Bevezeto

Bevezető

Minden szervezet vezetőjében kérdések sokasága
fogalmazódik meg vállalata, intézménye, illetve közvetlen
környezete jövőjével kapcsolatban. Olyan kérdések, amelyek
megválaszolása meghatározó üzleti eredményeik, sikerességük
és a mindezek eléréséhez nélkülözhetetlen
alkalmazkodóképességük szempontjából.

Egy kérdésre azonban már Hérakleitosz óta biztosan tudjuk
a választ: az egyetlen állandó dolog a világban a változás
maga. A globális társadalmi, szociális és gazdasági átalakulás
eredményeként folyamatos, mindenkire hatással lévő
átrendeződés zajlik és fog zajlani a közeljövőben is. Ugyanakkor
minden változásban benne van a fejlődés lehetősége, így
személyes pozitív hozzáállásunkon múlik ezek megtalálása.

Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy innovatív
szemléletmódunk és sokéves szakmai tapasztalatunk
segítségével stabil, megbízható partnerei legyünk ügyfeleinknek
a folyamatos változás hatékony kezelésében, eredményességük
javításában. A mindennapi gyakorlatban ez a valódi fogyasztói
igények új, magasabb szinten történő kielégítését és a
legmodernebb technológiák megfontolt és újszerű
felhasználását jelenti. A mi felfogásunk szerint az innováció
sokszor a már ismert részek közötti új összefüggések
felismerése: a már rendelkezésünkre álló pontok összekötése,
csak másként, mint korábban.
Kennedy azt mondta: „Az életben annak van előnye, aki már
akkor hozzákezd a problémák megoldásához, amikor mások
még csak beszélnek róla”.

Remélem, hamarosan személyesen is találkozunk, hogy
közösen találjuk meg és építsük ki azokat a megoldásokat,
amelyek segítségével az Önök versenyelőnye is biztosítható.
Keressenek minket bizalommal!
Köszönöm megtisztelő figyelmét, hogy időt szán cégünk
megismerésére!

Orbán Előd
ügyvezető igazgató
Enterprise Group

Enterprise

Miért az
Enterprise
Group?

Az Enterprise Group az innovatív informatikai és
infokommunikációs szolgáltatások és megoldások egyik vezető
hazai rendszerintegrátora. Üzletágaink komplex megoldásokat
kínálnak az infokommunikáció (ICT), a mérnöki tervezés és
termékéletciklus-menedzsment (PLM), az integrált medikai
szoftverfejlesztés (eHealth), valamint a hi-tech fejlesztések
területén (Innovations Center) .
Meghatározó szerepet töltünk be a hazai vállalatok és
intézmények informatikai és telekommunikációs rendszereinek
továbbfejlesztésében közvetlenül és közvetve elősegítve
eredményességük javítását. A magas minőségi színvonal, a
megbízhatóság, a folyamatos innováció, a műszaki fejlesztés, a
vevőközpontú szemlélet, a társadalmi környezet gazdagítása, a
nyitott kommunikáció eredményezi sikeres, stabil
kapcsolatainkat, vevőink hosszú távú elégedettségét.

Informatikai szolgáltatásainkat elsősorban nagy- és
középvállalatoknak, illetve államigazgatási intézményeknek kínáljuk.
Ügyfeleink közé tartozik többek között a Magyar Honvédség, a
Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, a Paksi
Atomerőmű Zrt., a Magyar Villamosművek Zrt., az OTP Bank Nyrt.,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, továbbá az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Mentőszolgálat.
Vállalatunk kiemelt figyelmet fordít az államigazgatási
intézmények szektor- specifikus IT fejlesztési és biztonsági
igényeire. Minősítéseink és referenciáink, továbbá tapasztalatunk
garantálják az összetett megoldások minden igényt kielégítő
testre szabását, valamint a hosszú távú stabil együttműködést.
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) kötött
keretszerződésünk alapján jogosultsággal rendelkezünk,
hogy központosított közbeszerzés keretében különböző
szolgáltatásokat és megoldásokat szállítsunk ügyfeleink részére.

