős növekedését eredmé-
nyezheti egy olyan korszerű integrált betegellátási rend-
szer, mint a Unify OpenScape – Health Station, melyet az 
érdeklődők élesben is kipróbálhattak.

A svéd Ascom Wireless Solutions által kifejlesztett 
egészségügyi/kórházi eseménykezelő rendszer egyik 
fontos eleme a valós idejű helymeghatározás, röviden 
RTLS (Real Time Location System) mely képes optimali-

zálni az ápoló személyzet leterheltségét, miközben ezzel 
párhuzamosan javítja a betegellátás színvonalát.  A már-
ka szakértője a csütörtöki napon, a standon ismertette 
a rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, válaszolt a kér-
désekre, reagált az észrevételekre.

Mindent figyelembe véve, kiemelkedő sikerekkel zár-
tuk a 2017-es MKSZ-t, s ebben az ügyfeleink, partne-
reink visszajelzései is megerősítettek bennünket. A há-
rom napba több kellemes beszélgetésre és szakmai-, 
kulturális-, társasági- alkalmon való részvételre nyílt  
lehetőségünk. 

magyar 
kÓrházszövEtség 
XXiX. kongrEsszusa
Az egészségügyi szektor innovatív 
fejlesztőjeként az Enterprise Group 
eHealth üzletága idén is képviseltette 
magát a Magyar Kórházszövetség 
Kongresszusán, melyet 2017. április 
26. és 28. között rendeztek meg. Az 
esemény lehetőséget adott arra, hogy 
tájékozódjunk a hazai egészségügy 
trendjeiről, sajátosságairól, miközben 
ismertettük a szakmai döntéshozóival 
üzletágunk innovatív portfólióját, 
mely új távlatokat nyit az egészségügyi 
informatikában.

2018-as naptárunkba egy biztos bejegyzés már szerepel: az Enterprise Group 
jövőre is részt vesz az egészségügyi szakma egyik legfontosabb seregszemléjén. 
Találkozzunk 2018-ban is!

KITEKINTŐ
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itbusinEss & tEChnology 
2017

a hElyhEz kötött 
voiP-tElEfonálás alakulása

Idén a Kempinski hotel adott otthont a rendezvénynek Budapesten, az egynapos konferencia főbb etapjait olyan 
aktuális témák adták, mint például a Digitális Jólét Program célkitűzései és eredményei, a hazai vállalkozások digitá-
lis felkészültsége, a személyiségalapú generációs stratégia és a staféta átadása a családi vállalkozásoknál. A napot 
díjátadó gála zárta, amelynek keretében idén először adták át a Top 52 szavazás alapján megválasztott, 2016 legsi-
keresebb ICT-cégének járó ITB-kockát.

Örömmel osztjuk meg kedves Olvasóinkkal, hogy az Enterprise Group ICT üzletága 
az 52 cég közül a 6. helyezést érte el. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek a szavazatát és bizalmát.

szakmai naP az iCt üzlEtágban – lEgyEn 
Előnyös az ön számára, szÓljon bElE a 
tEmatikába!
Fontosnak tartjuk, hogy szakmai eseményeinken ügyfeleink számára hasznos témákkal foglalkozzunk.

Amennyiben van olyan dolog, ami érdekli Önt, szívesen hallana róla részletesebben, esetleg az olvasottak után 
kérdése merült fel, jelezze nekünk, legyen az gyártói kérdés, megoldás vagy szolgáltatás.

Legközelebbi szakmai napunkon - megfelelő érdeklődés esetén – érintjük a témát, s erről előzetesen meghívót 
küldünk Önnek.

Visszajelzését várjuk az ICTmarketing@enterprisegroup.hu címre!

A vezetékes hálózatból indított hívások száma 5,7, időtartama pedig 2,8%-kal  
volt kevesebb a 2015. IV. negyedévihez képest.

2016-ban – a több évnyi csökkenést folytatva – a vezetékes hálózatból indított hívások 
száma 11, időtartama pedig 4,8%-kal esett vissza a 2015. évihez képest.

A VoIP-típusú hívások részaránya (40%) az összes híváson belül   0,4 százalékponttal 
csökkent egy év alatt. A beszélgetések összesített idejének 45%-a VoIP-alapú volt.

2016. október–decemberben a vezetékes hívások 69%-át egyéni fővonalról, 30%-át 
üzleti előfizetésről indították. A vezetékes telefonálással töltött percidő 86%-a 
egyéni, 14%-a üzleti hívás volt. Az egyéni előfizetők által indított hívások 
átlagos ideje (5,6 perc) 3,4 perccel haladta meg az üzleti fővonalról kezdeményezett 
beszélgetések időtartamát.

A vizsgált időszakban az egy egyéni fővonalra jutó hívások száma átlagosan 63 volt, 
9-cel kevesebb, míg az egy üzleti vonalra jutó hívások száma 136, 7-tel több volt,  
mint egy évvel korábban.

Helyhez kötött VoIP-hívások időtartamának aránya az összes vezetékes híváson belül
Helyhez kötött VoIP-hangcsatornáka (pl. kábeltévés, DSL, optika) aránya vezetékes vonalakon belül
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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


