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Fujitsu Day, a hazai IKT szektor egyik legnagyobb
gyártói rendezvénye
Immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre
a Fujitsu Day. A rendezvény alapját az anyacég Fujitsu
Fórum elnevezésű eseménye ihlette, mely Európa legnagyobb gyártói kiállítása, ahol a magas színvonalú szakmai
tartalom mellett a szórakozás is jelentős szerepet kap.

4

16 A Unify bevezette az új SSP V2.1 gyártói támogatás
Szakmai nap az ICT-nél: Smart Solutions
Az ICT Smart Solutions szakmai napon a különböző
programok keretében a jövő informatikai
trendjeinek elemzése állt a középpontban.
A teltházas rendezvényt egy kellemes borkóstolóval,

rendszerét

A UNIFY az elmúlt két év szakmai tapasztalatait és
felhasználói igényeit figyelembe véve jelentős fejlesztést
hajtott végre a Large Enterprise termékekre vonatkozó
szoftver support V2.1 bevezetésével (SSP V2.1).

jó hangulatban, kötetlen beszélgetéssel zártuk.

18 #SwitchTagram

Az Instagram ma már gyakorlatilag az egyik legmeghatározóbb közösségi platformmá vált. Vajon hogy kötődik

6 Extreme megoldások: Analytics

Az IT hálózatok menedzsment rendszerei esetén
sokszor előfordul, hogy egy-egy probléma okának
feltárásához mélyebben bele kell látnunk abba, hogy
mi történik a hálózatban. Ebben segít az Extreme
Networks forgalomanalizáló alkalmazása.

ez egy igazi IT-s életéhez a magánfelhasználáson túl?

20 Országos Mentőnap

Az OMSZ partnereként az a megtiszteltetés ért minket,
hogy részt vehettünk az I. Országos Mentőnapon.
Azon túl, hogy kitelepülésünkkel bemutattuk,
miként is kapcsolódunk a mentésirányításhoz,

9 OpenScape Cloud – Unified Communications

gyermekprogramokkal készültünk a rendezvényre.

as a Service

A Unify Circuit terméke 2017 szeptemberétől
OpenScape Cloud néven lesz elérhető. A
névváltoztatás több mint marketing lépés: sokkal
inkább egy dinamikus termék továbbgondolása és
-fejlesztése, amelyet az új név is kifejez.

22 Hatékonyságnövelés virtualizációval

A virtualizációs trendek térnyerésével ma már egyszerűbb
lépést tartani a rohamos ütemben fejlődő technológiai
kihívásokkal, hiszen a vállalatok számára nyitott a
lehetőség arra, hogy az informatikát szolgáltatásként
vegyék igénybe.

11 RENTerprise ME

Nem is olyan régen még elképzelhetetlen volt, hogy
terméket, szolgáltatást bérbe vegyen a vevő. Majd, amikor

23 SMS, MMS, mobiladatforgalom: Magyarország
a 2017. évben

az informatikai megoldások folyamatos cseréjének igénye,

2017 első negyedévében a mobiltelefon-előfizetések

az igazán jó informatikusok havi bérköltsége az egekbe

száma meghaladta hazánkban a 11,7 milliót, s a mobilhálózat

szökött, a piac kitermelte a maga megoldásait. Hogy mi

adatforgalma is jelentősen túlszárnyalta az előző évi forgalmat.

mit is kínálunk?

Mit jelentenek ezek a változások konkrét számokban?
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KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó!
Elérkezett a nyár vége, a legtöbben
remélhetőleg túl vagyunk egy alapos
kikapcsolódáson, feltöltődésen. Ez
most egy kiváló alkalom arra, hogy
visszatekintsünk és számba vegyük
az előttünk álló feladatokat.

Az ICT üzletág idei éve annak fényében telt, hogy a jövőben még magasabb színvonalon és még szélesebb
területen tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket. Partnerségi kapcsolatainkat legfontosabb gyártóinkkal tovább
erősítettük mind az alközponti, mind az IT területen. Számos új termék fejlesztését kezdtük meg, amelyek
közül néhány már el is készült (ezekről bővebb információk olvashatók a magazin további oldalain).
Termékfejlesztéseinkkel szemben nagyok az elvárásaink: céljuk ugyanis az, hogy valódi és hathatós
megoldást nyújtsanak az ügyfelek felől érkező egyre komplexebb és rohamosan változó informatikai
környezet miatt felmerülő igényeire.
Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legsikeresebb ICT szakmai napját tartottuk meg
júniusban. Hasonló eseményre készülünk ősszel is, ahol az előző alkalomról idő hiányában kimaradt, illetve
azóta előtérbe került aktuális témákkal szeretnénk foglalkozni.
S hogy mit tartogat még számunkra a 2017-es esztendő? A korábbi évek gyakorlatához hűen az őszi és
téli időszak kellően zsúfoltnak ígérkezik, számos nagy projektünk „érik be” ekkor, melyek közül igazán
büszkék vagyunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítési munkálataira és az Országos Onkológiai Intézet
alközponti fejlesztési projektjére. Rendezvényeink közül a már említett szakmai nap mellett kiemelten
fontos a szeptemberben sorra kerülő, már hagyományosnak mondható VIP esemény.
Ezek után már nincs is más hátra, mint nagy levegőt venni és belevágni. Bízom benne, az ICT-t érintő
területeken továbbra is számítanak hatékony köreműködésünkre, és az év végén majd együtt mondhatjuk:
igen, sikerült!