Múlt és
jövő

Száz százalékban magyar tulajdonú vállalatunk 2010-ben a
több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező Siemens
Enterprise Communications Magyarország Kft. felvásárlásával
indult, és kezdetben a jogelődtől örökölt üzleti kommunikációs
és rendszerintegrációs szolgáltatást kínált. 2011-től stratégiai
átalakulásunkat követően Enterprise Group néven kibővített
portfólióval, új üzletágakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Célunk, hogy az ügyfeleink számára kiépített rendszerek a jelen
kihívásai mellett a jövő kérdéseire is választ adjanak, ezért a
vállalati informatikai megoldásainkat a valódi szükségletek
innovatív megközelítésével, megbízhatóan és magas szakmai
színvonalon állítjuk össze.

Államigazgatás és országos hatáskörű szervezetek
Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
HMEI Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Magyar Honvédség
Magyar Nemzeti Levéltár
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM)
Országos Mentőszolgálat
Pénzügyi szektor
Magyar Nemzeti Bank
OTP Bank Nyrt.
SIGNAL Biztosító Zrt.
Egészségügyi szektor
Bugát Pál Kórház Nonprofit Kft.
Csolnoky Ferenc Kórház
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Országos Onkológiai Intézet
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Zala Megyei Kórház
Deák Jenő Kórház
Gróf Tisza István Kórház
Károlyi Sándor Kórház
Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó Kft.
Kispesti Egészségügyi Intézet
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Paks Gyógyászati Központ
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
Szent Lázár Megyei Kórház
Uzsoki Utcai Kórház
Vaszary Kolos Kórház + Szent Borbála Kórház
Almási Balogh Pál Kórház
Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pécsi Irgalmasrendi Kórház
Váci Irgalmasrendi Kórház
Budapesti Szent Ferenc Kórház
Budaörsi Egészségügyi Központ

Referenciáink

Referenciáink

Doktor 24 Egészségközpontok
Endocare - endokrinológiai központ
IMZ MEdical Kft.
Kanizsai Dorottya Kórház
KomplexLabor Diagnosztikai Kft.
MedCity Egészségközpont
Pannon Reprodukciós Intézet
Premier Med Egészségközpont
Sportdiag., Életmód- és Terápiás (SET) Központ
Szent Margit Kórház
Energetikai szektor
E.ON IT Hungary Kft.
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Ipari és gyártó vállalatok
BorsodChem Zrt.
BPW-Hungária Kft.
Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft.
Continental Automotive Hungary Kft.
DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft.
Emerson Process Management Magyarország Kft.
Epcos Elektronikai Alkatrész Kft.
GÜNTNER-TATA Hűtőtechnikai Kft.
HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.
Korax Gépgyár Kft.
KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.
KVGY Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
NCT Ipari Elektronikai Kft.
RAFI Hungária Kft.
Robert Bosch Elektronika Kft.
Samsung Electronics Magyar Zrt.
Videoton Holding Zrt.
Vincotech Hungária Kft.
ZF Hungária Kft.
Versenyszféra
Bárdi Autó Zrt.
evosoft Hungary Számítástechnikai Kft.
IMPERIAL Ingatlanberuházási, Építési és Szolgáltatási Kft.
Imperial Tobacco Magyarország Kft.
Mercedes-Benz Hungária Kft.
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.

Minősítések
és partnerek
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
AQAP 2110:2009 (NATO minőségbiztosítási megfelelés)
AQAP 2210:2009 (NATO minőségbiztosítási megfelelés)
ABOS3 minőségirányítási audit (Paksi Atomerőmű megfelelés)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
által minősített szállító
NATO Beszállításra Alkalmas Minősítés
AH gazdasági szereplők jegyzéke
Haditechnikai tevékenységi engedély

Partneri minősítések:
3DConnexion viszonteladó
ATOS Global parter
CADPartner viszonteladó
Cisco Premier Partner
Extreme Networks Platinum Partner
Fortinet Authorized Partner
Fujitsu Select Expert Partner
Hexagon MI kizárólagos forgalmazó
Microsoft Silver Partner
Quadrispace viszonteladó
Siemens DIS Channel Sales Partner
Unify Master 3 partner

Arra törekszünk, hogy az Enterprise Group
olyan vállalat legyen, ahol családias
légkörben, örömmel dolgozunk, mindenki azt
a munkát végezze, amit szeret, és amihez ért.
Hiszünk a pozitív emberképben és abban,
hogy a cégben mindenki egyenlő, csak
felelősség és hatáskör tekintetében, illetve a
feladatokban van eltérés.
Meggyőződésünk, hogy nem származhat
semmilyen hasznunk abból, amiből másnak
kára származik. Ennek a filozófiának egyik
következménye, hogy csak olyan
megoldásokat kínálunk, amire ügyfeleinknek
valóban szükségük van.

