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Új telefonközpont segíti a veszprémi

Cégünk az Extreme Gold Partnerséget, valamint a Largest

A Csolnoky Ferenc Kórházban folyó közel 5 milliárd

Partner in Hungary díjat is megkapta az elismert gyártótól.

forint értékű hazai és uniós forrásból megvalósuló
részt vett.
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Az Extreme Networks Gold Partnere lett
az Enterprise Group

Csolnoky Ferenc Kórház munkatársait

struktúraváltás projektben cégünk is tevékenyen
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KITEKINTŐ
Az ITBN kiállításon is bemutatkozott
a Palo Alto Networks tűzfala
Idén is megrendezték – nagy sikerrel – az egyre
nagyobb látogatottságnak örvendő ITBN kiállítást,
melyen az Enterprise Group kiállítóként is részt vett.
A cég a Palo Alto Networks újgenerációs tűzfalával
ismertette meg az érdeklődőket.

Mindent a Palo Alto Networks újgenerációs
tűzfaláról
Palo Alto Networks workshopot rendezett szeptember
18-án az Enterprise Group, melynek célja az volt,
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hogy a résztvevők részletesen megismerhessék

Mert fontos a csapat összetartó ereje…

az újgenerációs tűzfal előnyeit.

Idén az Enterprise Group csapata egészen
Dunabogdányig ment, hogy egy felejthetetlen céges
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kiránduláson vegyen részt, mely kiváló alkalom volt arra,
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hogy tovább erősödjön a munkatársak közötti kohézió.

Palo Alto Networks workshop meghívó
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kód
Mi jellemzi a magyar IT biztonsági piacot?

Az ITBN konferencián mutatkozott be a Palo Alto
Networks újgenerációs tűzvédelmi rendszere
Az idei ITBN konferencián az Enterprise Group,
valamint a Palo Alto Networks bemutatta a tűzvédelmi
rendszerek legújabb generációját.
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Az Enterprise Group egy év alatt
a Veeam Silver Partnerévé vált
A Veeam mentési megoldásaival az Enterprise Group
2013. október végén kezdett el foglalkozni.
A közös erőfeszítések eredményeképp idén 
a vállalat Silver Partnerévé vált.
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KÖSZÖNTŐ
Az ICT Hírmondó aktuális számában nagyobb hangsúlyt fektetünk az IT
biztonságra, ez ugyanis egy olyan téma, ami különösen fontos manapság,
mikor hálózatunkat annyi veszély fenyegeti a legújabb alkalmazások
és az új típusú fenyegetések által.

Idén először vettünk részt az ITBN kiállításon, melyen a Palo Alto Networks
újgenerációs tűzfalát mutattuk be a
látogatóknak, mely képes felvenni a
harcot a kibertámadások ellen, és meg
is nyerni azt. A rendezvény sikerét számunkra az jelentette, hogy minél több
résztvevőnek bemutassuk, milyen veszélyekkel kell manapság számolniuk
az új technológiák használatakor, és
kínáljunk számukra egy olyan megoldást, mellyel teljes biztonságban tudhatják hálózatukat, miközben kihasználják ezen alkalmazások előnyeit.

Katona Tamás
Az Enterprise Group
ICT üzletág igazgatója

Különös jelentőséggel bír számunkra,
hogy most először kiállítóként voltunk
jelen a kiállításon. Az elmúlt évek tapasztalatai és élményei meggyőztek
minket arról, hogy ezen a fórumon elérhetünk és megszólíthatunk rengeteg
olyan embert, akikkel közös érdekünk
az IT biztonság elérése. Mindemellett
nagyszerű lehetőség volt a rendezvény
abból a tekintetből is, hogy új szakmai
ismeretségeket kössünk, hiszen a legértékesebbek mindig az emberi kapcsolatok.
És ha már az emberi kapcsolatokról van
szó, akkor szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak azért, hogy egy
felejthetetlen és szakmai szempontból
is nagyon hasznos napot tölthettem
el velük az idei céges kirándulásunkon. Ahogy azt az előző lapszámban
is fejtegettem, nagyon fontosnak tartom, hogy a munkatársak jól tudjanak
együttműködni és képesek legyenek
csapatként gondolkodni, kiegészíteni
egymást. Ezért indulunk útnak minden évben együtt, hogy a vidám, vicces programok és versenyszámok még
inkább összekovácsoljanak minket, és
a munkahelytől távol kikapcsolódjunk,
és jobban megismerjük egymást.

