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KÖSZÖNTŐ

Sikereinkhez ICT csapatunk szakmai felkészültsége mellett az 
általunk képviselt gyártók is nagymértékben hozzájárulnak, 
akik folyamatosan fejlődő, kiváló technológiákat szállítanak 
számunkra. A Unify stabil pozíciója a nemzetközi piacon to-
vább erősödött az Atos integrálódással, a gyártó megoldásai 
a különböző vertikumokban a legjobb három közé sorolódnak 
a különféle piackutatások alapján. Nagy erőkkel folyik a con-
tact center megoldások, a circuit és a magyarországi fejlesztő-
központtal bíró diszpécser rendszerek fejlesztése, amit a piac 
pozitívan vissza is igazol. Nem meglepetés számomra, hogy 
az Extreme Networks az idei évben a Gartner jobb felső kvad-
ránsába került közvetlen az ott lévő piacvezető gyártók mellé. 
Hasonló a helyzet a FortiNet esetében is, de nem feledkez-
hetek meg egykori testvér vállalatunkról, a kiváló minőséget 
képviselő Fujitsuról se. 

Partnereink javát szolgálva, örömmel dolgozunk együtt a fen-
ti gyártók kapcsolattartóival, akik erősítenek minket a pozitív 
jövőképpel bíró, energikus attitűdünkben.

Az aratás mellett az őszt - és picit a most kiadott Hírmondón-
kat is – arra használjuk fel, hogy azt a lelkesítő élményt, amit 
megtapasztalunk a gyártókkal kapcsolatban, közelebb vigyük 
Partnereinkhez.

Jó lapozgatást kívánok!

Üdvözlettel:
Juhász László, ICT üzletág igazgató

Kedves Olvasó!

A nyarat zárva az ICT piac a szokásainak megfelelően ismét termőre fordult és 
eljött az ideje az aratásnak. Öröm ez számunkra, hisz ebben az időszakban tudjuk 
értékelni eddigi erőfeszítéseink eredményét. Bár a tavaszi esős és a nyári meleg 
időjárás nem kedvezett számunkra, mégis azt látom, hogy szép lesz az idei termés, 
amit vártunk az teljesülni fog és eredményes évet zárunk, talán az elmúlt 4 év 
legjobb teljesítményét hozzuk.

JUHÁSZ LÁSZLÓ 
ICT ÜZLETÁG IGAZGATÓ
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Egy vezeték nélküli hálózat is lehet jól használható, ha azt a telepítés előtt körültekin-
tően tervezik, és utána megfelelően kivitelezik!

Egy hálózatot úgy kell megvalósítani, hogy biztosítsa az 
ügyfelek számára a könnyebb munkavégzést és a válla-
lat működéséhez szükséges szolgáltatásokat. A szakem-
bereknek gyakran kell heterogén hálózatot tervezniük, 
azaz fel kell készülniük több gyártótól származó, külön-
böző szabványokat támogató eszközök kiszolgálására is, 
mint például 802.11 a/b/g/n/ac Wifi szabvány. A hálózat-
ban üzemeltetni kívánt eszközök befolyásolják a hálózati 
tervet, de a használt készülékeken kívül az alkalmazások 
teljesítmény igénye is kulcsfontosságú szerepet játszik a 
terv szempontjából. Fontos, hogy a WLAN-oknál mega-
dott sebességek csak az elméleti maximumot jelentik és 
a tényleges átbocsátóképesség gyakran jóval alatta van a 
szabványban megadott maximumnak. 

A hálózati terv létrehozása több részfeladatból álló folya-
mat, amelyet az alábbi ábra mutat be.

Követelmények 
elemzése

Teljesítmény 
figyelése és hálózat 

fejlesztése, optimalizálása

Logikai terv 
készítése

Terv kivitelezése, 
tesztelés

Fizikai terv 
készítése

Terv tesztelése, 
optimalizálása 

és dokumentálása

A tervezés első szakasza a követelmények összegyűj-
tése és elemzése. Lehetőség van megfigyelésen alapu-
ló követelménygyűjtésre, kulcsfelhasználókkal történő 
személyes elbeszélgetésre, valamint előzetes felmérést 
végezni az erre a célra tervezett műszerekkel. Ez a lé-
pés alapvető fontosságú, mert a rosszul felmért köve-
telményrendszer rossz hálózati tervet és nem megfelelő 
hálózatot eredményez. 

