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KÖSZÖNTŐ

Az első hónapok beszélgetései során elvetettük azokat a 
magokat, melyekből ma demók, megvalósíthatósági tanul-
mányok, ajánlatok születnek. Szintén ezekből erednek azon 
szakmai napjaink is, melyek partnereink igényeire alapulva 
épülnek fel. Áprilisban hálózatanalízis, IT biztonság és GDPR 
témákban lesz módunk találkozni, míg június elején Unify te-
lefónia, Skype - Teams telefónia és hangátviteli rendszerek 
biztonsága kérdésekre fogunk válaszokat adni. A szakmai 
rendezvényeken túl májusban kötetlenebb keretek között ta-
lálkozhatunk, hisz éves horgászversenyünk is megrendezésre 
kerül. A meghívókat hamarosan küldjük, számítunk minden 
kedves érdeklődő részvételére!

Az új projektek mellett büszkék vagyunk az olyan régóta fenn-
álló, de folyamatosan fejlődő együttműködésekre is, mint 
amilyen a NIF Zrt.-vel már öt éve zajlik, ahol az év elején le-
zárt beszerzés által másodlagos adatközpontot építünk az 
idén. Szintén nagy múlttal bíró üzleti kapcsolatunk újabb szép 
eredményeként korszerűsödött az Országos Mentőszolgálat 
központi irodai telefonrendszere, és most bontakozik ki a No-
kiával együttműködve az M3 metró vonal telefónia rendszeré-
nek korszerűsítési projektje is.

Élvezzük e csodálatos hónapot, mely meghozza a 
várt zsongást üzleti projektjeinkbe is!

Üdvözlettel:

Juhász László, ICT üzletág igazgató

Kedves Olvasó!

Az év első Hírmondójának köszöntőjét üde tavaszias hangulatban, sok lelkesedés 
mellett írom, és részben programajánlóként is adom közre. A tavalyi évet - mely 
mind a vállalat, mind az üzletág számára nagyon sikeres volt- egy hideg téli napon 
zártuk gálavacsoránkkal. Jól éreztük magunkat, de figyelmünk és vágyunk már a 
tavaszra fókuszált, amelyben üzleti működésünk életciklusa némiképp az első 
virágok megjelenéséhez is hasonlítható.

JUHÁSZ LÁSZLÓ 
ICT ÜZLETÁG IGAZGATÓ



ICT HÍRMONDÓ          4       

Az Enterprise Group idén is megren
dezte hagyományos évértékelő ese
ményét, mely elegáns, kötetlen for
mában ad lehetőséget az elmúlt év 
eredményeinek áttekintésére és a 
kitűzött célok felvázolására. A márci
us 1-ei Tavaszköszöntő gálaestestnek 
a második kerületi Europa Congress 
Center adott otthont, mely az ünnepi 
fénybe öltöztetett hatalmas belma
gasságával és látványos medence te
rével lenyűgözte vendégeinket.

LÉGTORNA, 
FÉNYEK ÉS SWING
Pompás évértékelő gálát tartottunk
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Az ünnepi gálaeseményt a Magyar Légtornász Szövetség 
tehetséges tagjainak műsorszáma nyitotta meg, a gravi-
táció minden törvényét meghazudtoló handstadt kézálló 
produkciót követően két hölgy szinkron Aerial silk bemu-
tatóját láthattuk. 

Orbán Előd, az Enterprise Group ügyvezetőjének köszön-
tője következett, majd ügyfélvideókkal tarkított prezentá-
ciója betekintést nyújtott az egyes üzletágak tevékenysé-
gébe, sikereibe.

ICT oldalról a megújult szolgáltatási portfólió és a fejlő-
dő partnerségi kapcsolatokat emelte ki, melyet a Nemzeti  
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. informatikai osztályvezető-
jének, Mikos Máténak filmes nyilatkozata zárt le. Máté el-
mondta, hogy az: „Informatika akkor működik jól, ha csendben 
teszi a dolgát és ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő partne-
rek álljanak rendelkezésre”. 

A Consulting üzletágnál hazai és tengerentúli projektekről 
számolt be, míg az ötlet-inkubátorként is működő Industry 
oldaláról ismertette azt a K+F projektet, mely egy moduláris, 
intelligens akkumlátor rendszer kifejlesztését célozza, kifeje-
zetten járműipari felhasználásra. 

Az eHealth üzletág büszke arra, hogy a saját fejleszté-
sű Enterprise Multi Medikai Alkalmazás, az EMMA már 
18 hazai egészségügyi intézményben sikeresen beveze-
tésre került, többek között a 490 ágyas Kanizsai Doroty-
tya Kórházban és a 868 ágyon gyógyító, az aktív ellátás 
szinte minden szegmensét lefedő Uzsoki utcai Kórház-
ban. A két intézmény főigazgatója kisfilm formájában 
mondta el tapasztalatait a termékkel és a vállalattal  
kapcsolatban. 

Az üzletágak sorát a PLM zárta, akik a tavalyi évben, 
Siemens közreműködéssel elindított ipari digitalizáció 
kampányukat az idén is tovább folytatják, s sikerük elis-
meréseként az Enterprise Group kiérdemelte a Siemens 
Top European Partner díjat, mely a gyártó legrangosabb 
európai elismerése.