Kellemes lapozgatást!
Krupa Zsolt – műszaki igazgató
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SZAKMAI NAP
AZ ICT-NÉL:
SMART SOLUTIONS

2017. június 22-én, csütörtökön sikeresen lezajlott az Enterprise Group modern székházában az ICT Smart Solutions szakmai nap, ahol
a különböző programok keretében a jövő informatikai trendjeinek elemzése állt a középpontban. A teltházas rendezvényt egy kellemes borkóstolóval, jó hangulatban, kötetlen
beszélgetéssel zártuk.
Az ICT üzletág rendezvényén részt vevők két terem programjai közül választhattak: míg az első számú teremben
a „kézzel fogható” megoldások kaptak helyet, addig a
másik helyiségben partnereink és az ICT üzletág munkatársainak prezentálásában elméleti szinten jártuk körül
az informatikai trendek témáját.

ICT SMART SOLUTIONS
SZAKMAI NAP
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Az elméleti szekcióban Juhász László ICT üzletág igazgató nyitóbeszédében ismertette gyártóink, partnereink
üzleti eseményeit, fejlesztéseit; továbbá felvázolta, mit
tesz üzletágunk az üzleti igények kiszolgálása végett.
Köszöntőjével felvillanyozta az érdeklődőket, akiket három izgalmas előadás is várt; ezek közül elsőként egyik
fő partnerünk, a Fujitsu Hungary jóvoltából Taál Péter
ismertette a Fujitsu PRIMEFLEX for Openstack integrált rendszerét „Biztonságosan a felhőbe” címmel. Az
OpenStack nyílt forráskódú felhőfelügyeleti szoftver
kapcsán megtudhattuk, hogy ez a megoldás a leggyor-
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sabb ütemben növekvő és a legszélesebb iparági támogatással rendelkező nyílt forráskódú felhőfelügyeleti
platform, mely mindezek mellett rendkívül költséghatékony is. Krupa Zsolt, az ICT üzletág műszaki igazgatója
Extreme Networks Forgalomanalízis és SDN témában
tartott érdekes prezentációt, melyben egy általános
bemutatót követően megismerhettük többek között az
Extreme Networks Analytics és SDN, valamint a Management Center működését is. Az elméleti előadásokat
Kovács Imre presales csoportvezető a Unify OS4000 V8
újdonságairól, illetve az OpenScape Voice Expressről
tartott előadása zárta. Az összes előadást egy ahhoz
kapcsolódó interaktív blokk követett, biztosítva ezáltal,
hogy vendégeink választ kapjanak minden felmerülő
kérdésükre.
Nagy érdeklődés övezte az előadások között tartott
szünetekben a szimulációs szobában kiállított Fujitsu,
Extreme Networks és Dell termékeket, melyekkel közelebbről is meg lehetett ismerkedni.
Közösségi termünkben ez idő alatt a finomságok kerültek középpontba, a szakmai programokat követően
pedig a Palack Borbár jóvoltából egy kiváló, öt tételes
borkóstoló vette kezdetét, melyen a borok ízvilágával
harmonizáló tapasokat tálaltunk. A kóstoló alatt lehetőség nyílt a további felmerülő kérdések megvitatására, s
– nem utolsósorban – a közvetlen hangulatú kapcsolatépítésre is.
Örömünkre szolgált, hogy rendezvényünkön ügyfeleink,
partnereink nagyfokú elégedettségüket fejezték ki, így
ennek fényében üzletágunk idén további hasonló programokat is tervez.

Tekintse meg a
rendezvény további
fotóit, s olvasson
bele az eseményen
elhangzott szakmai
előadások anyagaiba!
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Extreme megoldások:

Analytics

Az IT hálózatok menedzsment rendszerei sokrétű segítséget adnak az üzemeltetőknek: riasztásokat küldenek, információkat nyújtanak az eszközök terheléséről, a forgalom mennyiségéről, időbeli eloszlásáról. A gyakorlatban azonban sokszor előfordul,
hogy egy-egy probléma okának feltárásához mélyebben bele kell látnunk abba, hogy
mi történik a hálózatban: mennyi aktív felhasználónk van, ők milyen applikációkat
használnak, milyen válaszidők fordulnak elő hálózat és alkalmazás oldalon, melyek
azok a felhasználók, területek, telephelyek, ahol minőségi problémák merülnek fel.
Ezekre és még sok más kérdésre ad választ az Extreme Networks forgalomanalizáló
alkalmazása, az Analytics.

7

Hogyan működik?

Az Analytics a fenti kérdésekre a választ a hálózaton áthaladó minden egyes csomag mélyreható vizsgálatával
adja meg. Ehhez az egyes csomagok fejlécét vizsgálja meg
layer 7 mélységig (valódi DPI – Deep Packet Inspection),
azonosítja a feladót, címzettet, valamint az alkalmazást
az adott alkalmazásra jellemző ún. „ujjlenyomat” és az
ilyen ujjlenyomatokat tartalmazó adatbázis összehasonlításával. Az adatbázis jelenleg több mint 13 000 alkalmazás ujjlenyomatát tartalmazza, de lehetőség van
speciális alkalmazások esetén saját ujjlenyomat definiálására és adatbázisba történő felvételére is. A TCP szintű
üzenetváltások elemzésével meg tudja állapítani külön a
hálózat és külön az alkalmazás válaszidejét, segítséget
adva ahhoz, hogy a „lassulásra” vonatkozó felhasználói
panaszoknál merre érdemes elkezdeni a hibakeresést.
Fontos megjegyezni, hogy az Analytics a csomagok tényleges adattartalmát nem rögzíti és nem is vizsgálja, működéséhez csak az első néhány byte-ra van szüksége.