A jó csapatmunkának volt köszönhető
az első, sikerrel megrendezett Palo Alto
Networks workshopunk is, melyet közel
20 résztvevővel tartottunk irodánkban.
Mind az ügyfelek, mind pedig szakembereink részéről csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, így már el is kezdtük
szervezni a következő eseményeket.
A workshopról részletesen is olvashat
a magazinban.
Cégünk októbertől az Extreme Networks
Gold Partnere lett, melynek előnyeit
ügyfeleink is élvezhetik majd, valamint
kollégáink Lisszabonban jártak, ahol
átvehették a vállalat „Legnagyobb forgalomnövekedést elérő magyar partner” díját is (Largest Partner in Hungary), melyre nagyon büszkék vagyunk.
Magazinunkban olvashat még a Unify
OpenScape 4000 megoldásáról is,
mely számos új szolgáltatással és funkcióval teszi még hatékonyabbá és gördülékenyebbé a felhasználók kommunikációját. Ezt a veszprémi Csolnoky
Ferenc Kórház munkatársai is megerősítik, akik október elejétől használják
az új központot a Regionális Onkológiai
Centrumban.
Bízom benne, hogy az év utolsó előtti magazinja is tartogat Önnek hasznos információkat, kellemes olvasgatást kívánok!

Üdvözlettel:

		Katona Tamás
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MINDENT
a Palo Alto networks
újgenerációs tűzfaláról
A résztvevők
pozitív
visszajelzésére
való tekintettel
november
20-án újabb Palo
Alto Networks
workshopot
szervezünk,
amelyre várjuk
a jelentkezéseket.
Tesztelje Ön is
az újgenerációs

Palo Alto Networks workshopot
rendezett szeptember 18-án az Enterprise Group, melynek célja az
volt, hogy a résztvevők részletesen
megismerhessék az újgenerációs
tűzfal előnyeit. A workshopon az érdeklődők próbára is tehették a Palo
Alto Networks megoldását, hogy a
demo segítségével személyesen is
megtapasztalhassák annak egyedülálló védelmi rendszerét.
Az újgenerációs tűzfalnak már több
cikket is szenteltünk, de mindezt nem
érdemtelenül. A megoldás egyszerűsített szabálykezeléssel, több gigabitnyi
áteresztőképességgel, alkalmazás szinten képes szűrni és tiltani a fenyegetéseket. A workshopon a résztvevők megbizonyosodhattak arról, hogy a tűzfal az
alkalmazások, a felhasználók és a tartalmak példátlan átláthatóságát és szabályozhatóságát teszi lehetővé egy hármas azonosítási technológián keresztül.
A programot Katona Tamás, az Enterprise
Group ICT üzletágának igazgatója nyitotta meg, bemutatta a céget és mérnöke-

it, akik mindent megtesznek az ügyfelek
IT biztonságáért. Ezt követően Seweryn
Jodlowski, a Palo Alto Networks vezető
mérnöke előadásában részletekbe menően ismertette a Palo Alto Networks
technológiáját és egyedülálló képességeit, majd kezdetét vették a tesztek.
A workshop első szakaszában érintették a közösségi média vizsgálatát és annak korlátozását, az ellenőrzést kikerülő
alkalmazások blokkolását, valamint az
alkalmazások vizsgálatát nem szabványos portokon.
A szünet után – mely lehetőséget nyújtott a konzultációra is – újabb teszteknek vetették alá a Palo Alto Networks
tűzfalat, ekkor a titkosított adatok figyelése, a modern malware védelem, az
URL szűrés, a jelentések készítése, valamint az ismeretlen eredetű forgalom
kezelése volt terítéken. A rendezvény
zárásaként a tesztelők között kisorsoltak egy nagy értékű tűzfalat, a Palo Alto
Networks 200 rendszert Suhai Imre
nyerte az Uzsoki Utcai Kórház számára,
ahol hamarosan installálják is az egyedülálló megoldást.
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5

ICT HÍRMONDÓ

Védje a jövő fenyegetéseire
is választ adó, korszerű
tűzfallal szenzitív adatait!
Igényeljen demo verziót:
tegye próbára az
újgenerációs tűzfalat!

Jöjjön el, és tegye próbára a Palo Alto
Networks egyedülálló tűzfal megoldását!