A jól csengő eredményeket innovatív, LED POI zsonglőr 
show zárta le, majd a gálavacsorát követően a Fonog-
ram-díjas Group’n’Swing zenekar vette át a színpadot és 
terítette vörös szőnyegként a táncos lábúak elé a boogie, 
swing és latin dallamokat.

Köszönjük mindenkinek a részvételt és bízunk abban, 
hogy jövő évben is megtisztelnek minket jelenlétükkel!

LÉGTORNA, 
FÉNYEK ÉS SWING
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LÉPÉST TARTUNK 
A GYORSULÓ 
VILÁGGAL!

„Tanulni, tanulni, tanulni…” Az idézet szerző
jére a fiatalabb korosztály már nem emlék
szik, de ez a mondás a mai napig aktuális, 
sőt egyre inkább az, hiszen az informatikai/
távközlési piac szereplőjeként haladnunk 
kell a technológiai fejlődéssel, egy pillana
tig sem lazíthatunk: tudásunkat folyamato
san frissíteni és fejleszteni kell.

A tudásbővítés több szempontból is elengedhetetlen. 
Egyrészt az egyszer már megismert technológia folya-
matosan fejlődik, az új megoldások tőlünk is ezt kö-
vetelik meg. Informatikai megoldásszállítóként sokat 
dolgozunk azért, hogy a gyártók által támasztott köve-
telményeknek is megfeleljünk és újra és újra megsze-
rezzük azokat a gyártói minősítéseket, melyek munkánk 
minőségét is fémjelzik. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a nemrég lezajlott Unify érté-
kelés során ismét megőriztük Master 3 minősítésünket, 
ezzel a világszerte csaknem 10.000 Unify partner közül az 
első 500-ba tartozunk,  Magyarországon pedig egyedü-
liként rendelkezünk ezzel a szintű elismeréssel. 

Teljes informatikai csapatunk a tavalyi év végén egy két 
hetes tanfolyam után újította meg Extreme hálózati 
eszközökre vonatkozó minősítését, ezzel szintén egye-
diek vagyunk a magyar piacon. 

A fenti két legfontosabb gyártónk mellett folyamatosan 
tartjuk a szintet a többi partnerünk termékeinél is, a tel-
jesség igénye nélkül ilyen a Fujitsu, a HPE, a VMware, a 
Veeam, a Fortinet és a Cisco.

KRUPA ZSOLT,  MŰSZAKI IGAZGATÓ
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2018-as céljaink között szerepel olyan új, eddig kevésbé 
ismert területek, technológiák elsajátítása, melyek nö-
velik versenyképességünket és lehetővé teszik azt, hogy 
még komplexebb megoldásokat nyújtsunk ügyfeleink 
számára.

Unify oldalon az alábbi új területekkel 
fog lal kozunk az idén:

• OpenScape Enterprise Express platform, mely megíté- 
 lésünk szerint elérte azt az érettségi szintet, amivel  
 már versenyképes megoldást jelenthet alközponti  
 területen

• OpenScape Xpert trading megoldás, melynek megjelent  
 az új, 6.1-es verziója
• a Siemens fejlesztésű, kórházak számára minőségi  
 betegkiszolgálást biztosító Hi-Med rendszert szintén
 tervezzük felvenni a megoldásaink közé

Fentiek mellett aktívan foglalkozunk a Cisco Call Manager  
és a Microsoft Skype for Business és Teams rendsze-
rekkel, melyek kapcsán gyakorlati tapasztalatokat is szer-
zünk annak érdekében, hogy a Unify-nál megszokott szak-
értelmet és magabiztosságot tudjuk nyújtani ügyfeleink 
részére ezeken a területeken is. Az idei év egyik „sláger” té-
mája az informatikai biztonság, melyhez hálózatanalízis és 
hálózati biztonság kapcsán számos megoldást kínálunk. 

Sokat teszünk azért, hogy tartani tudjuk a 
lépést. Célunk, hogy ezt hamarosan közös 
projektekben is bizonyíthassuk a fentebb 
felsorolt területek egyikén.
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Business Tools

Az univerzális faxszerver

Ugyan az utóbbi 10-15 évben a fax már egy kihalóban lévő szolgáltatásnak számít, még
is, sokszor nélkülözhetetlen. Akár kisvállalkozásról, akár nagy szervezetről van szó,  
a faxküldés és -fogadás képessége szükséges lehet a mindennapi ügymenethez. Ebben 
a környezetben egyre kevésbé fenntarthatóak a hagyományos faxkészülékek, azok  
üzemeltetési költsége magas, kellékanyag ellátása problémás.

Ha a felhasználók küldeni szeretnének faxot, akkor csak 
annyi a teendőjük, mintha hagyományos e-mailt külde-
nének, csak arra kell figyelni, hogy a címzett ez esetben 
egy telefonszám lesz (a fogadó fax nyilvános száma). A 
szerver a sikeres (vagy sikertelen) küldésről képes visz-
szaigazolást adni, amit a küldő a fent leírt módon szintén 
e-mailben kap meg, ezáltal megvalósítva a papírmentes 
faxolás folyamatát.