Rendszerelemek

Az Analytics egy önálló modulja az Extreme Networks
hálózatfelügyeleti szoftverének, használatához csak
erre a szoftverre van szükség, maga a vizsgált hálózat
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felépülhet gyakorlatilag bármely más gyártó eszközeiből. Azt kell biztosítanunk, hogy a vizsgálni kívánt forgalom eljusson egy erre a célra kialakított Extreme szenzorra. Ez a gyakorlatban általában a központi switchek
megfelelő portjainak tükrözésével megoldható. Minél
kevésbé strukturált a hálózat, annál bonyolultabb lehet
ezt kivitelezni, de mindig van megoldás!
A szenzorok kettős szerepet töltenek be, egyrészt előállítják a forgalom alapján a NetFlow rekordokat, másrészt minden csomagról leválasztják a fejlécet. Mindkét
típusú adatot továbbítják az Analytics Engine-hez, amely
a tényleges vizsgálatokat és az adatfeldolgozást végzi.
Az Engine teljesen szoftver alapú, önálló hardwerre telepítve is elérhető, de akár virtuális környezetbe is telepíthető.
Amennyiben a hálózatunk központi része már eleve Extreme eszközökből épül fel (K és S sorozat), a szenzor és a
tükrözések is feleslegessé válnak, a switchek biztosítják
az adatokat az Engine számára anélkül, hogy ez a teljesítményben látható változást okozna.
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És az eredmény…

Az Analytics által végzett vizsgálatok eredményeképpen
lényegesen leegyszerűsödik mind a hibakeresés, mind a
hálózat fejlesztési irányainak meghatározása. Pontos képet kapunk arról, hogy ki, hol, mit és mikor csinál a hálózatban, felderíthetőek a nem kívánt eszközök éppúgy, mint a
nem kívánt alkalmazások; eldönthető, hogy a hálózat vagy
az alkalmazás performanciája okozza-e a gondokat.
Az adatok értelmezését megkönnyítik a beépített grafikus riportok, ahonnan egyszerű kattintásokkal juthatunk egyre mélyebbre és mélyebbre egy adott probléma
vizsgálatában, vizsgálódhatunk felhasználó, alkalmazás
vagy terület szerinti csoportosításban. Amennyiben az
előre definiált riportoknál többre van szükségünk, a
szintén beépített riportgenerátor segítségével egyszerűen megalkothatjuk saját, testre szabott riportjainkat.
Összességében elmondhatjuk, hogy az Analytics egy
bizonyos hálózati méret és komplexitás felett nélkülözhetetlen a hatékony üzemeltetéshez, alkalmazásával
egyértelműen azonosíthatóak a problémák forrásai,
rövidülnek a hibaelhárítási idők, növekszik a hálózat
rendelkezésre állása. Mindezek mellett olyan kritikus
információkhoz juthatunk hozzá a hálózatunkban történő eseményekről, amelyeket a hagyományos menedzsment rendszerek nem képesek biztosítani.
Krupa Zsolt - műszaki igazgató
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PUSKÁS ROZÁLIA
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ÜGYFÉLMENEDZSER

A Unify Circuit terméke 2017
szeptemberétől OpenScape Cloud néven
lesz elérhető. A névváltoztatás több
mint marketing lépés: sokkal inkább egy
dinamikus termék továbbgondolása és
-fejlesztése, amelyet az új név is kifejez.

OpenScape Cloud
Unified Communications as a Service

A OpenScape Cloud egy olyan mobil kollaborációs megoldás, amely hatékony munkavégzést tesz lehetővé egy
egységes kommunikációs platformon, WebRTC alapon.
Maga az ötlet nem egyedülálló a piacon, hiszen szinte minden nagy informatikai vállalatnak van hasonló
megoldása, de a valós élethelyzetben történő használat
és a költségek mérete gyorsan versenyelőnyhöz juttatja
az OpenScape Cloud-ot.
A WebRTC alapú, böngészőből elérhető felület, illetve
a telefonra letölthető applikáció valós idejű kommunikációt és kollaborációt tesz lehetővé, ami által a felhasználó tartalmat oszthat meg, videótelefonálhat,