We create
unique and
high quality
systems.
Komplex IT infrastuktúra,
IP telefónia és csoportmunkát
támogató Egységes Kommunikációs
megoldások (UCC)


ICT Üzletág

Master OpenSpace Voice

De mit is ért az ICT üzletág komplex informatikai hálózat kifejezés alatt?
Egyrészt ért telekommunikációs hálózatokat, rendszereket. Olyan
megoldásokat, melyek nagy kiterjedésűek, rendkívül stressztűrők és
rendelkeznek a kor legfrissebb technológiáival, például mobilitás,
egységes üzenetkezelés, videokonferencia. Az üzletág 11 fő 20 évet
meghaladó tapasztalattal bíró UC mérnökével a szakmai
kompetenciákat és a referenciákat tekintve a magyar piacon a
technológiai piacvezetők között van számon tartva. Képviselt gyártóink
a Unify és a Cisco. A Unify esetében kiemelendő, hogy a partnerek
között világszinten a top 250 között vagyunk számon tartva, globális
projektek esetében a hazai telepítéseket társaságunk végzi. Évről évre
kiemelkedőt alkotunk a nagybiztonságú rendszerek, az integráns
rendszerek (Unify, Cisco, Skype), a diszpécser rendszerek és a contact
centerek területén. A megoldásterülethez kapcsolódik többek között a
tárgyalóterem technika, a hangrögzítő rendszerek, az ügyfélsoroló
rendszerek szállítási képessége.

A ma szállított telekommunikációs rendszerek 100%-ban IP képesek,
publikus telefonhálózat kapcsolatuk jellemzően SIP, vagy a felhőben, vagy
szerveren települnek sok esetben elhagyva a központi hardvereket. Az ICT
üzletág tapasztalat IT mérnök csapatának köszönhetően a központi
informatikai erőforrások, az adathálózatok és a végponti eszközök
vonatkozásban is professzionális szolgáltatásokat tud nyújtani. Szerver,
storage technológiákat tekintve a Fujitsu, a Dell és a HP termékeit ajánljuk,
Veeam mentőrendszerrel, vm-ware alapú virtualizációval.
Adathálózatokban a Cisco és az Extreme Networks termékeit javasoljuk,
utóbbi vonatkozásában több éve gold partneri státusszal bírunk. Az Extreme
Networks megoldásai között kiemelkedő a forgalom analitikai alkalmazás,
és a jövő hálózata az SDN. A hálózati védelemben is megálljuk a helyünket,
legyen szó akár központi, akár végponti megoldásokról a FortiNet, a Cisco
és az Airwatch sok kérdésre ad jó válaszokat. Az teljesen természetes ezen
technológiák mellett, hogy széles márkaválasztékkal szállítunk kliens
eszközöket is partnereink számára.

Master OpenSpace 4000
Master OpenScape Business
Service Partner

ICT

ICT
Üzletág

ICT üzletágunk komplex informatikai hálózatok tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozik. A tevékenysége illeszkedik a vállalat
többi üzletágának megoldásai közé, így jellemzőek a közösen
kialakított átfogó informatikai szolgáltatási koncepciók, ajánlatok.

A telepített infrastruktúrákat, legyen szó akár informatikáról, akár
távközlésről 7x24 órás ügyfélszolgálatattal, azonnali bevetésre kész
mérnökökkel támogatjuk. Szerződéseink jellemzője az elvárt magas
rendelkezésre állás és a rövid időn belüli (akár 2 órás) helyszíni jelenlét
biztosítása. Büszkék vagyunk arra, hogy mérnökeink anyanyelvükön túl
angolul és jellemzően németül is kommunikáció képesek.