Palo Alto Networks
workshop

13:30-14:00: Köszöntés – bemutatkozás

Ismerje meg az újgenerációs Palo Alto Networks tűzfal
rendszerét, mely egyszerűsített szabálykezeléssel, több
gigabitnyi áteresztőképességgel, alkalmazás szinten
képes szűrni és tiltani a fenyegetéseket.
Vegyen részt a november 20-án megrendezésre kerülő
workshopunkon, és próbálja ki az egyedülálló megoldást,
mely az alkalmazások, a felhasználók és a tartalmak
példátlan átláthatóságát és szabályozhatóságát teszi
lehetővé egy hármas azonosítási technológián keresztül.

A résztvevők között értékes ajándékot
sorsolunk ki a rendezvény végén.

A részvétel regisztrációhoz kötött.
Kérdés esetén keresse kolléganőnket, Pavek Zsuzsannát
a pavek.zsuzsanna@enterprisegroup.hu e-mail címen
vagy a +36 (1) 471-2484-es telefonszámon.

14:00-15:30: 	Ultimate Test drive 1. – Seweryn Jodlowski
(Palo Alto Networks)
- Műszaki felvezető
- Közösségi média vizsgálata, korlátozása
- Ellenőrzést kikerülő alkalmazások blokkolása
- Alkalmazások vizsgálata
nem szabványos portokon
15:30-16:00: Szünet (konzultáció)
16:00-17:30: 	Ultimate Test drive 2. – Seweryn Jodlowski
(Palo Alto Networks)
- Titkosított adatok figyelése
- Modern Malware védelem
- URL szűrés
- Jelentések készítése
- Ismeretlen eredetű forgalom kezelése
17:30:

Konzultáció (ajándéksorsolás)

Helyszín: 	Enterprise Group,
H-1138 Budapest, Váci út 117-119.
Váci Greens irodaház, 6. emelet
Dátum: 		

2014. november 20. csütörtök 13:30

www.enterprise-group.hu
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Az ITBN konferencián
mutatkozott be
Az idei ITBN konferencián az Enterprise
Group, valamint a Palo Alto Networks,
a világ egyik vezető hálózatbiztonsági
megoldásokat fejlesztő és gyártó vállalata
bemutatta a tűzvédelmi rendszerek
legújabb generációját, mely maximális
védelmet nyújt a már ismert és a még
ismeretlen fenyegetések ellen.
A Palo Alto Networks vállalatának alapítója, Nir Zuk elsőként mutatott rá, hogy hálózatunk és eszközeink védelmét
többé már nem lehet régimódi szabályokat követve megvalósítani. E cég olyan rendszert hozott létre, amely lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy modern alkalmazásokat
vegyenek igénybe, miközben a biztonságukról olyan tűzfal
gondoskodik, amely teljes mértékben képes azonosítani
ezeket a hálózati rendszeren, és biztosítani tudja működésének finomhangolását is. Mindezt az összes tartalom,
felhasználó és alkalmazás példátlan átláthatóságának biztosításával egyidejűleg.

a Palo Alto Networks
újgenerációs
tűzvédelmi rendszere
Manapság az IT támadások fejlettebbek, komplexebbek,
kitartóbbak és célorientáltabbak, mint valaha. Kihasználják a rendelkezésre álló legmodernebb technológiát, ezért
már eddig ismert és ma még ismeretlen fenyegetésekkel is
szembe kell néznünk. Egyre többen dolgoznak vállalaton
“kívül” és mobil eszközökkel, és ezek a körülmények tökéletes környezetet teremtenek a támadásoknak, amelyek számára az alkalmazásokon keresztül vezet a legkönnyebb út.
Mi lenne, ha a védekezés sikerességének fogalmát újraértelmeznénk? Mi lenne, ha a felfedezés helyett a megelőzést választanánk jó stratégiának? Mi, az Enterprise
Groupnál ez utóbbi mellett tettük le voksunkat. A Palo Alto
Networks Gold Partnereként vizsgázott mérnökeink azért
dolgoznak, hogy népszerűsítsék ezt az elvet, tudásközpontot építsenek ki és a megelőzést a lehető legmagasabb
szintre emeljék.