szöveges üzeneteket válthat, miközben flexibilisen változtathatja a felületet, amelyen ezt a tevékenységet végzi. A Unify alközponti integráció azt eredményezi, hogy a
OpenScape Cloud akár asztali telefont is képes elérni
hanghívás formájában. Így az eltérő munkavégzési szokásokkal rendelkező kollégák egységes és biztonságos
rendszeren tudnak egymással információt megosztani, cserélni, egymás munkafolyamataiban részt venni.
Ehhez igazodik a licencelési stratégia is, amelyen belül
megkülönböztetünk essential, team, professional és enterprise licenceket – különböző felhasználói jogosultságokkal és más méretű felhős tárhellyel. A licencek szabadon, hónapról hónapra módosíthatók, számosságban
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és minőségben egyaránt, ezzel a Unify egyedülálló módon alkalmazkodik a vállalatok változó igényeihez és az
üzleti ökoszisztéma színességéhez. A digitális munkahely
megteremtését a felhőalapú megoldások teszik lehetővé,
ami egyértelmű fejlődési irány, az informatikai piac teljes egésze erre halad eltérő tempóban. A UCaaS (Unified
Communications as a service) magasabb minőségű felhőalapú hangszolgáltatás, amely egyénre szabható módon növeli a munkafolyamat hatékonyságát.
A Unify lehetővé teszi azt, hogy a megszokott, saját üzemeltetésű (on-premise) megoldásoktól fokozatosan jusson el a felhasználó a felhőbe, szakmai támogatás – mint
a biztonsági kérdések tisztázása – mellett.
A felhasználóközpontúság mellet fontos előny az
OpenScape Cloud árazása. A pay as you go rendszer havonta történő elszámolás alapján számláz az ügyfél felé,
aki ezt OPEX alapon tudja elszámolni. Semmilyen egyéb
beruházást nem igényel a megoldás bevezetése és használatának megkezdése. A 30 napos trial licenc bármikor
elérhető a Unify oldalán (www.circuit.com), amelyet az
ügyfél maga tesztelhet, demóra gyakorlatilag nincsen
szükség, hiszen a valós felhasználás mindennél jobban
bizonyítja az eszköz képességeit.

Ez a dinamikusan fejlődő, állandó fejlesztés alatt
álló eszköz előre mutató a Unify portfóliójában,
egészen a cPaaS (collaboration Platform as a service) irányába, amely a következő lépés a felhőalapú szolgáltatások között.
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RENTerprise ME
Nem is olyan régen még teljesen elképzelhetetlen volt, hogy terméket, szolgáltatást bérbe vegyen a vevő. Majd, amikor az informatikai megoldások folyamatos cseréjének igénye, az igazán jó informatikusok havi bérköltsége az egekbe szökött, a piac kitermelte a
maga megoldásait. Többek között azokat a bérleti konstrukciókat, melyek alatt nagyon
sok félét értünk és érhetünk.

Érhetjük azt is, hogy az ügyfél a teljes infrastruktúrát
vagy annak elemeit egy bérleti megoldásban megkapja,
majd pár év múlva lecseréli és már az újat tovább bérli.
Nagyon hasonlít ez az autó flottalízing megoldásokhoz,
csak a tárgya és a cégautóadó hiánya megkülönbözteti
azt. Adott már a munkaerő bérleti megoldás is, mikor
a megfelelő informatikust megfelelő projektbe bevonva gyakorlatilag óra- vagy napidíjas alapon biztosítjuk.
Hogy mi mit is kínálunk?
Infrastruktúra bérleti megoldást biztosítunk, mely magában foglalja az installációs költségeket és a szoftverkövetés minden járulékát is.
Folyamatosan dolgozunk új megoldásokon is. Több esetben megjelent már az igény meglévő probléma orvoslására, analitikák kidolgozására, mely valójában a nálunk
levő szürkeállomány bérlésére irányul.
A munkaerő- és a szaktudáskölcsönzés egy rendkívül hasznos megoldás az ügyfelek számára. Ebben a felállásban
csak adott feladatra, projektre és konkrét céllal bérlik ki
az erőforrásokat és a tudást. Ha a célok teljesülnek, azonnal visszakapjuk az embert, aki szakmailag minden egyedi
projektben is fejlődik. Minél több tapasztalattal lesz gazdagabb, annál komplexebb problémákra tudunk választ
adni. Konkrét igények fogalmazódnak meg, a projekt fókusza nem sérül, időtávja meghatározható, és persze az a veszély sem merül fel, hogy a kapott erőforrást megszólítják
a megbízó által más feladattal addig, amíg a szerződésben
szereplő célját el nem érte. Persze első látásra egy ilyen
projekt drágának tűnhet, de közelebbről vizsgálva korántsem az. Miért is?

A megbízónak nem kell törődnie a képzéssel, a foglalkoztatási költségekkel, a motiválással, az eszközök biztosításával. Sőt azzal sem, hogy ha adott projekt véget
ér, akkor milyen feladatokkal lássa el a szakembert. A
munkaerő beosztása és ellenőrzése sem feladata, számunkra az a fontos, hogy a kapacitást hatékonyan szervezzük és a kitűzött határidőre teljesítsük a projektet,
oldjuk meg a problémát. A késésből vagy alulszervezésből esetlegesen adódód plusz idő is a mi kockázatunk.

ICT HÍRMONDÓ
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Összegezve: csak az egyszeri szolgáltatási díj adott, járulékok nélkül, minimális kockázattal.
Felismerve e piaci igényt, a közeljövőben két olyan csomagajánlat is megjelenik kínálatunkban, mely a fentebb
ismertetett erőforrás-használaton alapul és tartalmazza
mindazt a tapasztalatot, mérnöki munkaórát és gyártói
képzést, melyet az évek során elsajátítottunk.
Az IT Assistance keretében hosszú távon biztosítjuk
partnereink számára az IT infrastruktúra megbízható,
biztonságos, fix üzemeltetését és rendszeres fejlesztését, míg az Analytics szolgáltatás a távközlési rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére irányul.
A fentiek mellett a saját erőforrásaink célprojektre való
vezérlésére, havidíjas alapon történő eszközszállításra
vagy ezek bármilyen kombinációjára is hatékony megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek.