Mérnöki
megoldások
CAD/CAM megoldások és
termékéletciklus menedzsment
(PLM) a tervezéstől
a megvalósításig


PLM Üzletág

A PLM (Product Lifecycle Management) egy olyan összetett
folyamat, ami teljes termékéletciklus menedzsmentet tesz
lehetővé. Magában foglalja a számítógéppel támogatott tervező
(CAD), és megmunkáló (CAM) megoldásokat, de ennél
komplexebb, hiszen a termékek teljes életciklusát lefedi. A PLM
olyan előnyöket biztosít, mint a piacra kerülési idő csökkenése, a
termék minőségének javulása, a prototípus költségek csökkenése,
a potenciális értékesítési lehetőségek gyors azonosítása, valamint
költségcsökkentés a korábbi adatok újbóli felhasználásával és a
mérnöki munkafolyamatok teljes integrálásáva
PLM üzletágunk a Siemens DI Software által fejlesztett, jól
ismert termékeket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat
kínálja. A Solid Edge, az NX, a Tecnomatix, a Teamcenter és az
Opcenter APS disztribútoraként áll jelenlegi és leendő ügyfelei
rendelkezésére.
Az üzletág a gyártó cégek igényeinek teljes körű kielégítésére, a
világ legnagyobb CAM orientált CAD/CAM fejlesztője, a
Hexagon Manufacturing Intelligence megoldásaival áll partnerei
rendelkezésére. Ezek közül az EDGECAMet a jánlja forgácsoláshoz,
a RADAN rendszert a lemeztechnológiai feladatokra, az
ALPHACAMet a fa- és kőipar számára, valamint a VISIt a
szerszámgyártással kapcsolatos feladatokhoz.
Az Enterprise Group PLM üzletága a piacon jól ismert Siemens DI
Software és Hexagon Manufacturing Intelligence termékek és
megoldások forgalmazása mellett a szoftverek bevezetését,
valamint a támogatást, frissítéseket, oktatásokat és a folyamatos
rendelkezésre állást is biztosítja partnerei számára. Az üzletág
több évtizedes mérnöki és informatikai tapasztalattal, illetve ipari
múlttal rendelkező munkatársai, az Enterprise Group további
üzletágainak tudására és jól működő vállalati háttérre is
támaszkodhatnak a projektek megvalósítása során.

PLM

PLM
Üzletág

PLM üzletágunk komplex mérnöki megoldásokat és informatikai
szolgáltatásokat kínál az ipari területen működő vállalatoknak.
A Siemens DI Software és a Hexagon Manufacturing Intelligence
piacvezető megoldásai a termékek teljes életciklusát lefedik, az
ötlettől a tervezésen át egészen a gyártásig, valamint támogatják
a termékfejlesztés és újrafelhasználás folyamatát is. Üzletágunk
több évtizedes ipari tapasztalattal rendelkező szakemberei és az
Enterprise Group stabil vállalati háttere biztosítja, hogy
ügyfeleink minden esetben a speciális igényeknek megfelelő
személyre szabott és megbízható szolgáltatásokat kapják.

I
l.

Technológia
a gyógyítás
szolgáltában
Új távlatokat nyitunk az
egészségügyi informatikában


eHealth Üzletág

Az Enterprise EMMA Multi Medikai Alkalmazás családot több
évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereink kifejezetten a
magyar egészségügyi rendszer sajátosságait figyelembe véve
fejlesztették ki. A minden platformon működő integrált
szoftverrendszerünk átfogó funkcionalitásával speciálisan a fekvőés járóbeteg-ellátó intézmények, háziorvosok, egyéb egészségügyi
intézmények és – holisztikus módon – a páciensek számára
készült. Az EMMA alkalmazás család a XXI. század informatikai
képességeit nyújtó konzultáns, amely a gyógyító tevékenység
teljes vertikumát lefedi, társ a helyszíni ellátásban és a rendelőben,
video kapcsolattal integrált távkonzultációs rendszer, közvetlenül
elérhető EESZT adatokkal és azok kiértékelését segítő elemző
modulokkal, betegút szervező platformmal. Kiváló megoldás a
betegek különböző, akár biometrikus (pl. vérnyomás, EKG,
pulsoximetriai, vércukorszint, stb.) adatainak automatikus
kezelésére, dinamikus, rugalmas és egységes tárolására – akár
felhőalapú informatikai rendszerekben is. Integrált szoftverrendszerünk a piacon egyedülállóan stabil és költséghatékony,
orvos-szakmai szempontból is megbízható és felhasználóbarát
megoldást jelent az egészségügyi intézményeknek.
Az Enterprise eMAGE PACS megoldásunk robusztus architektúrája
hatalmas mennyiségű kép és a hozzájuk tartozó vizsgálati adatok
villámgyors feldolgozását és automatikus kiértékelését teszi
lehetővé, szabványosan. A rendszerrel könnyen eltárolhatók,
kikereshetők, továbbíthatók, megtekinthetők, valamint
kiértékelhetők a különböző méretű egészségügyi intézmények
digitális orvosi képalkotó eszközeinek felvételei.
Üzletágunk különös hangsúlyt fektet az alkalmazásaihoz
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra, valamint folyamatos
frissítést és támogatást biztosít a rendszerek felhasználói számára.
Saját alkalmazásaink fejlesztése mellett üzletágunk kiszolgálja
partnerei egyedi szoftverfejlesztési igényeit, és támogatja az
Enterprise Group rendszerintegrátori tevékenységét is.