A logikai terv elkészítése a tervezés második fázisa.  
A tervet mindig az összegyűjtött és egyeztetett követelmé-
nyekre támaszkodva kell megalkotni.

A logikai terv elkészítése után a hálózat fizikai felépítését 
kell megtervezni. A követelmények alapján kell megtervez-
ni a szükséges eszközök típusát, darabszámát, elhelyezke-
dését és az eszközökhöz tartozó kábelezést is.

A hálózat megtervezése után sok figyelem és odafigye-
lés szükséges az eszközök megfelelő konfigurálásához.  
Ide tartozik az alapvető konfiguráción túl a frekvencia tar-
tomány (GHz), Wifi hálózati név (SSID), biztonságot érintő 
kérdések és végül a finomhangolás is.

Egy hálózatot mindig úgy kell megtervezni, hogy az  
később könnyen módosítható, bővíthető legyen.  
Fel kell készíteni arra, hogy a hálózatban az állomások szá-
ma növekedhet és új technológiák, szolgáltatások is köny-
nyen beépíthetőek legyenek. Lehet ilyen a VoIP, illetve a 
videó, amely nagyobb sávszélességet igényel. Egy jó háló-
zati terv mindig tartalmaz tartalék erőforrásokat.

AIRMAGNET 
SURVEY™ WIFI 
FELTÉRKÉPEZŐ 
SZOFTVER

ÖRSI PÉTER,  RENDSZERMÉRNÖK 
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Igényfelmérésre, tervezésre és hibakeresésre nyújt segít-
séget az Enterprise Communictions Magyarország Kft. és a 
YOUNG B.T.S. Kft. által kínált szolgáltatás, az erre kifejlesz-
tett céleszköz az AirMagnet Survey™ szoftver.

Az AirMagnet Survey™ szoftver a vezeték nélküli hálózatok 
RF spektrum információit gyűjti össze, különös tekintet-
tel a Wi-Fi csatornák forgalmára. A valós idejű méréseket 
egy részletes teljesítményadatokat tartalmazó „hőtérké-
pen” ábrázolja, megkönnyítve ezzel a hálózat előtelepítési 
feladatait, kapacitástervezést és a hálózatoptimalizálást.  
A szoftver többszintes épületek és kültéri Wi-Fi hálózatok 
feltérképezésére alkalmas, valamint a hálózattervezés  
ellenőrzésére beépített funkciók állnak rendelkezésre, ide 
tartozik a VoIP átviteli képesség és az RF spektrum analízis.

Új hálózat esetén:
• Tervezés alaprajz alapján költségvetési ajánlatadáshoz.
• Tervezés helyszíni bejárás alkalmával, felmérve az esetle-
 ges zavaró külső jeleket és az épület adottságait is.

Meglévő hálózat esetén: 
• A meglévő hálózat állapotának helyszíni felmérése és 
 jegyzőkönyvezése.
• Esetleges javaslatok a fejlesztésre. 
• Helyszíni hibakeresés nem megfelelően működő hálózat 
 esetén. Javaslatok a hiba elhárításához.  

Amire az általunk használt AirMagnet Survey™ képes: 
• 802.11a/b/g/n/ac WiFi hálózatok feltérképezése
• Ideális AP elhelyezés és adási teljesítmény beállítás
• Lefedettség vizsgálat, aktív és passzív sebességmérés
• Interferencia vizsgálata, behatárolás
• Jel-zaj viszony vizsgálat, roaming képesség ellenőrzés
• VoIP átvitel vizsgálat
• Erőforrás tervezés, hálózati szimuláció és optimalizálás

• Eltérő időben készült mérések különbségének vizuális 
  megjelenítése
• Többszintes épületek felmérése