Szóval kedves ügyfelek, RENTerprise ME;
RENTerprise US!
Rácz Tamás Értékesítési vezető

13
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INNOVATÍV
SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK
IT Assistance
Minden, ami IT:

Zökkenőmentes infrastruktúra-üzemeltetés
hosszú távon
Magas színvonalon biztosítjuk partnereink számára
az IT infrastruktúra megbízható, biztonságos, fix
üzemeltetését és rendszeres fejlesztését.
rendszeres hálózatüzemeltetési feladatok
hibaelhárítás
eseti mérnöki szolgáltatások
platformszolgáltatás
További információért keresse ügyfélmenedzsereinket
a sales@enterprisegroup.hu email címen!

VoiceAssistance
Távközlési rendszerek biztos
kézben:

Fejlesztés és üzemeltetés magas színvonalon
Legyen szó a mindennapi feladatok szakértői támogatásáról, új elemek hálózatba illesztéséről vagy
fejlesztési irányok kijelöléséről – mi segítünk.
távközlési rendszerek karbantartása
biztonság garantálása
felhasználói segítségnyújtás
napi munkamenet biztosítása
További információért keresse ügyfélmenedzsereinket
a sales@enterprisegroup.hu email címen!

ICT HÍRMONDÓ
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DAY

A hazai IKT szektor egyik
legnagyobb gyártói rendezvénye
Az esemény szakmai része az, ami vonzza a meghívottakat. A japán óriáscég magyar képviselete minden évben
bemutatja a legújabb és legnépszerűbb termékeit, szolgáltatásait, valamint kiemelt szerepet kapnak az innovációk, kutatások is. A Fujitu Laboratories mintegy 1400
kutatója négy kiemelt globális K+F helyszínen folytat élvonalbeli kutatás-fejlesztési tevékenységet, költségvetése
évi 235 millió euró. A házon belüli munka mellett a Fujitsu
világszerte számos ismert egyetemmel és vállalattal működik együtt a K+F területén, és mintegy 81 ezer szabadalommal rendelkezik világszerte.
A kutatások társadalmi, egészségügyi és ipari jellegűek:
a japán óriáshoz fűződik a legpontosabb cunamielőrejelző rendszer, a szívműtéteknél sokat segítő szívszimulátor,

de a mesterséges intelligenciának és robotikának köszönhetően különböző gyártási folyamatok innoválása is.
A Fujitsunál emellett jelentős szerepe van az emberek
jóléte érdekében végzett fejlesztéseknek, számos, az elöregedő társadalmakat sújtó vagy a túlnépesedés okozta
problémára kínálnak megoldást.
A jubileumi esemény fő fókuszában most a digitális átalakulás volt. IKT körökben ez a szókombináció már nagyon
jól ismert, de a laikusok is bőven érzékelik a hatását. Átalakulóban van környezetünk, fogyasztási, vásárlási szokásaink az utóbbi években jelentősen megváltoztak. Gyorsabban, olcsóbban, kényelmesebben, egyszerűbben és
persze biztonságosan szeretnénk több és jobb minőségű
termékhez, szolgáltatáshoz vagy információhoz jutni.
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Immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Fujitsu
legnagyobb magyarországi partnerrendezvénye, a Fujitsu Day. A
rendezvény alapját az anyacég Fujitsu Fórum elnevezésű eseménye
ihlette. A müncheni Fórum Európa legnagyobb gyártói kiállítása,
ahol a magas színvonalú szakmai tartalom mellett a szórakozás
is jelentős szerepet kap. A magyarországi rendezvény a digitális
átalakulást, az abban rejlő lehetőségeket és a tendenciákat
dolgozta fel. Az esti szórakoztató program során a korábbi évek
fellépői – Budapest Bár, Harcsa Veronika, Radics Gigi – után idén
Tóth Gabi kápráztatta el a közönséget.
vendégeknek volt alkalmuk első kézből értesülni nagyszabású fejlesztésekről. Többek között Juan Porcar, a Fujitsu
EERA, CIS&Africa régiójának elnöke tartott előadást arról,
hogy a digitális átalakulás során hogyan változnak meg a
szerepek, hogyan működik egész másképpen együtt ügyfél és szolgáltató. Eljött a közös alkotás, a „co-creation” időszaka. Hiszen most már nem arról van szó, hogy a technológiai szolgáltató eladja a technológiát, amit majd az ügyfél
használ, amire szeretné, hanem arról, hogy az ügyféllel
együtt, közösen gondolkodva tűzzük ki a célt és ahhoz rendeljük hozzá a szükséges technológiát. Ez nagy különbség.