A költséghatékony, korszerű faxolás problémakörére a 
Unify Openscape Xpressions szolgál megfelelő válasszal, 
amely jól skálázható, virtualizálható Unified Messaging 
megoldásként, egyéb funkcióitól megtisztítva, rendkívül 
rugalmasan konfigurálható fax szerver funkcionalitást 
kínál. (Nem mellékesen: az egyéb funkcióktól való meg-
tisztítás azt jelenti, hogy nem szükséges megvásárolni 
azon liszenszeket, amire nincs igény, tehát a termék ára 
kedvezőbb lehet!)  

Fax fogadása esetén viszonylag egyszerű a helyzet, az 
adott publikus telefonszámot a telefonközpontban át-
irányítjuk a faxszerverre, érkező üzenet esetén a szerver 
“összefütyül” a küldővel, a fax fogadása megtörténik, majd 
a szerver az üzenetet pl. pdf formátumba konvertálja és 
e-mail csatolmányként továbbítja a címzett postafiókjába 
(a címzett sokszor egy terjesztési lista, így a beérkező faxot 
több címzetthez is eljuttathatjuk).

A működő faxszerver egyszerűen  
továbbfejleszhető valódi Unified  
Messaging szerverré, azaz integrál
hatóak a különböző fajtájú (hang, 
fax, SMS, e-mail) üzenetek.

OPENSCAPE 
XPRESSIONS
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Az univerzális faxszerver

Gyakran elkövetett hiba, hogy csak annyi felhasználói 
liszenszet vásárol az ügyfél, ahány nyilvános faxszám-
mal rendelkezik – ebben az esetben azonban a kül-
dött faxról a visszaigazolást minden csoporttag meg-
kapja majd. Ez elkerülhető a megfelelő számú liszensz  
felhasználásával.

Microsoft Exchange levelezőrendszer ese
tén magasabb fokú integráció is megva
lósítható, rendelkezésre állnak Outlook 
kliensbe beépülő modulok, melyek a hang, 
fax, SMS küldést könnyítik meg.
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2018.01.31-én a Fortinet partner reggelijén 
jártunk, melyet a tartalom, helyszín és a 
szakértő előadók miatt is kiemelt érdeklő
dés övezett, olyannyira, hogy a szerda dé
lelőtti eseményen minden hely elkelt, sőt 
még annál is többen voltunk.

PARTNER 
REGGELI

RAKONCZA ZSOLT,   
A FORTINET MAGYARORSZÁG VEZETŐJE

A Fortinet magyarországi vezetőjétől, Rakoncza Zsolttól 
megtudtuk, hogy egy régi hagyományt keltettek életre az 
idei évben, ugyanis hosszú ideje nem volt már olyan kö-
tetlen eseményük, mely a partner cégek számára a szak-
mai eszmecserék és beszélgetések megfelelő fórumát 
adná. 2018-ban viszont terv szerint minden hónap utolsó 
szerdáján megrendezik a Fortinet partner reggelit, mely 
néhány órában lehetőséget biztosít a különböző megol-
dások mélyebb megismerésére, színesítve a programot a 
kiemelt témakörök régiós szakértőinek jelenlétével is.

A januári reggeli a következő témákat 
ölelte fel: 

• Support tickets, mire érdemes figyelni, mi várható a 
 supporttól
• FortiGate 5.4 és 5.6 FortiOS-ek közötti különbségek – 
 Kiss Zoltán, systems engineer

Fontosabbak:
 √ A felhő alapú felhasználáshoz AWS, az Azure, a
 Google stb. SDN connectorok támogatása
 √  Megújult a Security Fabric:
 Új funkció az eseménynaplózás egyszerűbbé 
 tétele, egy esemény egyszer kerül naplózásra a
 teljes Security Fabric infrastruktúrán keresztül.
 Security Fabric Audit: automatikusan észleli a
 hálózaton fellelhető problémákat, legtöbb eset-
 ben javaslatot tesz a javításukra, amit elfogadva
 automatikusan orvosolja is azokat.

 A továbbfejlesztett eszközfelismerés fokozot-
 tabban segíti a hálózat biztonságát, IoT környe-
 zetben is hasznos funkció.
 Megújult és személyre szabható dashboard – 
 külön figyelhető az esetleges hardveres gyorsítás 
 hatékonysága.
 Flow mode működés esetén megjelent a NGFW 
 Policy funkció - így flow módban policy alapon 
 lehet alkalmazás és URL paraméterek mentén 
 szabályrendszert létrehozni.
 Transzparens web proxy támogatása flow mód-
 ban is – web alapú hitelesítés indítható a 
 felhasználó számára átlátható módon.
 Új FortiView grafikon, amely a FortiClients 
 által észlelt biztonsági réseket figyeli, amelyek a 
 FortiGate-en regisztrált összes eszközön futnak.
 Egy időben több PSK konfigurálható egyetlen 
 SSID-hoz, így elég csak egy-egy PSK jelszót beállí-
 tani adott kliens vagy csoport hozzáféréséhez, 
 az SSID változatlan marad.
 Network processor (NP6) alapú DOS támadások 
 elleni védelem – a CPU-t nem terheli a támadás.

