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Köszöntő

BehálózvA 

szállító
a Hp cégfilozófiája az út a sikerhez?
A Hewlett-Packard Company a világ egyik legnagyobb 
IT vállalata. Az Enterprise Group 2014 nyarán vált a HP 
hivatalos business partnerévé, és főként networking, 
server és storage eszközöket kínál ügyfeleinek.

KiteKintő
Korszerű telefonalközpont-hálózat az országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság telephelyein 
és kirendeltségein 
Az Enterprise Group az elmúlt években számos 
ügyfelének nyújtott szakértő segítséget. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság telefonhálózatának 
rekonstrukcióját is az ICT üzletág szakemberei végezték el.

kód
a Wi-Fi virágzása
A mobil eszközök népszerűsége egyre nő a fogyasztók 
körében. Lássuk, milyen hatással van ez a Wi-Fi 
használatra! 

professzionális vezeték nélküli hálózat  
a Hungaroringen
Ma már a vezeték nélküli hálózatok folyamatos 
fejlesztése és frissítése elengedhetetlen.  
A Hungaroring Sport Zrt. az adatátvitel kiépítésével és 
üzemeltetésével az Enterprise Groupot és a HP-t bízta 
meg.

a siker és a mögötte rejlő kiváló csapatmunka –
interjú Katona tamással, az enterprise Group iCt 
üzletági vezetőjével
A 100%-ig magyar tulajdonban levő Enterprise 
Group csapata szakértelemmel és maximális 
professzionalizmussal veszi az akadályokat. Nézzük, 
miben rejlik e sikeres csapat titka!
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5 Képlet
a telekommunikációs költségek csökkentése  
a unify segítségével
Egy vállalat működése során számos költség merül 
fel, amelyek kapcsán rendkívül megfontolt döntéseket 
kell hoznunk. Ebben nyújt most segítséget a Unify a 
rendkívül kedvező alközponti promócióival.
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A siker és a  
mögötte rejlő kiváló 
csapatmunka

interjú  
katona tamással, 
az enterprise group 
ict üzletági  
vezetőjével

A 100%-ig magyar tulajdonban levő Enterprise 
Group csapata szakértelemmel és maximális 
professzionalizmussal veszi az akadályokat és valósítja 
meg projektjeit, melyek közül kiemelhetjük az Országos 
Mentőszolgálat számára készített új Mentésirányítási 
Rendszert vagy az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) telefonhálózatának korszerűsítését 
és rekonstrukcióját, melyről a magazinban is 
olvashatnak.

Nézzük, miben rejlik e sikeres csapat titka! Partnerként 
egy meggyőző szakembert, míg munkatársként egy 
karizmatikus személyiséget láthatunk az ICT üzletág 
vezetőjében, aki többéves telekommunikációs területen 
szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik.  
Katona Tamással beszélgetünk.
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Rutinos telekommunikációs vezetőként mit jelent számod-
ra egy inspiráló környezet?

 Engedd meg, hogy egy kicsit távolabbról induljak! Szeretnék 
minderre egy személyes megfigyelésemen keresztül rávilágí-
tani. 2012-ben a nyári olimpián a brazil és a mexikói csapat 
játszotta a döntő meccset. A két csapat között csupán annyi 
különbség volt, hogy míg a braziloknál világsztárok játszot-
tak, a mexikói csapat olyan  lelkes újoncokból állt, akik ugyan 
nem voltak világklasszisok, de egy részük már gyerekkorától 
együtt játszott, összeszokottak voltak, jól ismerték egymást. 
A felvezetésből gondolhatják, az olimpiát Mexikó nyerte. Mi a 
lényege a történetnek? Az, hogy nem csak az számít, egyen-
ként  mennyire vagyunk képzettek és tapasztaltak, hanem a 
legfontosabb, hogy mennyire vagyunk képesek együttműköd-
ni, csapatként gondolkozni, és ha kell, kiegészíteni egymást. Az 
ilyen helyzetekre használjuk a kollektív intelligencia kifejezést. 
A pszichológia felismerte, hogy amíg egy ember intelligenciája 
csak nehezen, korlátozottan bővíthető, addig egy csapatnyi 
ember képességei akár fél óra alatt is a sokszorosára emelhe-
tők. Vezetőként az én feladatom egy ilyen inspiráló környezet 
alapjainak megteremtése.