Hálózati szimuláció és optimalizálás

A valós idejű Wi-Fi hálózat felmérése után a szoftverben 
több beállítási lehetőség van a mért eredmény változtatá-
sára, és ezek hatásának vizsgálatára. Változtatható többek 
közt az AP-k fizikai elhelyezkedése, új szimulált AP-k hozzá-
adása, az adási teljesítmény, csatornakiosztás, SSID és a 
külső zajforrás értékek megváltoztatása is. A változtatások 
hatására automatikus csatornakiosztási javaslattétel tör-
ténik az átlapolódás, interferencia csökkentése érdekében.

Biztonságos hálózat kialakítása

A teljesítménymutatók mellett a hálózat biztonsági szint-
je is fontos tényező. Az AirMagnet Survey monitorozza az 
épületen kívül eső jelfolyamot is. Azt a teljesítményt mi-
nimumra csökkenti, kivéve, ha szükség van például a par-
kolókban vagy külső helyszínen is a teljesítményértékek 
megtartására. A valós idejű mérés során a szoftver a szin-
tenkénti hőtérképen megjeleníti a nem megfelelő teljesít-
ményű, illetve idegen AP-ket egyaránt.

Hangátvitel vizsgálata Wi-Fi hálózaton

Az AirMagnet Survey™ előre konfigurált Cisco 792x és 
Vocera eszközökkel a feltérképezés során grafikusan áb-
rázolja a VoIP átviteli paramétereket, ugyanakkor egyedi 
profilokban más gyártók termékei is felvehetők. A lefe-
dettségtérkép mutatja többek közt a VoIP paramétere-
ket, WiMOS értékeket, hívás minőséget, hívások számát  
AP-nként, VoIP roaming zónákat, csatorna kihasználtsá-
got, újrapróbálkozások számát.
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Többszintes épületek felmérése

A szoftverben épületszintenként van lehetőség az alap-
rajzok betöltésére, ahol szeparáltan láthatók az AP-hez 
tartozó jelerősség paraméterek, átszivárgások és hatásuk 
a többi szintre. A hozzáférési pontok jeleit több szinten is 
hasznos jelek formájában fel lehet használni, ami jelentős 
költségmegtakarítást is eredményezhet.

Professzionális jegyzőkönyv készítés

Az AirMagnet Survey™ tartalmaz egy integrált riportké-
szítési funkciót, amiben testre szabhatóak a tervezési és 
valós idejű feltérképezési mérési eredmények. A jegyző-
könyv tartalmazza a lefedettség térképet, csatornánkén-
ti interferencia értékeket, SSID-kat és AP-ket. A szoftver 
többféle formátumba képes exportálni a mérési eredmé-
nyeket, ilyen többek közt a PDF, XML, HTML, MS EXCEL, MS 
WORD. A jegyzőkönyvek tartalma módosítható, illetve ma-
gyar nyelven is elkészíthető. A Multi-floor planner modul is 
támogatja a jegyzőkönyv készítést.

Épületen kívüli feltérképezés

A szoftver külső GPS vevővel kombinálható. Együttmű-
ködik a Google Earth™, Microsoft® MapPoint™, illetve  
Microsoft® Virtual Earth™ alkalmazásokkal. Teljesen auto-
matizált kültéri mérésekre, feltérképezésre alkalmas, ahol 
a felhasználók az NMEA kompatibilis GPS vevőjükkel páro-
sítva automatikusan mérik a külső jeleket és a mért ered-
ményeket. Az AirMagnet Survey hőtérképén jeleníti meg, 
vagy exportálja a külső alkalmazásokhoz. 
  

A YOUNG B.T.S. Kft. által készített tervezést és mérést segítő 
eszköz, amellyel az AP ideiglenesen a megfelelő magasságba 
és pozícióba helyezhető.

NETSCOUT AirMagnet Spectrum XT USB Adapter

Felmérés során bejárt útvonal és az AP lokációja.

Az AP-k lefedettsége (Mbps) együttesen és külön-külön is.