A szeptember 23-án és 24-én megrendezett ITBN kiállítás az új innovációk és termékek
első bemutató helye; a konferencián a szektort meghatározó jogi, gazdasági és a területet
befolyásoló szakmai és felügyeleti szervezetek aktuális véleménye mutatkozik be.
A kiállításról bővebb beszámolót is olvashat a 10-12. oldalon.

Az Enterprise Group egy év alatt a Veeam
Silver Partnerévé vált
A 2006-ban alapított Veeam vállalat
felismerte a cégek gördülékeny
mindennapi működését akadályozó
tényezőket, így olyan megoldásokat kínál,
amelyek biztosítják a nagy sebességű
adat-helyreállításokat, az adatvesztés
elkerülését, az ellenőrzött védelmet
és a teljes átláthatóságot. Az Enterprise
Group most a méltán híres vállalat Silver
Partnerévé vált.

A svájci székhelyű Veeam mentési megoldásaival az
Enterprise Group 2013. október végén kezdett el foglalkozni.
A közös erőfeszítések eredményeképp egy év leforgása
alatt a vállalat Silver Partnerévé vált, ami számos előnnyel
jár, többek között:
• versenyképes kedvezményekkel,
• magasan képzett értékesítési vezetőkkel,
• pre-sales termékeligazítással,
• szaktudással biztosított karbantartással, támogatással és
• k ülönböző engedélyekre vonatkozó kedvezményekkel.

PARTNERSÉG

Az Extreme
Networks
Gold
Partnere lett
az Enterprise
Group
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Az Extreme Networks egyike a világ
legnagyobb hálózati eszközöket és
szoftvereket gyártó vállalatainak.
A kiemelkedő minőséget biztosító
vállalat kiemelt partnere hazánkban az Enterprise Group, amit az
Extreme Networks többféle módon
is honorált: cégünk az Extreme Gold
Partnerséget, valamint a Largest
Partner in Hungary díjat is megkapta az elismert gyártótól.

Milyen előnyökkel jár a
Gold Partnerség rendszere?
• forgalom utáni visszatérítés
• deal regisztrációs lehetőség
• dedikált kapcsolattartó
(sales, műszaki oldalon)
• részvételi lehetőség a partner
rendezvényeken
• hozzáférés a partner portálhoz
• kedvezményes tanfolyami lehetőség
• kedvezménykérési lehetőség
Az Extreme Networks vezetékes és vezeték nélküli hálózati megoldásai híresek kiváló teljesítményükről és megbízhatóságukról, hiszen az élvonalbeli, innovatív gyártó
célja, hogy a lehető legjobb termékeket kínálja – mindezt
kiemelkedő ügyfélszolgálattal egybekötve. A vállalat a tavalyi év folyamán kibővült, amikor megvásárolta az amerikai Enterasys Networks céget: a 2000-es alapítású Enterasys portfóliójában szintúgy megtalálhatóak voltak a
hálózati eszközök – például routerek, switchek –, valamint
a különböző, hálózatok menedzselésére és biztonságának
kialakítására tervezett szoftverek is, amelyek 2013-tól az
Extreme Networks termékpalettáját színesítik. A gyártó kimagasló termékei hazánkban többek között az Enterprise
Group által érhetők el, ezentúl Gold Partneri státusszal.

A Gold Partner elismerés mellett az Enterprise Group immár büszke tulajdonosa lett
a Largest Partner in Hungary díjnak is, amelyet az Extreme Networks idén októberben,
Lisszabonban megrendezett konferenciáján
vehettek át az Enterprise Group vezető munkatársai, Juhász László és Téchy Zoltán; így
cégünk a kiemelt partnerség mellett megkapta a legnagyobb forgalmat elérő partner
díjat is, biztosítva ezzel a lehetőséget arra,
hogy továbbra is a legmagasabb minőséget
közvetíthessük fogyasztóink felé.

ICT HÍRMONDÓ
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Új telefonközpont segíti
a veszprémi Csolnoky Ferenc
Kórház munkatársait
Az Enterprise nyerte a veszprémi kórház
új Regionális Onkológiai Centrumának
telefonközpont beszerzésére kiírt
tendert. A Csolnoky Ferenc Kórházban
folyó közel 5 milliárd forint értékű
hazai és uniós forrásból megvalósuló
struktúraváltás projektben cégünk is
tevékenyen részt vett.