Kohézióról és szoros együttműködésről beszélsz.  
Hogyan valósulhat meg az emberközpontúság egy olyan 
területen, mint az informatika, amely távol áll az emoci-
onális tényezőktől?

 Két kulcspontot tudok megfogalmazni: az empátia és a kom-
munikáció. 

Az empátia teszi lehetővé, hogy megértsük és elfogadjuk egy-
mást, és ezáltal azt, hogy a másik személy más, mint mi. Olyan 
dolgokat tud, amit mi nem, hiszen más tapasztalatokat hoz 
magával, amely képessé teheti arra, hogy olyan következteté-
seket tudjon levonni, amiket mi nem. Ez az újfajta hozzáállás 
lendítheti előre a mi területünket újra és újra. Hiszen a lege-
lemibb különbség az informatika és a többi szakma között a 
megújulás. Nincs még egy ilyen terület, amely ilyen sebesség-
gel változna. A kommunikáció pedig arra tesz képessé minket, 
hogy összehozzuk a különböző generációkat – legyen szó em-
berekről vagy informatikai megoldásokról. Rendszerintegrá-
torként az embert, a felhasználót helyezzük a középpontba, de 
ez elképzelhetetlen  anélkül, hogy megértsük és beleképzeljük 
magunkat a helyzetébe.

Mit jelent számodra a megújulás, milyen elvet követsz 
a munkatársakkal és az ügyfelekkel való együttműkö-
désben?

 Hiszem, hogy olyanok vagyunk bent a munkahelyünkön, 
mint otthon, és éppen ezt visszük ki az ügyfeleinknek is. Min-
denki számára ismert jelenség, amikor egy találkozón az egyik 
fél bedob egy ötletet, és arra sokszor a többiek első reakciója 
az ellenállás vagy érvek felsorakoztatása a javaslat megcáfolá-
sára. Ilyenkor sokan észre sem veszik, hogy magát az ötletet 
képesek blokkolni. Fontos tudatosítani a kollégákban is, hogy  
az ellenállás az új dolgokkal szemben az agyunk egy olyan te-
rületéről érkezik, aminek éppen az a feladata, hogy minden 
potenciális veszélyforrást jelezzen számunkra. Sokszor az, aki 
a megszokottól eltérően gondolkodik, kockázatot rejthet – hol-
ott az adott szituációban minden fél meg van győződve arról, 
hogy a legjobbat akarja, ezért osztja meg jogos észrevételeit. 
Fontos tudatosan kezelnünk az ilyen helyzetekben rejlő koc-

kázatot, aminek feloldásához minden téren szükséges a kom-
munikáció, ami lehetőségek tárházát rejti magában. Ezen elvek 
alapján dogozunk, és ezeket képviseljük az ügyfeleinknél is. 
Arra törekszünk, hogy a kommunikáció csatornáin keresztül  a 
különbözőségekből partnerség, az ellenvéleményből egyetér-
tés, a problémából feladat legyen. Ezáltal nem kioltjuk, hanem 
erősítjük egymást.

Mit teszel a mindennapokban, hogy munkatársaidban ezt 
az elvet erősítsd? 

 Sajnos be kell vallanom, nincs varázsszer. Tudatosan, fáradt-
ságot nem sajnálva kell megtanulnunk és gyakorolnunk a fen-
tieket – különben nem tudunk érvényesülni a munkában, ez 

igaz a mai társadalmunkra vagy akár párkapcsolatunkra is. Két 
vagy több ember kollektív intelligenciája lehet nulla. Kiolthat-
ják egymást teljesen, de működhetnek maximális hatásfokon, 
erősítve és motiválva egymást. Taníthatják a másikat és kise-
gíthetik egymást – ezáltal együtt sokkal többek lesznek, mint 
külön-külön. 