• SD-WAN funkció bemutatása – Kiss Zoltán, systems engineer
 A Software Defined WAN funkció lehetővé 
 teszi az alkalmazás szintű terheléselosztást 
 több WAN interfészen  (fizikai, tunnel alapú stb.) 
 keresztül, integrált NGFW biztonsággal.

A további részletek fellel
hetők a ‘What’s new in  
FortiOS 5.6” kézikönyben.
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• FortiSIEM bemutató és demo - Dusan Tomic, Consulting 
 systems engineer

 Valós idejű hálózati elemzés
 Biztonság és compliance
 Egyetlen menedzsment felület
 VM alapú, könnyen skálázható architektúra
 Automatikusan tanuló eszközadatbázis (CMDB)
 A biztonsági és hálózati operációs események 
 korrelációja

Ahogy a programterv is mutatja, a Fortinet elhivatott 
amellett, hogy folyamatosan lehetőséget biztosítson a 
felhasználóinak a fejlődésre. 

Kiemelt viszonteladó partnerként számunkra is fontos, hogy 
részt vegyünk az eseményeiken, mert így a lehető leghaté-
konyabb támogatást tudjuk nyújtani ügyfeleink számára.

Izgatottan várjuk a folytatást!

Felkeltette érdeklődését a téma? Az 
előadás anyagát megtalálja webla
punkon. Keresse az ICT üzletág – IT 
megoldásai között az IT biztonság és  
adatmentés menüpont!
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AZ EGYIK LEGNAGYOBB ÁLLAMI 
BERUHÁZÓ AZ ENTERPRISE GROUP 
ELÉGEDETT PARTNERE

Az Enterprise Group ICT üzletága már 5 éve áll üzleti kapcsolatban a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-vel, ami a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából 2007 óta látja el 
feladatait gyorsforgalmi utak, közutak és vasútfejlesztés területén.  
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A NIF-ről

Közúti területen a fejlesztő vállalat 2010 óta mintegy 
670 kilométernyi utat adott át 1200 Mrd Ft beruházási 
értékben. Az utak fejlesztésének egyik fő célja a megyei 
jogú városok bekötése – pl. Eger, Kaposvár és Salgótar-
ján – a gyorsforgalmi hálózatba. A másik fő csapásirány 
az országhatár megközelítésének egyszerűsítése, mely-
nek keretében 2017-ben elindult  többek között az M30 
Miskolc-Tornyosnémeti, M15 Rajka-országhatár és M70 
Letenye-országhatár projekt. Végül pedig a harmadik fő 
fejlesztési cél a települések tehermentesítése az átmenő 
teher- és személyforgalom alól. Ehhez az elkerülő utak 
építése járul hozzá. A napokban fejeződött be a 47. sz. 
főút, Hódmezővásárhelyet elkerülő út építése, a látvá-
nyos körhíddal. Tavaly decemberben került átadására a 
Csornát elkerülő út II. üteme.  

A 2014-2020-as EU-s ciklusban a NIF Zrt. 900 Mrd forint 
uniós és hazai forrást fordít vasúti beruházásokra. 2016 
elején kezdődött meg a Szántód-Kőröshegy-Balatonszent-
györgy vonalszakasz korszerűsítése, a Fonyód-Kaposvár 
vonal felújításával együtt, és szintén ekkor indultak a Bu-
dapest-Esztergom vasútvonal kivitelezési munkálatai és 
villamosítási munkái. 

A NIF Zrt. IT szervezete felel a vállalat teljes IT stratégiájá-
nak kidolgozásáért, mely magában foglalja a teljes infor-
matikai infrastruktúra üzemeltetését és a vidéki telephe-
lyek támogatását is.

Egy hálózati rekonstrukcióval kezdődött

Öt évvel ezelőtt a fejlesztő vállalat core és disztribúciós 
hálózatának megújítását tűzte ki célul, melyhez megfelelő 
partnert az Enterprise ICT csapatában talált. A rekonst-
rukció sikeres elvégzését követően az együttműködés 
egyre erősödött, az egyik rendkívül bonyolult és többszöri 
újratervezést is igénylő közös projekt a teljes nagyvállalati 
vezeték nélküli hálózat bevezetése volt.

A fejlesztésnek úgy kellett megvalósítania egy stabil háló-
zati működést, hogy képes legyen kiszolgálni a több mint 
150 notebookkal dolgozó projektmanagert, akik a 3-4 
épületre tagolt szervezetben, több emeleten dolgoznak. 
Mindez gondos előkészítést igényelt.

A két vállalat most egy másodlagos site kialakításán dol-
gozik, amit a NIF telephelyén valósítanak meg. Ezzel egy 
aktív-aktív site-ot hoznak létre, mely lehetővé teszi, hogy 
az egyik kiesése kapcsán a másik site ellássa a teljes nagy-
vállalati infrastruktúrát.

MIKOS MÁTÉ,  
A NIF ZRT. INFORMATIKAI OSZTÁLYVEZETŐJE

„Mivel nagyvállalati infrastruktúrát üze
meltetünk, melynek partnereink is a ré
szesei, fontos számomra, hogy szakmailag 
tudjunk rájuk támaszkodni. Egy ekkora 
rendszer zavartalan üzemeltetéséhez pre
cizitásra, rugalmasságra, megbízhatóság
ra és nagyfokú szakértelemre van szük
ség, melyet nem csak saját kollégáinktól,  
hanem a beszállítóktól is elvárunk.”