A feladat nagyon összetett volt, így többszöri egyeztetésre, összehangolt csapatmunkára volt szükség. Mérnökeink
feltérképezték a jelenlegi állapotot, majd az ügyféligények
megértése után javaslatokat dolgoztunk ki a kórház számára. Egy ilyen projektnél nagyon fontos az előkészítés, erre
megfelelő időt és felkészült szakembereket biztosítani komoly kihívás mind a szolgáltató, mind az ügyfél részéről.
A berendezések beszerzése és szállítása határidőre megtörtént, és a szerződésben rögzített 8 hét helyett 6 hét
alatt elvégeztük a telepítést és a beüzemelést, így október
8-án átadtuk a kórház szakembereinek a beüzemelt telefonközpontot.

Behálózva
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Mi volt a megoldandó feladat?
A
 kórházban jelenleg üzemelő
Siemens HiPath 4000 V1.0 központ
gyártói támogatása már megszűnt,
így annak bővítése már nem volt
megoldható, ahhoz új kártyákat és
licenceket nem lehetett vásárolni.
A
 kórház részéről egyértelmű igény
volt, hogy az új telefonalközpontban

minden olyan szolgáltatás
legyen elérhető, amely a korábbi
alközpontban is használható volt.
E
 lvárás volt még, hogy az új központ
tudja kezelni az új IP mellékeket,
de mellette a régi típusú analóg
mellékek üzemeltetésére is legyen
lehetőség.

Az Enterprise által szállított megoldás
Az igények maximális kiszolgálását a Unify Communications
által gyártott OpenScape 4000 alközponttal valósítottuk
meg. A Unify legújabb fejlesztésű rendszere fővonali oldalon képes kezelni az ISDN csatlakozások mellett az újabban
egyre több helyen megjelenő SIP szolgáltatókat is. A SIP
szolgáltatás nagy előnye, hogy úgynevezett „flat rate” tarifát biztosítanak, vagyis csúcsidőtől mentesen, minden napszakban egységes díjazásért nyújtják a szolgáltatást. Ezzel
jelentős költségek takaríthatók meg.
Az új telefonalközpont mellék oldalon egyaránt képes kezelni az IP- és rendszertelefonokat, továbbá az analóg mellékeket is. A modern IP-s készülékek nagy előnye, hogy nem
igénylik külön vezetékek kiépítését a telefonok számára,

hanem az egységes IP-s infrastruktúrában működnek. Ahol
van számítógép elérés, ott külön infrastruktúra kiépítése
nélkül lehet telefonállomást is létesíteni.
Az új alközpont a jelenleg még üzemelő alközponttal társközponti kapcsolaton keresztül összekötésre került, ezzel
megvalósítottuk, hogy a felhasználók szempontjából egységes számmezőt használhassanak, valamint minden olyan
szolgáltatás elérhető az új alközponton, ami a korábbi alközponton is működött.
A szállított megoldás lehetőséget teremt a jövőbeni bővítésekre, modernizálás esetén a régi gép migrációs alapjaként
is szolgál.

Az OpenScape 4000 által nyújtott szolgáltatások:
O
 penScape UC alkalmazás (V7R2)
támogatása: az új UC kliens
illesztése és további adminisztrációs
fejlesztések

f rissítési idő minimalizálása:
a kihelyezett fokozatok
szoftverfrissítése az IP hálózaton
keresztül távolról is elvégezhető

O
 penScape Desk Phone HFA IP
telefonok támogatása

a
 rendszer virtuális környezetben
tovább bővíthető IP telefonokkal

O
 penScape 4000 új szoftverfrissítési
koncepció
Az új megoldás CPCI vezérlőből és egy AP3700-as egységből áll, amely igény szerint virtuális környezetben, illetve további AP3700 egységekkel is bővíthető.
Lehetőség nyílik esetleges kihelyezett fokozatok, ún. IPDA
vagy OS Access rendszerekkel történő bővítésre is.

Az OpenScape 4000 új felhasználói felülete gyorsabb és
hatékonyabb csapatmunkát tesz lehetővé, a telepített HFA
készülékek kis helyigényük és rugalmas elhelyezési módjukból adódóan minden irodai környezetben kényelmes használatot tesznek lehetővé, miközben egyszerűen kezelhetők
a már megszokott, gazdag funkcióválasztékkal.