Már a kiválasztásnál fokozottan figyelünk, hogy olyan embert 
vegyünk fel, aki illik a csapatba, és magáénak érzi alapelvein-
ket. A csapatépítéseket pont azért szervezzük, hogy a kollégák 
összeszokott team-eket alkossanak. Ha a csapat már összeko-
vácsolódott, rátérhetünk a szakmai aspektusokra is. Hiszünk 
a tréningek erejében, és folyamatosan trenírozzuk munkatár-
sainkat nem csak szakmai, hanem kommunikációs és szemé-
lyiségfejlesztési területen is. Esetmegbeszéléseket tartunk, 
és mentorprogramot futtatunk. Magamra nézve is kötelező 
érvényűnek tartom mindezt, egy jó vezetőnek reflektálnia kell 
csapata igényeire, és saját magát is fejlesztenie kell.

azért jó hírrel is tudok szolgálni: a kemény 
munka után még édesebb a siker. az el-
múlt évek tapasztalatai alapján kijelent-
hetem, ma már sokkal több közös élmény-
ben és sokkal több sikerélményben van 
részünk. Önbizalmunk is megnőtt, és vég-
ső soron boldogabban telik a munkában 
töltött időnk. 

Tudom, hogy ezen pillérek biztosítanak  
stabil alapot a gazdasági eredményeinknek.



        5          ICT HÍRMONDÓ      

Csökkentse telekommunikációs költségeit  
és minimalizálja beruházási költségeit!
Kerüljön versenyelőnybe unify promócióink 
segítségével! 

Frissítsen, és használja ki a 
költséghatékony IP technológia 
előnyeit, versenyképes tarifáit  
és rugalmasságát OpensScape 
Business promócióinkkal!

Válasszon 2014. szeptember 30-ig Unify OpenScape 
Business promócióink közül, és biztosítson egységes 
kommunikációs megoldást vállalata számára! Bővítse 
meglévő rendszerét számos korszerű szolgáltatással és 
lehetőséggel!

választható megoldások:
    OpenScape Business X3
    OpenScape Business X5
    OpenScape Business X8

váltson most ip telefonra, és az openscape Business 
rendszerekhez 3 éven keresztül biztosítjuk a 
legkorszerűbb technológiai fejlesztéseket ingyenes 
szoftverfrissítési lehetőségekkel!

Számoljon, és váltson most 
az új OpenScape 4000 V7 
telefonrendszerre! Használja ki a 
munkatársak együttműködését 
megkönnyítő egységes kommunikációs  
megoldások előnyeit!
Az OpenScape 4000 v7 promóciós csomagjai 2014. október 
31-ig rendelhetők, és melléjük telefonkészülék-csere prog-
ramot is kínálunk, aminek segítségével támogatjuk a régi 
típusú készülékek cseréjét – 20% kedvezménnyel! 

választható készülékek:
    OpenStage15T
    OpenStage30T
    OpenStage40T

a megrendelő a promócióban szereplő Flex 
licencek 50%-ának erejéig jogosult a választható 
készüléktípushoz kedvezmény igénybevételére!

Képlet
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openscape Business – egyenes út az  
egységes Kommunikációs megoldásokhoz!
Az OpenScape Business kommunikációs rendszer bevezetése kedvező lehetőséget nyújt a HiPath 3000 alközponttal 
rendelkező ügyfeleink részére, hogy az IP telefóniát és a csoportmunkát támogató ún. Egységes Kommunikációs Meg-
oldásokkal korszerűsítsék rendszereiket.

Miért érdemes váltani?
a korábban használt technológiákhoz képest az ip technológia számos előnyt biztosít a felhasználóknak.

 Nincs csúcsidő, a díjazás egységes és napszaktól független.

  Bármilyen vezetékes, nemzetközi és mobil számra hívásokat indíthat vagy fogadhat egy dedikált adatkapcsolaton 
keresztül.