Az AP-k lefedettsége (Mbps) együttesen és külön-külön is.

Az AP-k jel-zaj viszony értékei.



A Unify kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR követelményeknek minden gyártói támo-
gatás alatt levő rendszere teljes mértékben megfelel.

Amennyiben Önök vállalata, vagy intézménye 

• OpenScape Bussines V2
• OpenScape 4000 V7

vagy magasabb szoftververziójú  rendszerrel rendelkezik, 
úgy a távközlési rendszer tekintetében a GDPR előírások-
nak eleget tesz, melyet a gyártó az adott rendszerre vonat-
kozó DPA megállapodáson alapuló tanúsítvánnyal is igazol. 

Ahhoz, hogy mindenkor megfeleljen a GDPR elvárásoknak 
alközpontja esetében is, javasoljuk, hogy végezze el a szük-
séges szoftverfrissítést, kössön szerződést gyártói támoga-
tás szolgáltatásra (SSP), mely a jövőben díjmentesen, folya-
matosan biztosítja a szoftverfrissítések hozzáférhetőségét!

Kérje egyedi ajánlatunkat szoftverfrissítés, illetve a 
gyártói támogatás szolgáltatás kapcsán, mely ősztől 
többéves, kedvezményes (SSP-V3) konstrukcióban is 
elérhetővé válik!

AZ ENTERPRISE GROUP VEHETTE ÁT  

A SIEMENS PLM 
LEGRANGOSABB EURÓPAI ELISMERÉSÉT

GDPR MEGFELELŐSÉG 
A UNIFY ALKÖZPONTI 
RENDSZEREIBEN

A Unify GDPR statementek 
és DPA megállapodás ide 
kattintva, vagy a QR kód 
beolvasásával elérhető.
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Kivezetésre kerül az OpenStage IP telele-
fonkészülék család

Tájékoztatjuk, hogy a nagy népszerűségnek örvendő 
OpenStage IP készülékcsalád értékesítése 2018. november 
5-ével lezárul, addig a rendelkezésre álló készletek erejéig 
tudjuk a rendeléseket teljesíteni. Amennyiben készülékbe-
szerzést tervez, érdemes most megtennie!

Érintett készülékek: 
• OpenStage 15 HFA
• OpenStage 40 HFA
• OpenStage 60 HFA

TDM készülékeket a kivezetés nem érinti, az OpenStage 
15T, 40T, 60T digitális rendszerkészülékek folyamatosan 
rendelhetőek.

Az OpenScape 4000 V7 szoftververzióig, csak az  
OpenScape HFA készülékek biztosítanak teljes körű 
kompatibilitást és szolgáltatás készletet, míg az új  
Az OpenScape CP deskphone készülék család csak a leg-
újabb OpenScape 4000 V8 szoftververziótól támogatott. 

Az OpenScape 3000 központcsalád esetében szintén 
csak az OpenScape HFA készülékek biztosítanak teljes 
körű kompatibilitást és szolgáltatás készletet, míg az új 
Az OpenScape CP deskphone készülék család csak az  
OpenScape Business V2 rendszereken támogatott.

Azon partnereink számára, akik nem terveznek szoft-
verfrissítést javasoljuk, hogy hozzák előre tervezett 
készülék beszerzéseiket!

A készülék portfólió átalakítása már most érezhetően je-
lentős igényt generált világszinten, így a szokásos szállítási 
határidők meghosszabbodtak. Rendelést teljesíteni csak 
a gyártói visszaigazolást követően van módunk, és ahogy 
közeledünk a kivezetés napjához (2018. november 5.), úgy 
egyre inkább esélyes lehet, hogy készlethiány okán már 
nem lesz teljesíthető egy-egy megrendelés.

Javasoljuk, hogy készülékek iránti érdeklődésüket mi-
előbb jelezzék társaságunk felé! Nagyobb mennyiség 
esetén igyekszünk egyedi árengedményt biztosítani 
partnereink számára. 