Tekintse meg rövid ügyfél 
videónkat, melyben Mikos 
Máté, a NIF Zrt. informatikai  
osztályvezetője mondja el 
tapasztalatait.
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ISMÉT MEGHOSSZABBÍTOTT 
UNIFY MASTER 3 SZINTŰ 
PARTNERSÉG!
A Unify által kiállított Master partneri elismerés nemcsak a szolgáltatás minőségén 
tükröződik. Ennek köszönhetően tudjuk ügyfeleink számára biztosítani a piacon el
érhető legmagasabb gyártói árkedvezményeket, melyek kizárólag ezen a partneri  
szinten hozzáférhetőek.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT 
üzletága egészen fennállása óta, a Unify termékek 
minősített partnere. A korábban Siemens márkanév 
alatt futó Unify idén ismét három termékcsoport-ka-
tegóriában ítélte oda az Enterprise Group számára a 
Master minősítést, ezek az OpenScape Enterprise, 
OpenScape 4000 és az OpenScape Business. OpenS-
cape Cloud kategóriában szintén minősítést szerzett  
a vállalat.

Az Enterprise Group 2010 óta minden évben a gyártó 
legmagasabb szintű Master partnere az összesen há-
rom Master szintű minősítésnek köszönhetően. A Unify 
a Partner Program keretein belül minden évben felül-
vizsgálja az akkreditációt, hogy végfelhasználóinak a 
legmagasabb minőséget tudja biztosítani. Az Enterpri-
se Group ICT üzletágának idei tanúsítványa 2019. janu-
ár 31-ig érvényes. 

Amellett, hogy az Enterprise Group a Unify legmagasabb 
szintű Master partnere Magyarországon, az országban 
szintén egyedüliként kötheti meg évről évre sikere-
sen a HandsOn szerződést. A partneri szerződésnek 
szintén igen magas megfelelési kritériumai vannak a 
Unify felé, minden országban csak egy ilyen szerződés-
sel működő partnert tartanak számon. A partnerség 
keretein belül az Enterprise Group végzi a központilag 
kezelt Unify Global Accountok karbantartási feladatait 
és az egyedi projekt megbízásokat.
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Kis- és középvállalkozói kedvezmény

Minden OpenScape Business Solution Szoftver kezdőcsomag választása esetén 
25% kedvezményt biztosítunk a standard vásárlási árhoz képest.

A szoftver kezdőcsomag elérhető négy különböző konfigurációval és a felhasználói liszenszek mellet tartalmazza a 
Base és Trunk liszenszeket is!

A promóció 2018. szeptember 21-ig tart.*

Nagyvállalati kedvezmény
Vonzó árat kínálunk a piacon jelenlévő versenytársak helyszíni rendszereihez képest! Válassza alábbi kedvezményes  
ajánlatainkat!

• OpenScape 4000 és OpenScape Voice SV Software akár  60% kedvezmény
• Applikációk akár        30-50% kedvezmény
• Készülékek akár        20% kedvezmény

A promóció 2018. december 15-ig tart.*

KEDVEZMÉNYES UNIFY 
SZOFTVER KEZDŐCSOMAGOK 
Élvonalbeli megoldások 
versenyképes áron!  

*A vásárlás kelteként a kiszállítási/számlázási dátumot szükséges figyelembe venni.
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A megoldás kidolgozását és értékesítését a piacról érkező 
igények és a saját teremfoglaltsági rendszerünk kiépítése 
hívta életre. 5 évvel ezelőtt az Enterprise Group átköltö-
zött a jelenlegi irodába, ahol az új, modern tárgyalók és 
a folyamatosan növekvő létszám miatt szükség volt egy 
praktikus, mindenki számára hozzáférhető, egységes 
rendszerre. A piac akkor drága szoftveres megoldásokat 
kínált egybekötve a célhardverrel, amelyek egyéni igé-
nyeket nem voltak képesek kiszolgálni és költséges beru-
házást is jelentettek volna. Az elmúlt öt évben a helyzet 
nem változott, limitált számú megoldás közül választhat 
az ügyfél, viszonylag kiegyenlített árverseny mellett. A 
beköltözést követően az ICT informatikai csapata hosszas 
kutatás után megtalálta azt a svéd fejlesztő céget, aki 
egyszerű, integrálható, olcsó és testre szabható szoftvert 
gyárt tárgyalófoglaltság kezelésére, célhardver megköté-
se nélkül. A saját irodai környezetünk adottságaihoz Sam-
sung tableteket választottunk érintőkijelzőnek, amelye-
ken a szoftver telepítésre került. A felszerelésnek számos 
módja lehetséges, esetünkben a vállalat Industry üzletága 
egyedi, letisztult kereteket készített, amelyekbe illesztve a 
kijelzők immár 5 éve, hibamentesen üzemelnek.

 A termek foglaltsága már messziről látszik az egysé-
gesen zöld vagy piros színű kijelzőnek köszönhetően, a 
képernyőn pedig minden fontos információ megjelenik 
magyar nyelven: a pontos idő, a következő találkozó kez-
deti és befejezési időpontja, valamint, hogy mikor kez-
dődik a következő megbeszélés. Az Exchange integráció 
lehetővé teszi azt, hogy bárki bármikor megtekintse az 
adott tárgyaló foglaltságát, új találkozót adjon hozzá, 
módosítson vagy töröljön. 