Ezen feltételek egyidejű – vagy akár külön-külön történő –
teljesítéséhez nem kizárólag technológiai fejlesztések, de
gondolkodásmódbeli változás is szükséges. Ez több vállalat számára komoly nehézséget okoz, pedig sokszor a digitális átalakulás jóval egyszerűbb, mint gondolnánk.
A jubileumi Fujitsu Day lehetőséget biztosított a Fujitsu
nemzetközi és helyi IKT-szakértőivel történő szakmai tapasztalat- és eszmecserére, és azt is bemutatta, hogyan
segít a Fujitsu a szervezeteknek lépésről lépésre végighaladni a digitális átalakulás folyamatán. A rendezvény előadásai számos jó példát, esettanulmányt mutattak be, és
beszámoltak a legújabb fejlesztésekről.
Az idei Fujitsu Day különlegessége volt, hogy nagyon magas számban voltak jelen a japán óriáscég vezetői, így a

A közös gondolkodás egyik kiemelkedő változása egy
spanyol, mentális problémákkal foglalkozó kórházban
történt. Itt a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás
segítségével megsokszorozták az orvosok idejét, melyet
így közvetlenül a betegekkel és az ő gyógyulásukkal tudnak tölteni. Az adatok vizsgálata során megfigyelték, hogy
bizonyos, súlyos esetekben ugyanazok a szimptómák lépnek fel az érintett betegeknél. Ezen tulajdonságok kiszűrésére tökéletesen alkalmas a mesterséges intelligencia.
A rendszer 36 ezer adatot pillanatok alatt képes megszűrni és 95%-os pontossággal kiadni azokat az eseteket,
amelyekre fokozottan figyelni kell. Korábban ezt a kórház
orvosai minden reggel konzíliummal hosszú órák alatt
tudták csak elérni.

Az elkövetkezendő évtizedekben
hatalmas változások várhatóak az
egészségügyben, de ugyanez igaz az
élet minden területére is, s mindezek
záloga a digitális átalakulás.

ICT HÍRMONDÓ
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A
BEVEZETTE AZ
ÚJ SSP V2.1
GYÁRTÓI
TÁMOGATÁS
RENDSZERÉT
A UNIFY, a versenytársak közül utolsóként, 2015-ben vezette be az éves
díjfizetésű gyártói támogatást. Az elmúlt két év szakmai tapasztalatait
és felhasználói igényeit figyelembe véve a gyártó jelentős fejlesztést
hajtott végre a Large Enterprise termékekre vonatkozó szoftver support
V2.1 bevezetésével (SSP V2.1).

Az egy éves szerződés mellett 3 és 5 éves support szerződés megkötésére van lehetőség a Large Enterprise
termékcsaládban szereplő termékekre éves fizetési ütemezéssel, és a több évre szóló szerződések esetén kedvezményekkel.

A változtatások két legfontosabb oka:

Large Enterprise termékek:

Fontos megemlíteni, hogy az ügyfél a garanciális időszak
alatt csak garanciális támogatást kaphat SLA kötelezettség nélkül. A garanciális időszak és az SSP szerződés hatálya alatti támogatás különbségei a következő oldalon
található táblázatban láthatók.

OpenScape Voice, OpenScape 4000, OpenScape Xpressions,
OpenScape UC, OpenScape Mobile, OpenScape Web
Collaboration, OpenScape Contact Center, OpenScape SBC,
OpenScape Branch, DLS, OpenScape Accounting, Open
Scape Fault Management, OpenScape Xpert, and OpenScape
Contact Center Extensions, OpenScape Enterprise Express

• A felhasználók hiányolták a több éves support szerződés
lehetőségét.
• Az SSP licencek adminisztrációs költsége így
csökkenthető.

Időtartam

Portál
hozzáférés

SW Patchek

SW
update-ek/
kisebb
upgrade-ek

Eseti
support/SLA

Szakértői
hotline

Jelentős SW
upgrade-ek

SV SUPPORT

12 hónap

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

GARANCIA

12 hónap

Igen

Csak
javítások,
bug-ok
helyreállítása

Nem

Nem

Nem

Nem

GET CURRENT PROMÓCIÓ
Az eddigi Get Current promóciós csomag egy év SSP-t 				
tartalmazott. 2017 június 6. után változatlan áron már HÁROM

ÉV GYÁRTÓI TÁMOGATÁST tartalmaz az akciós csomag.

A Get Current promóció csak szoftver verzió upgrade esetén vehető igénybe!
Az új V2.1 support szolgáltatás hatályba lépésének időpontja 2017. június 6.

ICT HÍRMONDÓ
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Tovább

„Instagram is a simple way to capture
and share the world’s moments.” Hangzik
a magyarázat arról a rohamosan terjedő
applikációról, mely ma már gyakorlatilag az
egyik legmeghatározóbb közösségi platformmá
vált. Persze vannak olyanok, akik mind kerülik
ezeket az alkalmazásokat, mondván nem
kívánnak részt venni a közösségi térben,

Moon

Lark

Reyes

többen pedig megrohamozzák az új funkciókat,
és nap mint nap használják azokat.
No, de hogy kötődik ez egy igazi IT-s életéhez?
Persze a magánfelhasználáson túl?
Vonjunk egy kis párhuzamot!

Az talán nyugodt szívvel elmondható, hogy az informatikai hálózatoknak is van egy képe, mely különböző
szinteken jelenik meg: a hálózati topológia képében,
a hálózati kilépési pontokon, az adattárolókon és hálózati eszközeink portjain.