  A hang továbbítása nem csak a hagyományos telefonálásra dedikált hálózaton, hanem a vállalat megfelelően 
felkészített LAN hálózatán (IP hálózatán) keresztül is történhet.

  A technológia által lehetőség nyílik a percdíjakat kínáló SIP szolgáltatók fővonali szolgáltatásainak igénybe vételére 
vagy internetes távközlési megoldások (pl. Skype Connect) integrációjára is.

 Csak IP eszközöket tartalmazó rendszer esetén a hagyományos telefonhálózat akár el is hagyható.

  A rendszerrel lehetővé válik, hogy a kommunikációs eszközök és alkalmazások egységes rendszerben jelenjenek 
meg, így a felhasználó egyetlen platformon keresztül (pl. Outlook) képes elérni levelezését, hangpostáját, SMS-
üzeneteit és chatboxát, illetve használhatja mobilkommunikációs eszközeit és alkalmazásait.

 A munkatársak a jelenlét funkció használatával azonnali információt kaphatnak egymás elérhetőségéről.

  A modernizáció során a meglévő kommunikációs rendszer számos korszerű szolgáltatással és lehetőséggel bővül, 
amelyekkel biztosítható a költségek optimalizálása és a munkatársak közötti együttműködés.

a telekommunikációs 
költségek csökkentése 
a unify segítségével

egy vállalat működése során számos költség merül fel, 
amelyek kapcsán rendkívül megfontolt döntéseket kell 
hoznunk a gördülékeny mindennapok elérése érdekében. 
ebben nyújt most segítséget a unify: csökkentse 
telekommunikációs költségeit az alközponti promóciókkal, 
miközben minimalizálja beruházási költségeit!  
a költséghatékony, mégis kifogástalan megoldásokhoz az 
enterprise Group is támogatást nyújt: jelentkezzen ingyenes 
átvizsgálásra – nézesse meg kollégáinkkal régi alközpontját, 
hogy kellőképpen megfontolt döntést hozhasson!
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az openscape 4000 promóciós csomagok célja  
nem más, mint:
  elősegíteni a hagyományos Siemens rendszerek OpenScape 4000 V7 rendszerre történő cseréjét,

 elősegíteni más gyártók rendszereinek OpenScape 4000 V7 rendszerre történő cseréjét,

  elősegíteni a munkatársak együttműködését megkönnyítő UC megoldások bevezetését  
az OpenScape 4000 V7 új UC funkciójának köszönhetően,

 támogatni az új OpenScape 4000 V7 rendszerek telepítését és

  támogatni a régi típusú TDM készülékeknek az OpenStage  TDM telefonokra való cseréjét  
a telefonrendszer cseréjével összefüggésben.

Az új OpenStage készülékek számos előnnyel rendelkeznek.
Ezek közé tartozik:

 a jobb hangminőség (a kézibeszélőn és a kihangosítón keresztül);

 a teljesen duplex kihangosítás minden modellnél;

  a közvetlen, adapter nélküli vezetékes fejhallgató (OpenStage 30T, OpenStage 40T)  
vagy vezeték nélküli fejhallgató (OpenStage 40T) csatlakoztatási lehetőség;

 a nagyobb kijelző az OpenStage 40T esetén;

  az öncímkéző billentyűk és kiegészítő billentyű modul csatlakoztatási  lehetőség  
(az OpenStage 40T esetén);

  a fix programozású funkciógombok a leggyakrabban használt funkciókhoz (mint Némítás, 
Kihangosítás, Várakozó üzenetjelzés, Hívás átirányítás, Újratárcsázás, Bontás stb.);

 az optikai hívásjelzés és

 a távolról történő szoftverfrissítés lehetősége (SLMO csatolókártyán keresztül).