ICT HÍRMONDÓ
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Az ITBN
kiállításon is
bemutatkozott
a Palo Alto Networks tűzfala
Idén is megrendezték – nagy sikerrel – az
egyre nagyobb látogatottságnak örvendő
ITBN kiállítást, melyen az Enterprise Group
kiállítóként is részt vett. A cég a Palo Alto
Networks újgenerációs tűzfalával ismertette meg az érdeklődőket.
Az ITBN története 2004-ig nyúlik vissza, amikor
is a hazai IT szakma képviselői összefogtak, hogy
egy független, minden piaci szereplő és felhasználó érdekét képviselő fórumot teremtsenek. Az
eredeti elképzeléseket túlszárnyalta az ITBN: a
kiállítás mára az új innovációk és termékek első
bemutató helye; a konferencián a szektort meghatározó jogi, gazdasági, és a területet befolyásoló szakmai és felügyeleti szervezetek aktuális
véleménye mutatkozik be.
Az első ITBN 2005-ben nyitotta meg kapuit a
látogatók előtt, majd évről évre egyre több támogatót szerzett magának. 2010-re már 2000
résztvevővel zárult a rendezvény, akkor adták át
először az ITBN Biztonsági Díjakat, amellyel a piaci szereplők és a szakterület kiemelkedő teljesítményeit értékelik.
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ICT HÍRMONDÓ

Ma már a rendezvényen mindenki jelen
van, aki számít: az IT-biztonsággal magas
színvonalon foglalkozók mellett az auditorok, biztonsági vezetők, gyártók, szervezeti döntéshozók, tanácsadók, disztribútorok, gazdasági és cégvezetők és az IT
beszerzéseket intézők is.
Az Enterprise Group képviseletében Jakub
Jiricek, a Palo Alto Networks rendszermérnöke és információbiztonsági tanácsadója
tartott előadást, melyben rámutatott arra,
hogy az új típusú fenyegetések ellen már
nem elegendőek a hagyományos tűzvédelmi rendszerek.
A két napos kiállítás során az Enterprise
Group standjánál az érdeklődők nyereményjátékon is részt vehettek, tesztelhették a Palo Alto Networks tűzfal demo
verzióját és találkozhattak a gyártó képviselőivel, valamint az Enterprise munkatársaival is. A szerencsés nyertes, aki végül
egy iPad Mini-vel térhetett haza, Málits
Péter volt, a Citi Bank munkatársa.

ICT HÍRMONDÓ

12

KITEKINTŐ

Jakub Jiricek elismert szakember, több
neves piaci szereplőnek dolgozott
már, lelkes biztonsági motivátor.
Az előadásából az érdeklődők
megtudhatták, hogy a ma még
ismeretlen támadások ellen milyen
eséllyel és módszerekkel védekezhetünk.

Az IT környezetek egyre összetettebbé válnak – és a
modern megoldások (felhő, BYOD, a titkosítás rendszeres használata stb.) megjelenésével érkező kiberfenyegetésekkel nem egyszerű lépést tartani.
Az egyik leghatásosabb támadási formát az APT-k jelentik, amelyek rendkívül célzottak és egyediek. A rosszindulatú programok (malware-k) írói gyakran olyan formában élnek vissza a talált
sérülékenységekkel és exploit technikákkal, hogy nehezen felismerhetővé teszik ezeket – legalábbis a hagyományos, aláírás-alapú védelmi rendszerek számára. A Palo Alto Networks ötvözte az újgenerációs tűzfal-technológiát a zártláncú „fenyegetés- intelligencia” rendszerével, és
megalkotott egy automatikus védelmi mechanizmust, amely az ilyen jellegű fenyegetések ellen
nyújt védelmet. A megoldás már több mint 18.000 felhasználó számára bizonyította hatékonyságát, és a biztonsági szakértők a világ minden táján mélyebb betekintést nyerhetnek a hálózati
forgalmuk alakulásába, sőt az általános kockázat is csökken. És a Palo Alto Networks előnyei
itt még nem érnek véget: ugyanez a védelmi szint illeti meg ugyanis a belső hálózat összes
szegmensét és az adatközpontokat (ideértve a szoftveralapú központokat) is. További védelmi
eszközök ügyelnek a végfelhasználókra – PC- és mobilalapon egyaránt. Mindezek együtt pedig
valódi védelmet biztosítanak a vállalatok számára.