OpenScape CP új készülékcsalád: a követ-
kező generációs kommunikációs eszközök

Az új IP OpenScape CP termékcsalád a 2018 év végéig ki-
futó OpenStage HFA rendszerek helyettesítő termékcso-
portja, mely tartalmazza az OpenScape Desk Phone egyes 
típusai mellett a hozzájuk tartozó kiegészítő modulokat. 

Az új eszközök még több együttműködést biztosító funk-
cióval egészültek ki a hatékonyság érdekében. A gyártó 
az OpenScape Desk Phone CP  készülékcsaláddal olyan 
eszközöket fejlesztett ki, melyeknél prioritást élvezett a 



            

szolgáltatások optimalizálása, megfelelve a mindenkori 
felhasználói igények széles skálájának - mindhárom eszköz 
esetében:

• Széles körű felhasználói lefedettség 
• Hatékony funkcióelosztás
• Minőségi hangzás - AudioPresence ™ HD audio
• SIP és HFA szoftverkészlet
• Circuit integráció

OpenScape 4000 V8R1 szoftver verzió

Az OpenScape 4000  termékcsalád V8R1 szoftver verziója  
nem csupán új hardvert, nagyobb rugalmasságot és haté-
konyságot biztosít, de minden eddiginél szorosabb munka-
folyamat-integrációt nyújt a mobil és vertikális piaci megol-
dások támogatásához, az egyszerűsített licenc-lehetőségek 
pedig drasztikusan csökkentik a költségeket:

• Díjmentes trunk licencelés, egyszerűsített mellékoldali  
 licencelés
• Új vezérlők, hardverek a legmagasabb szintű SLA elérése 
 érdekében  
• CP készülékek támogatása
• Új hosztolt megoldások
• Szervizelhetőség javítása
• Mobil kliens támogatás

Az új verzió által elérhető fejlesztési lehetőségek kap-
csán személyes egyeztetést javaslunk, melynek ered-
ményeként rövid, közép és hosszú távú fejlesztési 
koncepciót készítünk. A Unify folyamatosan fejleszti 
OpenScape 4000 központhoz integrálódó intelligens 
kontaktcenter és a videokonferencia megoldásokat is, 
melyek fontos részei lehetnek a jövőtervezésnek.
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Az új verzió ide kattintva,  
vagy a QR-kód be olva sá-
sával elérhető:

Tudjon meg többet az 
új termékcsaládról ide  
kattintva, vagy a QR-kód 
beolvasásával.



2018. május 5-én harmadik alkalommal 
került megrendezésre Hagyományőrző 
Horgászversenyünk. Az eseményt a gyö-
nyörű Préri Horgásztónál tartottuk, mely 
a Kiskunlacháza és Dömsöd települések 
közötti nyugodt, csendes környezetben 
helyezkedik el.

III. TAVASZI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ 
HORGÁSZVERSENY
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Társaságunk kiemelt ügyfelei, illetve közép- és nagyvál-
lalatok képviselői mérték össze horgász tudásukat a ver-
seny során. 

A gyülekező korai óráiban és a megnyitó közben finom 
házi csemegékkel és három tételes Trispirit pálinka kós-
tolóval vártuk vendégeinket. A versenyzők egyéni, illetve 
csapatversenyben indultak. Összesen 29 vendég részvé-
telével 10 csapat került kialakításra. A fél napos összecsa-
pás során nemcsak ügyfeleink, de gyermekeik is megmé-
retették magukat. 

A verseny 07.00 és 12.30 óra között zajlott, mely során 
összesen 16 halat sikerült kifognia a jelenlevőknek, me-
lyek összesített súlya 39,63 kg volt. A horgásztó tavaiban  

jellemző halfajta a ponty, de megtalálható a szürkeharcsa, 
az amur, a süllő, a csuka, a busa és a kárász is. Ezekből 
a fajokból pontyokat, kárászokat és harcsákat sikerült a 
horgokra akasztani. A legkisebb kifogott hal egy 0,3 kg-os 
harcsa, a legnagyobb pedig egy 4,5 kg-os ponty volt. Ter-
mészetesen az összes kifogott halat mérés után a szabá-
lyoknak megfelelően visszaengedtük a tóba.  