átfogó egységes Kommunikációs megoldások
és magas fokú biztonság az openscape 4000-rel

az egységes kommunikáció előnyei meglehetősen sok területen megmutatkoznak. a unify 
megoldása, az openscape 4000 valódi és azonnali előnyökkel jár a felhasználók számára: a költségek 
optimalizálása mellett rendkívül megkönnyíti a munkatársak közötti együttműködést – még akkor 
is, ha éppen az irodán kívül tartózkodnak. 

Bárány Károly,
az enterprise Group 
iCt üzletágának
rendszermérnöke

„a unify egy kommunikációs szoftvereket fejlesztő és szolgáltató globális vállalat, amely 
a különféle távközlési technológiák összehangolásával új és egyedi felhasználói élményt 
nyújt, amely a munkatársak hatékonyabb együttműködését segíti. a unify elsősorban 
a termékek megbízhatóságára és a biztonságra épít. teszi mindezt azért, hogy a világ 
legnagyobb, Global 500-as csoportjába tartozó vállalatok mintegy 75%-ának integrált 
kommunikációs és hálózati megoldásokat szállíthasson. Bár a cég neve új, a megoldások 
a siemens hagyományosan kiváló mérnöki szemléletét hordozzák. a szoftvereik magas 
szintű megbízhatóságáról a kiváló kompetenciával rendelkező munkatársaink és a jól 
kézben tartott folyamatok gondoskodnak. Fejlesztési projektjeikben a hagyományos 
szoftverfejlesztési folyamatokat az agilis módszertan, mint pl. a scrum előnyeivel ötvözik. 
ennek segítségével a unify piacvezető szereplővé válik, ami egy egyedülállóan dinamikus 
kommunikáció és együttműködés jövőképét vetíti előre.”

Bárány Károly:
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A Colubrist 2008-ban felvásárolta 
a HP, termékeit beemelte portfoli-
ójába, így a mostani projekt során 
az Enterprise Group már a termék 
utódját, a HP access-point megol-
dást alkalmazta. 

„A legújabb technológiákkal felsze-
relt rendszerben HP MSM 460 Access 
pointokat és HP MSM 760 vezérlőket 
használtunk, mégpedig úgy, hogy 
minden egyes elem redundáns ki-
alakítással bír. Ezzel megoldottuk 
azt, hogy bármilyen meghibásodás 
esetén mindig van egy másik eszköz, 

amely tovább biztosítja a zavartalan 
és folyamatos működést” – mondja 
Kalmár István, az Enterprise Group 
ICT üzletágának vezető fejlesztője, aki 
a Hungaroringen végzett projektért 
is felel. A szakember tisztában van az 
igényekkel, ugyanis már több, nagy-
szabású programban vett részt, így 
például a Hungexpo, illetve az Euró-
pai Unió soros elnökségének vezeték 
nélküli rendszerének tervezésében és 
kivitelezésében is részt vállalt. 

A HP vezeték nélküli hálózati termékei 
a Hungaroring autóversenypálya mel-

lett olyan nagyszabású rendezvények 
során is bizonyítottak már az idei év-
ben, mint az Eurovíziós Dalfesztivál 
2014-es döntőjének helyszíne vagy 
a labdarúgó világbajnokság három 
brazíliai stadionja. A versenypályán 
alkalmazott, ár és teljesítmény te-
kintetében piacvezető HP MSM 460 
duál rádió akár 450 Mbps rádiónkénti 
sebességet garantál, az egyszerűen 
konfigurálható HP MSM 760 control-
ler pedig akár 2000 konkurens fel-
használót kezel egyszerre, így garan-
tálva a gyors és megbízható hálózati 
hozzáférést.

Ma már az egyre növekvő 
igénybevételnek köszönhetően 
a vezeték nélküli hálózatok 
folyamatos fejlesztése és 
frissítése elengedhetetlen.  
A Hungaroring Sport Zrt.-nek, 
illetve infokommunikációs 
partnerének, az Invitel  
Távközlési Zrt.-nek is  
különösen fontos szempont  
ez, a közelmúltban éppen  
ezért az adatátvitel  
kiépítésével és üzemeltetésével 
az Enterprise Groupot és a 
HP-t bízták meg, hogy mindig 
a legújabb technológiákkal és 
megoldásokkal állhassanak 
vendégeik rendelkezésére.

professzionális vezeték nélküli 
hálózat a hungaroringen

a Hungaroringen az újságírók vezeték nélküli internetkapcsolatát 
korábban a Colubris WiFi szolgálta ki nagy megelégedéssel, a rendszer 
minden versenyen és szakmai napon stabilan és megbízhatóan működött. 