Teremfoglaltság kijelző 
rendszer

ÚJ TERMÉK AZ 
ICT PALETTÁJÁN

A teremfoglaltság kezelő rendszer, egy interaktív, érintőképernyős megoldás, amelyet  
a tárgyaló külső falán helyezünk el. Direkt módon csatlakozik a vállalati levelezőrend
szerhez, így mindenki számára jelentősen megkönnyíti a napi munkavégzést.

PUSKÁS ROZÁLIA,  ÜGYFÉLMENEDZSER
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A tárgyalókijelző rendszer a helyszínen is módosítható, 
korábban befejezett tárgyalás esetén a terem azonnal 
szabaddá tehető, ezáltal a termek kihasználtsága meg-
növekszik, kiszámíthatóbb és áttekinthetőbb lesz. A cél-
készülék mérete, márkája, felbontása az ügyfél egyéni 
igényeit tükrözi, csakúgy, mint az egyedileg gyártott ke-
ret, amely a kívánt színben, logóval, méretben, formában 
kerül felszerelésre. 

A szoftver jelenleg a 6. verziónál jár, a svéd cég dinami-
kusan és a felhasználói igényeket monitorozva fejleszti a 
terméket. Az alap szoftver liszensz 3 évig érvényes, majd 
egy update csomag megvásárlásával tovább él a liszensz. 

Az Enterprise Group által értékesített megoldás költség-
hatékony, hiszen alacsony üzemeltetési költséggel bír, és 
kismértékű beruházást igényel. A modern technológia 
hosszú távon problémamentesen segíti a tárgyalások 
menetét, a vendégek fogadását és egyéb események za-
vartalan lebonyolítását. 

Cégarculat
Testre szabhatók többek között a foglalási 

adatok, a háttér és a logó. Arculathoz illeszkedő, 
professzionális irodaterület kialakítása soha 

nem volt még ilyen egyszerű!

Néhány érintéssel, közvetlenül a képernyőn 
is befoglalható a tárgyaló, bármely napon

 vagy napszakban, számítógépre sincs 
szükség hozzá. 

Aktív foglalás esetén a felhasználónak előre 
megadott időkereten belül be kell jelentkeznie a 

megbeszélésre. Amennyiben a bejelentkezés 
esedékes, e-mail értesítést küld a rendszer.

Megjelennek a bejelentkezések és látszik, 
ha töröltek egy foglalást, s ezzel felszabadult 

egy terem. Növelje tárgyalótermei 
kihasználtságát és hatékonyságát!

Az összes eszköz egy helyen, a 
web-alapú Room Display Centerben 
kezelhető, mely ideális kis- és nagy 

szervezetek számára is.

Amennyiben az opció aktív, a Teremfoglaltsági 
rendszer kijelzőjén a szervező mellett 
megjelenik a többi résztvevő neve is.

Bejelentkezés

Gyors foglalás

Emlékeztető üzenet

Központi adminisztráció

Résztvevők megjelenítése
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Folyamatosan óriási változások tanúja lehet az, aki követi az aktuális üzleti tren
dek alakulását. Leggyakrabban a digitális térben működő vállalatokról olvasha
tunk és hallhatunk jövőbetekintő értekezéseket, emellett megkerülhetetlenné 
válnak a multi- és transznacionális nagyvállalatok. De ne feledkezzünk meg a fizi
kai értékesítési pontokkal rendelkező kiskereskedőkről sem. 

Vizsgáljunk meg néhány trendet, amelyek 2018-ban 
kulcsfontosságúak lehetnek a kiskereskedelmi vállalko-
zások szempontjából.

Adatvezérelt tervezés

A fizikai kiskereskedőknek sajátos kontextusban szükséges 
értelmezniük az adatgyűjtést és analitikát, és érdemes oda-
figyelni erre, mert bizonyos előretekintések (és a tapaszta-
lat) azt mondják, hogy ez lehet a jövőjüknek a kulcsa.

A fizikai kiskereskedők egyedülálló előnnyel rendelkeznek 
a digitális kereskedelemhez képest, mivel az ügyfél fizi-
kailag képes „kapcsolódni” a termékekhez, valamint 
konzultálhat egy értékesítési vagy szolgáltatási sze-
mélyzettel a boltban. Viszont ahhoz, hogy egy vásárlást 
(vagy nem megvalósult vásárlást) adattá képezzünk le, 
hogy azt később vizsgálhassuk és összevethessünk más 
vásárlásokkal és hosszútávon statisztikákat és analiti-
kákat készíthessünk belőle, fontos a részadatok pontos 
meghatározása és azok rögzítése, digitalizálása.

