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Agenda

14.45 - 16.15 Izgalmas a jelen, izgalmas a jövő - előadások

Gyártói kitekintés nemzetközi viszonylatban 

Juhász László, ICT üzletág igazgató

Fortinet a világban, Fortinet Security Fabric

Rakoncza Zsolt, Fortinet country manager

Unify OpenScape 4000 rendszerek fejlesztési stratégiája

Nagy János, ICT stratégiai tanácsadó

Unify OpenScape 4000 termékfejlesztések, változások

Hadházy János, ICT key account manager

17.00 - 19.00 Pincerendszeri bortúra - 11 pince, 9 pincefolyosó, 5 

állomás, 5 mátrai bor megízlelése, megszámlálhatatlan finom falat. 

Köszöntő



Gyártói kitekintés

Az ICT üzletág által képviselt gyártók
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Unify a világban, Unify Európában   

Gyártói kitekintés - kollaboráció

Microsoft és Cisco - jó stratégák, de mi a céljuk?

Avaya - mit hoz a jövő?

Unify - valóban egy jó jövőkép?

Unify Európában 1-3. pozícióban az enterprise kategóriákban,

Magyarországon a 3. pozícióban a vállalati és intézményi piacon

Atos integráció

Erős a vertikális piacokon

Xpert

OpenScape 4000 

Contact center 

HiMed
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Unify fejlődési irányok

Gyártói kitekintés - kollaboráció

Felhő alapú, szolgáltatási modellben nyújtott megoldások

OpenScape Contact Center

OpenScape Business S

Circuit

Circuit

Professzionális video konferenica hardverek elérhetőek

Contact center implementáció

Egyszerű hozzáférés, fejlődő szolgáltatáskészlet

MS integráció

Google AI együttműködés

Contact center

Mobilitás

Google AI

Social networks

Video contact center
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Unify vision

Gyártói kitekintés - kollaboráció

“In the long history of humankind those who 

learned to collaborate and improvise most 

effectively have prevailed.” – Charles Darwin

“We are Unify - we are one.”

- Global Partner Conference Berlin, 2018

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqrPn5uNndAhUPZVAKHehIBokQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3AAtos.svg&psig=AOvVaw31T6zGwV4yJ_vtefhJE1ot&ust=1538077934694873
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3rNm9zdndAhWHalAKHQYmC3UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2F1000logos.net%2Fsiemens-logo%2F&psig=AOvVaw2U9fV955feWD09vTbfpY3-&ust=1538083445277063


Extreme Networks a világban – várakozásom 2017-ben

Gyártói kitekintés - hálózatok

Hova láttam az Extreme Networks-t 2018-ra?

A piacon a 3. helyre, mert

SDN piacformáló

Erős a szoftveres oldala

Brocade core switching tudás

Avaya switching felvásárlás

Átfogó WiFi tudás

Növekvő ügyfélbázis



Gyártói kitekintés - hálózatok

Hogyan sikerült?

Professzionális saját gyártás, saját OS

SDN bevezetések - Skoda, Strabag, stb

Valóban realizálódik az üzemetetési költség csökkenése

Extreme Control, Analytics and Management

Világbajnok GTAC kiszolgálás

Első osztályú ügyfélkapcsolat

Versenyképes árazás

Új termékstruktúra a különböző üzleti vertikumok terén

Következő generációs felhő vezérelt hálózatok megjelenése               

whitebox switching

IoT

Marketing

Egyszerűsödő licencelés, pay per use modell

Hová tart a fejlesztés 2018 – 2019 között

Extreme Networks a világban 2018-ban

Merre tart?



FortiNet - vissza a csúcsra

Gyártói kitekintés - security

2017-ben minden security-t érintő 

területen profi megoldást kínál, 

egyes területeken a legjobb 

szolgáltatás készlettel bír

Átfogó hálózatos tartalmat nyújtani 

képes gyártó, ha úgy jobban ismert 

homogén rendszer kialakítására 

képes

Versenyképes mind az 

integrátoroknak,

mind a vevők számára

Professzionális magyar csapat