Az OKF 2012. év eleji döntését két fő 
tényező tette indokolttá: egyrészt kor-
szerűsítésre szorult az évekkel ezelőtt 
kialakított telefonalközpont-hálózat, 
másrészt szervezetileg egyesült a Ka-
tasztrófavédelem és a Tűzoltóságok, 
így a hatékonyabb belső kommuni-
káció és a 105-ös telefonszámra ér-
kező segélyhívások megbízható és 
hatékony fogadásának megteremté-
se vált szükségessé. Ennek érdeké- 
ben a katasztrófavédelmi és tűzol-
tósági telefonrendszerek integráci-
ója mellett döntött a főigazgatóság, 
és a feladatra az Enterprise Groupot  
kérték fel.

Az OKF igényei szerint megtervezett tel-
jes rendszer a már műszakilag elavult 
telefonközpontokat és berendezéseket 
váltotta fel. Így az OKF Mogyoródi úti te-
lephelyén üzemelő, 600 melléket (ana-
lóg és digitális) kiszolgáló telefonköz-
pont is megújult, lehetőséget adva az 
alközpont interfészeinek bővítésére is a 
lehető legköltséghatékonyabb módon.
A projekt keretében az OKF Mogyoró-
di úti telephelyén üzemelő alközpont 
szoftvere is frissült a jelenleg elérhető 
legutolsó verzióra, az alközpont pedig 
a nagyobb üzembiztonság és a 105 se-
gélyhívások nagy megbízhatóságú fo-
gadása érdekében duplikált vezérlővel, 
továbbá három IP interfészkártyával 
bővült. Utóbbi feladata a vidéki telefo-
nalközpontok irányába kialakítandó IP 
trunk kapcsolatok, továbbá a rendszer-
be illesztett hang- és faxposta szerver-

rel kapcsolatot megteremtő IP trunk 
és az új IP telefonok kiszolgálása. Ezen 
kívül ezen interfészkártyák egyike szol-
gálja ki a Dologház utcai alközponttal 
kialakított társközponti kapcsolatot is.  
A rekonstrukció során új hang- és fax-
posta szolgáltatást biztosító szervert 
is telepített és integrált az Enterprise 
Group a Mogyoródi úti telephelyen.

A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság (FTP) 
Dologház utcai telephelyén üzemelő 
alközponti szoftvere szintén frissítés-
re került, illetve egy IP interfészkár-
tyával is bővült, melynek segítségével 
társközponti kapcsolatot alakítottak ki 
a Mogyoródi úton lévő alközponttal.  
A projekt részét képezte még a megye-
székhelyeken található Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságokon üzemelő alköz-
pontok kiváltása nagyobb kapacitású és 
többletszolgáltatásokat is nyújtó megol-
dásokkal, melyek lehetővé teszik a 105 
segélyhívások nagy megbízhatóságú 
fogadását a kirendeltségeken. Továbbá 
a korábban a Fővárosi Tűzoltó Parancs-
noksághoz tartozó, budapesti kerületi 
telephelyeken működő alközpontok 
szoftverének frissítése is megtörtént.