eHealth

eHealth
Üzletág

eHealth üzletágunk integrált medikai és klinikai alkalmazásokat
fejleszt és kínál, közel 10 éve. A legmodernebb IT technológiák
felhasználásával és megoldásaink egyedülálló funkcionalitásával új
távlatokat nyitunk az egészségügyi informatikában. Legfontosabb
célunk, hogy az egészségügyi alkalmazáspiac újszerű
megközelítésével valódi ügyféligényeket elégítsük ki a
felhasználói élmény (user experience: ux) és a vevői élmény
(customer experience: cx) középpontba helyezésével.

Egyedi
fejlesztés
és gyártás
Komplex, egyedi eszközök,
megoldások fejlesztése
és gyártása a legmodernebb
technológiákkal



Innovation Center

Innovation

Innovation
Center

Az Enterprise Group kiemelt figyelmet fordít az innovációra, egyedi
fejlesztések és kutatási-fejlesztési projektek megvalósítására. Ezen
belül az Innovation Center a hi-tech kutatás - fejlesztések területén
nyújt komplex megoldásokat a nagybonyolultságú, egyedi eszközök,
megoldások előállításában.
Ebbe a körbe tartoznak a cég saját, illetve külső megkeresés alapján
indított termékfejlesztéseihez valamint az elnyert pályázatokhoz
szükséges kutatás - fejlesztési feladatok, prototípusok előállítása,
gyártásra való előkészítése. Ez a tevékenység nagyfokú önállóságot,
kreatív hozzáállást, precizitást és adminisztrációs fegyelmet is
megkövetel, de egyben különleges lehetőség a munkatársaink
számára, hogy a vállalatnál létrejövő új termékek vagy technológiák
születésének aktív részeseivé váljanak.
Az innováció iránti elhivatottságunkat és tevékenységünk sikerét
bizonyítják projektjeink eredményei, referenciáink:

Az innovatív képességek demonstrálására jött létre MyArtoo, egy a
sci-fi filmek világából ismert robot valóság és mérethű klónja. A robot
távirányítható, képes minden olyan mozgásra, amire a filmes karaktere
is, továbbá karakterazonos fényekkel és hangokkal érzelmeket is képes
kifejezni. Bemutatható és népszerűsíthető vele számos szakterület,
például az informatika, programozás, robotika, 3D gépészeti és
elektronikai tervezés.

Enterprise Smart Power Pack - Egyedi igényekre kialakított, a beépítési
környezetre és az igényelt paraméterekre adaptálható, lítium alapú
energiatároló és menedzsment rendszer, elsősorban járműtechnikai
(főként hajózás) célú felhasználásra.
Enterprise Smart Power Dashboard - Hajózási célra fejlesztett egyedi
és az ügyfél által igényelt arculatra alakítható natív műszerfal és mobil
applikációs megoldás.

Enterprise Handwash Controll – Szabadalmi védettséggel bíró, kéztisztaság monitorozó és kontakt fertőzés esélyét csökkentő technológia és
rendszer. A HandWash Control rendszer figyelmezteti a felhasználót a
következő kézmosás szükségességére, annak megtörténtét automatikusan
regisztrálja, illetve tájékoztatást ad az ügyfeleknek arról, hogy a felhasználó
milyen régen mosott utoljára kezet. A rendszer segítségével csökkenthető
az érintéssel járó veszélyek kockázata.
Enterprise genoAId – Géndiagnosztikai rendszer a rák korai szűrésére
vérből, harmadik generációs szekvenálással, tumor markerek keresésével.
Megoldásunk egy saját fejlesztésű privát felhőben fut, ami lineárisan
skálázható, akár országos szintű igény kiszolgálására. A genoAId a
személyre szabott és célzott onkoterápiát segíti elő.
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