#Topológiánk
Minden olyan kép, ami ezen látszik, laikus számára szinte
felfoghatatlan. Jelöljük benne a hálózatban lévő eszközeinket, azok összekötéseit, felé biggyesztjük azt, hogy
éppen az adott eszköz milyen alkalmazás miatt van jelen
a hálózatban, sőt még azok fő funkcióit is megjelöljük
nagyon szép rövidítésekkel. Nos, ezekből már végképp
nem értünk sokat, de hát erre vannak szakemberek,
hogy ezeket is átlássák. Ezek mind szép képek, kockák,
téglatestek és hengerek egyenesekkel összekötve.

SZŰRŐ

SZERKESZTÉS

#Adattárolóink
Sztoridzs, ugye? Szerver? Elsőre talán nincs is igazi magyar szó, szóval maradjunk az angolnál, de az biztos,
hogy adataink jelentős vagy éppen egész része itt landol. Kaphatunk képet arról, hogy mely adatok konkrétan hol vannak? Hogyan írjuk fel őket a háttértárakra? Mikor és milyen sebességgel jutott el oda az adat?
Mekkora a válaszidő a küldéstől a tárolásig? Mindenről
kaphatunk képet, sőt ezeket a képeket folyamatosan
kaphatjuk szebbnél szebb filterekkel ellátva, hogy egy jó
szakember megtalálja a szűk keresztmetszetet és gondoskodjon annak javításáról.
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#Eszközportok
No, itt jön el a sava borsa a képek készítésének. Minden,
ami áramló adat, kérés, átmegy a hálózati eszközeink
portjain. Erről ezerféle képet készíthetünk, mert mindenre rálátunk. Kihez milyen kérések mennek, milyen
alkalmazásokból, mekkora erőforrást kötnek le ezek,
mit okoznak a hálózati forgalomban és így tovább. Ezekkel másodpercenként nyomtathatunk egy képet, amivel
nagyon hamar megtelne minden szoba fala. A lényeg,
hogy minden képekben felmérhető. Akarom mondani
grafikonba, de hát az is egy kép.

#Miértmondommindezt?
Komoly mérnöki gárdával dolgozunk, és számottevő
problémákat oldunk meg ügyfeleink számára. Ehhez
rengeteg rendszer, eszköz segítségét kérve gyakorlatilag fotózunk, és ezek a fotók alapján állapítjuk meg,
hogy hol érdemes fejleszteni, milyen hibákat látunk. E
felett persze adott a kérdés, ha felfedezzük a hibákat
a képeken, azokat javítani is tudjuk? Nem csak hogy
javítani, cserélni illik. Ehhez megfelelő képzettséget
társítva új képeket illesztünk az ügyfél rendszereibe,
és ott cserélünk, ahol tudunk. Ha kell, kicsit filterezünk
is, mert lehet.

Összességében azért egy valami elmondható. Ha nem
is kezeli az Enterprise-nál mindenki készség szinten az
Instagramot, de az általunk üzemeltett rendszerek tulajdonosai nem bánják, ha folyton folyvást rendelkezünk egy jó képpel a hálózatukról. Ezáltal pedig kicsit
hátradőlhetnek. Javaslom mindenkinek, használja ki a
bennünk rejlő fotóst, kérjen képet a maga hálózatáról
és #switchtagramra fel! Ez alapján pedig:

„SWITCHTAGRAM IS A SIMPLE WAY TO CAPTURE AND SHARE THE IT MOMENTS.”

RÁCZ TAMÁS

ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ

ICT HÍRMONDÓ
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KITEKINTŐ

Országos
Mentőnap

Az OMSZ partnereként az a megtiszteltetés ért minket, hogy részt vehettünk az I.
Országos Mentőnapon 2017.06.24-én, szombaton a Városligetben. A nagyszabású rendezvény célja volt, hogy különleges bemutatókkal és színes programokkal
mutassa be az életmentő hivatás gyakorlatát kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A rendezvény főszervezői gondoltak rá, hogy saját munkatársaikon kívül hasznos
lenne a partnerintézmények megjelenése is, így büszkén eleget téve a felkérésnek,
elterveztük, hogy azon túl, hogy kitelepülésünkkel bemutatjuk, miként is kapcsolódunk a mentésirányításhoz, gyermekprogramokkal készülünk a rendezvényre.
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Szombaton a kora reggeli órákban, fél hétkor megkezdtük a munkálatokat, és egészen nap végéig jelen voltunk.
Az Enterprise Group sátrában a technikai eszközökön
túl, családi nap lévén, kézműves foglalkozásokkal, sok
meglepetéssel és MyArtoo-val vártuk az érdeklődőket.
Az ICT marketing csapata Juhász László üzletági igazgatóval, Rácz Tamás értékesítési vezetővel és Tardi Csaba
Industry üzletág képviselővel kiegészülve, szívvel-lélekkel dolgozott azért, hogy ténylegesen hozzájáruljon az
esemény sikeréhez. A kiváló hangulatban zajló program
során fontosnak tartottuk az esemény társadalmi hasznosságát, melyből örömmel vettük ki a részünket. Úgy
gondoljuk, ezt maximálisan érezte mindenki, aki részt
vett a szervezésben és lebonyolításban.
A hőség ellenére nagyon sokan kilátogattak a Városligetbe, ahol kifejezetten nagy érdeklődés övezte az
Enterprise Group standját.