„A katasztrófavédelem több évtizede 
használja már nagy elégedettséggel a 
Siemens távbeszélő rendszereit. A ko-
rábbi üzemeltetési és karbantartási 
munkálatok során az Enterprise Group-
pal kialakult nagyon jó kapcsolat egyér-
telművé tette, hogy a fejlesztéshez ez-
úttal is rájuk esik a választás” – beszél 

a projekt részleteiről Turányi Zoltán 
tűzoltó alezredes, a BM OKF Informa-
tikai Főosztályának osztályvezetője. 
Hozzáteszi: „A projekt megvalósítása 
lehetővé tette egy új, önálló, egységes 
katasztrófavédelmi, zártcélú távköz-
lési hálózat kialakítását. Ennek során 
a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
(NTG) elemeiként telefonalközpon-
tok látják el a Főigazgatóság, a megyei 
Igazgatóságok és a külső publikus há-
lózat irányába a kapcsolattartást. A re-
konstrukció során egy, az új szervezeti 
struktúrához igazodó, a többi hálózattól 
független, tipizált, ún. katasztrófavédel-
mi távközlési hálózatot alakítottunk ki, 
ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy a  
szervezetekhez, azon belül pedig a 
beosztásokhoz kapcsolódó, tipizált 
számkiosztás történt meg. Az új szer-
vezeti struktúrához igazodva megkü-
lönböztethetőek egymástól az igazga-
tósági, kirendeltségi és parancsnoksági 
szintek, a katasztrófavédelem hálóza-
tából történő kitelefonálás és behívás 
(prefixekkel) pedig előhívókkal valósul 
meg.

A távközlési rendszer átalakításával 
egyidejűleg a megyei igazgatóságokon 
kialakításra kerültek a műveletirányí-
tási központok. A lakosság 105-ös se-
gélyhívásának fogadása a fent említett 
megyei telefonalközpontok belső mel-
lékein valósul meg. A mellékek rend-
szerkészülékei lehetővé teszik a segély-
hívást bejelentő személy, a társzervek 
vagy a helyi közmű szolgáltatók gyors 
elérését, valamint a műveletirányítási 
központban lévő személyek egymás kö-
zötti hívásátadását is.”

Mivel a jelenleg kialakított rendszer al-
kalmas további, főleg IP alapú technoló-
giai bővítésre, így a későbbiekben kiala-
kítandó új telephelyek, új szervezetek 
felé elsősorban IP alapú kommunikációt 
tervez az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság.

Korszerű telefonalközpont-hálózat az

országos Katasztrófavédelmi 
főigazgatóság
telephelyein és kirendeltségein

Az Enterprise Group az elmúlt években számos ügyfelének 
nyújtott szakértő segítséget abban, hogy kommunikációjuk 
során hatékony és modern megoldásokat alkalmazhassanak, 
melyek támogatják és segítik a munkatársakkal, illetve  
az ügyfelekkel való kapcsolattartást. 2012-ben az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) telefonhálózatának 
korszerűsítését és rekonstrukcióját is az ICT üzletág 
szakemberei végezték el.
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A HP céget Bill Hewlett és Dave 
Packard villamosmérnökök 
indították a nagy gazdasági 
világválság idején. Kezdetben 
egy garázsban működött az 
üzlet, majd 1939. január 1-jén 
hivatalosan is megalapult a 
Hewlett-Packard Company.

A HP első sikerre vitt terméke, 
a HP200A precíziós oszcillátor 
olyan sikeres lett, hogy némi 
továbbfejlesztéssel, HP200AB 
néven egészen 1972-ig forgal-
mazták, ez volt talán minden 
idők leghosszabb ideig gyár-

tott alap elektronikus terméke. 
A cég egyik legkorábbi üzletfe-
le a The Walt Disney Company 
volt, amely nyolc oszcillátort 
vett tőlük a Fantasound sur-
round hangrendszerükbe, 
amelyet a Fantasia című film 
miatt vezettek be.

A cég profilja igen széles, a leg-
kiemelkedőbb a számítógépek 
és a perifériák gyártása és for-
galmazása, de többek között 
számítástechnikai eszközök, 
hálózati hardverek és nyomta-
tók gyártására, az adattárolás 

fejlesztésére, szoftverek ter-
vezésére és a szolgáltatások 
nyújtására specializálódott.