KITEKINTŐ
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Mert fontos
a csapat
összetartó
ereje…

Idén az Enterprise Group csapata
egészen Dunabogdányig ment,
hogy egy felejthetetlen céges
kiránduláson vegyen részt, mely
kiváló alkalom volt arra, hogy
tovább erősödjön a munkatársak
közötti kohézió. Szeptember 26-án,
pénteken csak a jókedvé és az aktív
kikapcsolódásé volt a főszerep…

ICT HÍRMONDÓ
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Első nap katamarán túrára indultunk, mely a
Dunakanyar legszebb pontjain haladt keresztül:
Dömösről Visegrádon át Dunabogdány homokos
partjáig eveztünk – folyásiránnyal megegyezően, hogy maradjon még energia a többi izgalmas
programra is.
A katamarán valójában két kenu összekötve egy
stabil fémlemezzel, de teljesen borulásmentes és
biztonságos, így a 1,5 órás túra közben evező- és
kockagyűjtő versenyt is rendeztünk. Az érkezést
követően a jól megérdemelt welcome drink után
közös programokkal folytattuk a napot, majd a
nap végén kihirdettük a játékok győzteseit.
A nap egyik legizgalmasabb eseménye a szakács
olimpia volt – kiderült, hogy az Enterprise Group
munkatársai legalább annyira értenek az ételekhez, mint a kommunikációs és IT megoldásokhoz.
Hogy a főzés ritmusa is meglegyen, egy kongás
szolgáltatta a talp- és kézalávalót, a kialakult csapatok pedig nekiláttak az előre eltervezett ételek
elkészítéséhez. Mindeközben indultak a sport
versenyek is: röplabda, foci, pétanque és íjászat,
hogy senki ne unatkozhasson.

Jövőre veletek ugyanitt!
Az elkészült lecsók, marhagulyások, sertéspörköltök, grillezett
húsok és zöldségek, valamint a
friss saláták és a túrógombóc
mind-mind ízletesek voltak, a
szakács olimpikonokat a chef
értékelése, illetve a titkos szavazatok eredménye alapján választottuk ki. A délután az aktív kikapcsolódásról szólt, a csapatok
összemérhették tudásukat az
ügyességi versenyszámokban,
amelyek tökéletesek voltak arra,

hogy még inkább összekovácsolják a társaságot.Az esti programok már a Royal Club Hotelben
és a tőle 15 percre lévő Étkek
Háza Étteremben folytatódtak,
az ünnepélyes eredményhirdetés mellett megnézhettük az első
nap izgalmas perceit a levetített
fotók és videók segítségével, a
bátrabbak pedig megcsillogtatták tánctudásukat a parketten.
A céges kirándulás – a korábbi
évekhez hasonlóan – nagyon

jó hangulatban telt, lehetőséget adva arra, hogy a nap mint
nap együtt dolgozó kollégák a
munkahelyi környezeten kívül,
egy sokkal szabadabb légkörben ismerhessék meg egymást
kicsit közelebbről. Ez segít abban, hogy a közös munka eredményesebb és hatékonyabb
legyen, és nem utolsósorban
egy felejthetetlen élménnyel és
életreszóló emlékekkel tértünk
haza.

kód
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a magyar IT biztonsági piacot?
Az ITBN indulása óta folyamatosan készít a magyar IT Biztonsági piacra jellemző statisztikákat.
Rendszeresen kérnek be adatokat a regisztrációkor és beszélgetnek a gyártók és képviselőik
szakértőivel, hogy teljesebb képet kaphassanak.

A szakemberek
29%

29% -a közepes osztályzatot adott szervezete
informatikai biztonságával kapcsolatos
üzemeltetési feladatainak ellátására

66%

66% -a azonban elégedett a biztonság
üzemeltetésével kapcsolatban

Az alkalmazások által készített
naplóállományokat

25%
a szervezetek
25% -a
egyáltalán
nem gyűjti

41%
41%

központilag
gyűjti

34%
34% pedig
elemzi is
azokat

Az adatvédelem terén tett
lépések tekintetében:
29% -uk osztályozza az adatokat
30% esetében vannak kijelölt adatgazdák
17% -uk alkalmazza az adatutak meghatározását
33% -uk dokumentálja a folyamatokat
18% -uk alkalmaz médiakontrollt (pl. USB)
27% használ titkosítást (pl. merevlemez)
23% -uk valósít meg adatvédelmi megoldásokat
7% semmilyen adatvédelmi lépést nem tesz
Forrás: ITBN.hu

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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