A verseny lefújása után finom bográcsban sült oldalassal 
vártuk az elfáradt ho-ho-ho-horgászokat. Az ebéd befe-
jeztével a napot jó hangulatban az egyedi tervezésű kupák 
és érmek kiosztásával zártuk. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt! Reméljük, jövőre 
újra találkozunk mindenkivel!



A rendezvényt az Enterprise Group székhelyén rendeztük meg 2018. május 17-én, melynek 
workshop részén partnereink is előadást tartottak. 

Az IT Security kampány célja az volt, hogy az online je-
lenlét mellet rövid idő alatt realizáljuk az ICT üzletág 
Contact Centerére érkező megkereséseit e-mailek és 
telefonhívások formájában úgy, hogy közben költség-
hatékony módon mérhető keresési statisztikát kapjunk. 
Kampányunk témái az Analytics, a Security és az aktuá-
lis GDPR voltak.

Rendezvényünket Juhász László üzletágvezető nyi-
totta meg köszöntőjével, majd ezt követően átadta a 
nyereményt a Hungaropharma Zrt. képviselőjének,  
Erős Attilának. Nyereménye egy két személyre szóló két-
napos wellness pihenés a különleges LIFESTYLE HOTEL  
MÁTRA****Superiorban. 

Az első előadást Kiss Zoltán, a Fortinet vezető háló-
zatbiztonsági innovátor mérnöke tartotta „Fortinet 
– Újdonságok és megoldások az IT Security területén” 
címmel. Előadását a Fortinet küldetésének megfogalma-
zásával nyitotta, mely így szólt:

A bemutatót kisebb szünet követte, majd az Enterprise  
Group ICT üzletágának műszaki igazgatója, Krupa Zsolt 
tartott prezentációt. Előadását nagy figyelem követte, 
ismertette az Extreme Networks vállalati történetét. 
Kiemelte, hogy jelenleg a 3. legnagyobb vállalati háló-
zati eszközöket gyártó cég (a Cisco és a HP mögött), és 
hangsúlyozta azt is, hogy az Extreme Networks kiemel-
kedő teljesítményt nyújt a teljes lefedettségben, egyen-
letes közös adatbázisban és a nyitott SDN Platformmal  
rendelkezik.

Krupa Zsolt előadásában arról is értesültek a work-
shopon résztvevők, hogy milyen menedzsment megol-
dásokat kínál az Extreme. 

”A Fortinet küldetése, hogy a leginno-
vatívabb, legnagyobb teljesítményű há-
lózatbiztonsági szolgáltatást nyújtsuk 
az IT infrastruktúra biztonságának egy-
szerűsítéséhez. Továbbra is a fuvarozók, 
adatközpontok, vállalkozások és egyéb 
irodák globális szolgáltatói kívánunk 
maradni.” 

BESZÁMOLÓ AZ 
IT SECURITY 
KAMPÁNYT KÖVETŐ 
RENDEZVÉNYÜNKRŐL
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A harmadik témakör, melyet érintettünk a GDPR volt. A hall-
gatóság nagy izgalommal várta, tekintve, hogy az időzítés is 
nagyon életszerű volt, hiszen a rendezvényünk időpontját 
csak napok választották el az új törvény életbe lépésétől.  
A tájékoztatót Dr. Freidler Gábor ügyvéd tartotta. 

Előadása során megnyugtatta a jelenlévőket, hogy ez 
nem új dolog hiszen már a ′80-as évektől jelen van az 
életünkben az adatvédelem, csak nem ilyen formában. 
Magyarországon 1992-ben, az EU-ban pedig 1995-ben 
született egy átfogó törvény a témában.