KISKERESKEDELMI 
TRENDEK 2018-BAN
Kiskereskedelmi trendek 
és digitalizáció
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Egy digitális kiskereskedelem képes arra, hogy a fenti 
adatokat minden online történt konverzió esetén tárol-
ja és elemezze, ugyanakkor a személyes, „face-to-face” 
hozzáadott érték hiányzik, a vásárló nem egy ember-
ként jelenik meg, hanem szimpla adathalmazként. Ennél 
az adathalmaznál pedig a legösszetettebb és legbonyo-
lultabb algoritmusok használatával is nehéz elemez-
ni a szubjektív reakciót és a lehető legrövidebb 
idő alatt visszacsatolást küldeni. Egy fizikai boltban 
azonban az értékesítő látja a vásárló közvetlen reakci-
óit, és arra reflektálva kommunikálhat, például segít-
het a döntéshozásban, ha a vásárlással kapcsolatban  
bizonytalanság lép fel.

Perszonalizáció és elkötelezettség

A fizikai értékesítési ponttal rendelkező kiskereskedések 
is üzemeltetnek saját weboldalt (akár webshoppal, akár 
anélkül), és szeretnének online kommunikálni jelenle-
gi és potenciális vásárlóikkal. Kiskereskedelmi területen 
nagy kérdést jelent, hogy a fizikai vásárlók adatait hogyan 
szerezzék meg, és használják fel a továbbiakban. Kérdé-
ses - és egyben üzletág függő is –, hogy érdemes-e már a 
vásárlás helyszínén próbát tenni az adatok begyűjtésére, 
avagy hatásos lehet-e a vásárló bíztatása egy időben ké-
sőbbi, online felületen történő regisztrációra.

Egy olyan e-kereskedő, mint például az Amazon, amely el-
sődlegesen online jellege miatt már korábban óriási lépé-
seket tett a személyre szabással, fizikai bolt nyitása esetén 
helyzetelőnybe kerül e téren. Előzetes regisztráció esetén 
a boltba érve, vagy már azelőtt, személyre szabott aján-
latokat kaphatunk a kereskedőtől, amely az előző vá-
sárlásaink alapján detektálja, mire lehet szükségünk.

Ez nagyon hasznos és működőképes FMCG termékek vá-
sárlása esetén, de ha például egy nagyobb értékű háztar-
tási gép eladásáról van szó, ott az Amazon is elismeri, hogy 
a személyre szabott online ajánlatok kiegészítéseként 
fontos az emberi, személyes kapcsolatba lépés is.

Az áruházban dolgozó személyzet fejlesztése

A kiskereskedelmi értékesítési és szolgáltatási munka-
társak hagyományos szerepe és mindennapi feladata 
átalakul. Már nem az lesz az elsődleges feladatuk, hogy 
segítsenek megtalálni egy terméket a boltban vagy az 
áruházban, hiszen az akár egy applikáció segítségével is 
lehetséges. 

Az új technológiák bevezetése és az adatelemzéshez való 
okos eszközön keresztül történő valós idejű hozzáférés 
lehetővé teszi a kiskereskedelmi személyzet számára, 
hogy sokkal proaktívabb és tájékozottabb legyen - nö-
velve a vásárlók körében a „felhasználói élményt”. Az 
online vásárlási élmény kényelmét és praktikussá-
gát szükséges megismételni, előidézni a boltban. Az 
ügyfélközpontú technológiákba történő befektetéseknek 
tehát „valódi problémákat” kell megoldaniuk, melyek vá-
sárlónként változóak, nem lehet a felmerülő kérdésekre 
egyetlen válasszal felkészülni.

Egy ilyen rendszer az utókövetésre is fel tud készülni. A 
vállalati platformokon (értékesítés, kassza, online felület, 
stb.) beszerzett információk rendszerezésével hatékony 
remarketing és CRM folyamatok építhetők ki, melyek az 
okos eszközök segítségével elérhetőek akár az értéke-
sítés pillanatában is, mely még közelebbivé teszi a bolti 
személyes kontaktust. 
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A Fortinet által szervezett rendezvényen, az impozáns budapesti Sofitel Hotelben  
láttuk vendégül kiemelt partnereinket március 8-án. A kiváló amerikai IT security  
gyártó rendkívül magas színvonalú szakmai programjában ellátta a jelen levőket az  
európai Általános Adatvédelmi Rendeletre való megfeleléshez szükséges ismeretekkel  
és vázolta a trendeket is.

FORTINET 
GDPR 
SZEMINÁRIUM 

KATONA NORBERT,  ÜGYFÉLMENEDZSER



        21          ICT HÍRMONDÓ              21          ICT HÍRMONDÓ      

A harmadik szekcióban Kiss Zoltán, a Fortinet Magyar-
ország mérnöke adott választ a korábban felvetett tech-
nológiai kihívásokra és bemutatta a gyártó kapcsolódó 
megoldásait.

A Fortinet Fabric portfolió az, mely segítséget nyújthat 
a teljeskörű védelem kialakításában. Ez olyan megoldá-
sokat tartalmaz, mint a FortiGate tűzfal rendszerek, és 
ehhez kapcsolódó FortiClient végpontvédelem. Legújabb 
és legizgalmasabb eleme a FortiSIEM, mely a logok fel-
dolgozásáért felel és teljes képet ad a hálózatban zajló 
eseményekről, riasztásokkal is segíti a CIO-k és CISO-k 
munkáját.

A fentieken kívül egy átfogó ismertetés is elhangzott a 
biztonságos switching és wifi megoldásokról, email secu-
rity-ről és a teljes Fortinet portfolióról.