Ahogy azt személyesen hallhattuk, az első
nyílt rendezvény célja volt, hogy azok a „hétköznapi hősök”, akik nap mint nap mások életéért és egészségéért dogoznak, legalább egy
napra kikapcsolódhassanak, és gyermekeikkel együtt tartalmas programokon vehessenek részt.

ICT HÍRMONDÓ

Az ország különböző részeiről érkező bajtársak látványos
mentési bemutatókkal és szimulációkkal készültek, a látogatók koncerteket, valamint járműkiállítást is láthattak.
Ezek mellett a szervezők felvonultatták az életmentés
szinte valamennyi fontos szereplőjét is gyermekmentőket, vízimentőket, mentőkutyásokat és számos más partnerszervezetet.

Öröm számunkra, hogy ebben egy picit az
Enterprise is felelősséget, szerepet vállalhatott!

ICT HÍRMONDÓ
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HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

VIRTUALIZÁCIÓVAL

A virtualizációs trendek térnyerésével ma már egyszerűbb lépést tartani a rohamos
ütemben fejlődő technológiai kihívásokkal, hiszen a vállalatok számára nyitott a lehetőség arra, hogy az informatikát szolgáltatásként vegyék igénybe.

Fontos kérdés azonban, hogy a virtualizáció által biztosított lehetőségekkel milyen üzleti előnyökre és milyen minőségű szolgáltatási szintekre tehetünk szert. A tendenciában rejlő lehetőségek túlmutatnak a csökkenő fizikai
erőforrások pozitív hozadékain és a költséghatékonyabb
üzletmeneten.

Rugalmasság

Üzletvitelünk határozza meg informatikai igényeinket,
ahol a cél olyan infrastruktúra kialakítása, amely a leghatékonyabban alakítható az újonnan jelentkező követelményekhez és elvárásokhoz.
A megfelelően kialakított rutinok alkalmazásával ezek az
igények a virtualizáció segítségével egyszerűen és gyorsan kezelhetővé válnak. A virtuális gépek sajátosságai – a
hardverfüggetlenség, elszigeteltség, egységek kialakítása, a klónozás vagy a pillanatképek – előnyöket biztosíthatnak számunkra a versenytársakkal szemben.

Rendelkezésre állás, üzletmenetünk folytonossága

A legtöbb céges környezetben nincs forgatókönyv arra az
esetre, ha probléma adódna az IT infrastruktúránkban, ami
legtöbbször vezetői vagy gazdasági döntésből adódik. Nem
látható előre, hogy egy esetleges kiszolgálómeghibásodás
milyen károkat okoz és mennyi idő alatt hárítható el.
A virtualízációs technológiák kihasználásával számos alternatíva rendelkezésre áll egy ilyen vészhelyzet kiküszöbölésére, többek között a HA, Fault Tolerance és VMotion, de a
hálózatunk többi elemére gondolva megemlíthetjük a NIC
teaming és multipathing lehetőségeket is.

Katasztrófamentes környezet

Ilyen jellegű környezet kialakításának igényét több szempont alapján határozhatjuk meg, gyakran üzleti kockázatok
felmérésének az eredményként történik a megvalósulás.
Természetesen nem mindegy, hogy milyen áron tesszük ezt
meg, de a virtualizáció által biztosított lehetőségek segítségével, financiális szempontból is elérhető közelségbe kerülhet egy üzletmenetünk szempontjából is hozzáadott értéket
képviselő megoldás.
Wolf Zoltán, senior rendszermérnök
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SMS, MMS, MOBILADATFORGALOM:

MAGYARORSZÁG A 2017. ÉVBEN

2017 első negyedévében a mobiltelefon-előfizetések száma meghaladta hazánkban
a 11,7 milliót, s a mobilhálózat adatforgalma is jelentősen, pontosan 56%-kal szárnyalta

túl az előző évi forgalmat. Nézzük meg, mit jelentenek ezek a változások konkrét számokban!

Év, negyedév

SMS-ek
száma

MMS-ek
száma

Millió darab

Adat
forgalom

Előző év azonos időszaka=100,0%

Ezer
terabyte

SMS-ek
száma

MMS-ek
száma

Adat
forgalom

2010.

1 941,8

20,9

13,8

102,9

100,8

137,4

2011.

1 949,9

21,6

17,1

100,4

103,4

124,6

2012.

1 945,4

21,7

25,3

99,8

100,3

147,5

2013.

1 820,6

21,4

29,4

93,6

98,8

116,4

2014.

1 778,0

21,9

39,2

97,7

102,3

133,1

2015.

1 716,6

20,1

55,9

96,5

91,9

142,7

2016.

1 780,4

20,7

77,7

103,7

102,8

138,9

I.

418,5

4,6

15,8

102,0

102,9

130,3

II.

442,0

5,1

17,5

104,1

99,4

134,9

III.

455,8

5,3

21,1

104,0

96,6

141,5

IV.

464,1

5,6

23,2

104,7

113,2

146,4

I.

444,0

5,1

24,6

106,1

110,3

156,2

2016.

2017.

Forrás: Statisztikai Tükör - Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2017. I. negyedév

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.

Komplex, egyedi eszközök, megoldások
fejlesztése és gyártása a legmodernebb
technológiákkal.
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