A HP mindig is fontosnak tekin-
tette az értékteremtést, az eti-
kus viselkedést és a szigorú üz-
leti etikát, cégfilozófiáját 5 pont 
mentén alakította ki, melyet 
„HP-Way” néven emlegetnek:

A hp cégfilozófiájA  
Az út A sikerhez?

a Hewlett-packard Company, rövidebb és ismertebb nevén a Hp 
jelenleg a világ egyik legnagyobb it vállalata, amely elsősorban 
a pC-iről és nyomtatóiról lett világhírű. a vállalat központja a 
kaliforniai palo altoban van, de világszerte képviseli magát a 
számítógépes, nyomtatási, fényképészeti termékeivel, valamint  
a kapcsolódó szoftverekkel és szolgáltatásokkal, melyek a kis-,  
közép- és nagyvállalati szektorokban is egyaránt megállják a 
helyüket. az enterprise Group 2014 nyarán vált hivatalos business 
partnerévé a Hp-nek, és főként networking, server és storage 
eszközöket kínál ügyfeleinek.

1. Bízunk egymásban, és tiszteljük egymást.
2. a magas szintű teljesítményre és hozzájárulásra koncentrálunk.
3. vállalkozásunkat kompromisszumok nélkül vezetjük.
4. Közös céljainkat csapatmunkával érjük el.
5. rugalmasságra és innovációra törekszünk.

ezek mentén válhatott a Hp mára a világ egyik legsikeresebb  
it vállalatává, mely értékek az enterprise Group számára is különös 
jelentőséggel bírnak.
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a Wi-fi  
virágzásA

a mobil eszközök népszerűsége egyre 
nő a fogyasztók körében: mindössze 
egy év alatt 21%-kot emelkedett az 
okostelefon-tulajdonosok száma –  
elérve ezzel a népesség 68%-át.  
lássuk, milyen hatással van ez  
a Wi-Fi használatra!

otthonunkban egy átlagos 
napon 3,8 órát használjuk 
a Wi-Fit, míg az iskolában 
vagy a munkahelyen ez a  
szám 2,8 óra naponta

az okostelefon-

tulajdonosok 80%-a 
kapcsolódik Wi-Fihez egy 
átlagos héten,
a tabletek, laptopok 
és e-Book olvasók 
használóinak majdnem 
80%-a szintén 
csatlakozik Wi-Fihez

a mobiltulajdonosok 
70%-a használ nyilvános 
hotspotokat,
57%-uk pedig legalább 
heti rendszerességgel 
szörföl a neten ezeknek a 
segítségével

az okostelefon- és lap-
tophasználók 57%-a,  
a tabletbirtokosok 
27%-a e-mailezik 
nyilvános hotspotokon 
keresztül

az otthoni Wi-
Fi használat 

szépségei

a Wi-Fi jó 
választás minden 

mobileszköz-
használónak

a nyilvános 
Wi-Fik jelentős 

szerepet játszanak 
életünkben

a nyilvános 
hotspotokon 
szörfölnek és 

kommunikálnak is 

Forrás: Cisco Mobile Consumer Research, 2013

a jóslatok szerint 
a következő évig 
bezárólag 

az okostelefon-
használók szinte 

100%-a fog Wi-Fit 
használni!

az lte kiegészíti 
a Wi-Fit, nem 
helyettesíti azt

a felhasználók 43%-a 
csatlakozik Wi-Fihez még 
úgy is, hogy rendelkezik 
lte-vel

a nyilvános Wi-Fi még 
mindig hagy némi 
kívánnivalót maga után

a felhasználók 70%-a 
nagyjából elégedett a Wi-Fi 
szolgáltatással – viszont a 
sebesség és biztonság terén 
még van hova fejlődni

a felhasználók hajlandók 
személyes adatokat kiadni a 
jobb teljesítmény érdekében 
– megfelelő kontroll alatt

a fogyasztók 95%-a szeretné 
ellenőrizni, milyen adatokat hol és 
milyen formában használnak fel



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.

Iparág specifikus SAP bevezetés és tanácsadás  
– versenyképesség a legújabb technológiák 
felhasználásával.
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