Az informatika szerepe itt is megkérdőjelezhetetlen. 
Fontos detektálni a támadásokat és védeni a hálózatot, 
hiszen a tényt, amikor személyes adat kerül veszélybe, 
minden egyes esetben, 72 órán belül nyilvánosságra kell 
hozni, ami érzékenyen érintheti a vállalatok reputációját.

A szeminárium egy hiánypótló, átfogó adat-
védelmi esemény volt, melyről a részt vevők 
valódi tudással és a teljes folyamatra való 
felkészülést támogató gyakorlati megoldá
sokkal távoztak. 

A szemináriumot Rakoncza Zsolt, a magyarországi For-
tinet vezetője nyitotta meg, majd három izgalmas előa-
dás következett a GDPR témájában, mely egyre inkább 
sürgető kérdéssé válik a cégek életében, közeledve  
május 25-éhez.

Annak ellenére, hogy a rendelet már 2016 áprilisától él, 
idén májustól lesz hatályos, melynek be nem tartása 
jelentős büntetési bírsággal kecsegtet. A legutóbbi alka-
lommal például az OMV hálózatot büntették 20 Millió Ft-
ra, egy hangot is rögzítő kamerafelvétel miatt. 

A téma elismert, s talán a legnagyobb tudással bíró hazai 
szakértője, Dr. Jóri András, volt adatvédelmi ombudsman 
rámutatott arra, hogy az európai Általános Adatvédelmi 
Rendeletre (GDPR) való felkészülés során mennyire fon-
tos a jogászok munkája és mindez hogyan fonódhat ösz-
sze az informatikai területtel.

Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódott a Fortinet kivá-
ló, EMEA területért felelős sales és marketing igazgatója, 
Patrick Grillo is, aki szintén az informatika jelentőségét 
hangsúlyozta a GDRP-re való felkészülés folyamatában. 
A GDPR követelményei és bírságai egyre inkább felkeltet-
ték a CIO-k és CISO-k figyelmét, most jött el a biztonsági 
megoldások, folyamatok kiépítésének az ideje. Ezt meg-
erősítette a rendezvényen résztvevő ügyfeleink nagy 
többsége is. 

Patrick kiemelte a fejlett fenyegetések megelőzésének és 
detektálásának fontosságát is, mely kizárólag felkészült 
és modern technológiákkal,  megfelelő architektúrák ki-
építésével valósítható meg.
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Extreme Analytics: a hálózat analizáló és 
optimalizáló megoldás

Az alkalmazás kihelyezett szenzorok segítségével az IT 
hálózat forgalmának befolyásolása nélkül megvizsgál 
minden egyes csomagot, elemzi azok tartalmát valamint 
statisztikákat készít. Egyszerűen értelmezhető informá-
ciót ad a hálózatban zajló eseményekről és forgalmi 
adatokról, felhasználókról, eszközökről, applikációkról 
helyszín- és időpont szerinti bontásban.

• lényegesen leegyszerűsödik a hálózat menedzsmentje
• gyorsul a hibafelderítés és elhárítás
• kiszűrhetők a nem kívánt forgalmak
• meghatározhatók a szükséges fejlesztési irányok
• gyártótól független megoldás

Security – IT biztonság és adatmentés

A vállalati működés összes elemében közös, hogy meg-
felelő biztonsági megoldások nélkül komoly veszély fe-
nyegeti a vállalat infrastruktúráját, adatait, kommuniká-
cióját, így a működést és üzleti eredményességet. 

• vírus- és adathalászat elleni védelem, spam- és tarta-
 lomszűrés, behatolás elleni védelem új generációs 
 tűzfalakkal és korszerű végpontvédelmi eszközökkel
• adatok hosszú időre történő, szoftver- és hardver meg
 hibásodástól független megőrzése, archiválása korszerű 
 mentési rendszerekkel

IT SECURITY  
Hálózat és adatok teljes biztonságban
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GDPR felkészülés 
– Már kevesebb mint két hónap!

A GDPR az Európai Unió, 2018. május 25-én hatályba 
lépő általános adatvédelmi rendelete, mely minden 
olyan szervezetre, intézményre és vállalatra érvényes, 
ami EU állampolgárhoz kapcsolódó személyes adatot 
tárol, feldolgoz vagy felhasznál – nemcsak Európában, 
hanem bárhol a világon.

Helyzetkép:
• A magyar vállalatok többsége el sem kezdte a felké-
 szülést.
• Az adott iparágra vonatkozó értelmezés adatvédelmi 
 szakértelmet igényel.
• Minden EU tagállam adatvédelmi hatóságot hozott létre 
 a szabályok betartatására.
• Magyarországon ez a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és 
 Információszabadság Hatóság).
• Illetéktelen adathozzáférés esetén a büntetés mér-
 téke: a globális éves árbevétel 2-4%-a vagy 20 M EUR

Látogasson el 
a témához kapcsolódó 
oldalunkra!

Ne veszélyeztesse üzleti hírnevét, bízza szakértőre 
adatkezelési folyamatait és alkalmazzon korszerű 
jogi, szabályozási és informatikai megoldásokat a 
kezelt személyes adatok rendszerbe és folyamatba 
épített védelme érdekében!



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.

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

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