„Akkor mi számít újdonságnak az adatvédelemben?”– 
tette fel a kérdés Dr. Freidler Gábor ügyvéd és adatvé-
delmi szakértő. A válasz pedig a következő pontokba 
csoportosítható:

• Elszámoltathatóság elve 
• Néhány új jogintézmény (melyek nem változtatnak az  
 adatkezelés alapján)
• Rendkívül komoly, akár 20 millió EUR-t is meghaladó bírság
• Érintettek tudatosságának növelése

Ezekből a szempontokból is látható, hogy a szabály nem 
új, inkább a körülmények változtak meg. A workshopon 
résztvevők számos kérdést tettek fel a témával kapcso-
latban, melyet az ügyvéd úr humorral és kellő felkészü-
léssel felelt meg. A visszajelzések során azt tapasztaltuk, 
hogy a hallgatóság meg is fogadta és hasznosnak ítélte 
az életbe lépés előtti jó tanácsokat.

Sikerélmény volt számunkra, hogy ilyen komoly körben, ma-
gas számú érdeklődő előtt tarthattunk előadásokat nem 
csak ügyfeleinknek, hanem olyan leendő partnereknek is, 
akikkel jelenleg nem állunk üzleti kapcsolatban, de a megelő-
ző kampány során felkeltettük érdeklődésüket a témáinkkal. 
Célunk a jövőben több hasonló esemény megszervezése, hi-
szen úgy gondoljuk fontos, hogy ügyfeleink tisztában legye-
nek azzal, hogy szem előtt tartjuk érdekeiket, biztonságukat 
és az érintett témákban való jártasságukat. Külön köszönet-
tel tartozunk Dr. Friedler Gábor ügyvéd Úrnak és Kiss Zoltán 
Fortinet szakembernek a színvonalas előadásukért. Bízunk 
benne, hogy hamarosan újra találkozunk!

Több ezer ujjlenyomat a port független 
applikáció detektálás érdekében

Áttekintés, diagnosztika és hibaelhárítás

Státusz, performancia és 
fenyegetettség riportok

Layer 7 applikáció ellenőrzésPolicy alapú hálózati hozzáférésRiasztás- és eseménykezelés

Szabályok betartatásaKonfiguráció és változásmenedzsment

Vendég és remediációs portálokZero touch provisioning

Felhasználó követésKapacitás tervezés

Automatikus incidens kezelésHálózati topológia

MENEDZSMENT KONTROLL ANALYTICS

Ha van olyan téma, amelyről szeretne hal-
lani, nagyon szívesen vesszük jelzését az 
ictmarketing@enterprisegroup.hu e-mail 
címen, s a következő ilyen alkalom során 
beiktatjuk azt témaként!
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A nagyobb hozzáférési hálózati intelligenciára és automatizálásra vonatkozó vál-
lalati követelmények továbbfejlesztése továbbra is kihívást jelent a szolgáltatók 
számára. A hálózati infrastruktúrákat üzemeltető vezetőknek újra kell gondolniuk 
a vezetékes és vezeték nélküli LAN infrastruktúrát, amely egyre összetettebb igé-
nyeket támaszt a hozzáférési szolgáltatások és a menedzsment számára.

Stratégiai tervezés feltételezések

2020-ra a hálózatüzemeltetési terület 40%-a fog-
ja használni a parancssori interfészt (CLI) elsődleges  
interfészként, szemben a 2018-as 75%-kal. A felhő ál-
tal kezelt hálózatok elfogadása minden vállalati szeg-
mensben a 2018. évi kevesebb, mint 10%-ról 20%-ra fog  
nőni 2023-ra.

A piac meghatározása / leírása

A Gartner meghatározásában a vezetékes és vezeték nél-
küli LAN infrastruktúra piaca magában foglalja a vezeté-
kes és vezeték nélküli hálózati hardvereket és szoftvere-
ket szállító gyártókat, melyek lehetővé teszik a készülékek 
számára a vezetékes LAN vagy Wi-Fi hálózathoz való kap-
csolódást. 

Ezek az eszközök lehetnek:
• Laptopok, desktopok
• Okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil intelligens  
 eszközök
• Hálózati irodai berendezések
• Érzékelők és a tárgyak internetének (IoT) végpontjai
• Más vezetékes kapcsoló porton vagy vezeték nélküli  
 hozzáférési ponton (AP) keresztül kommunikáló egyéb  
 rögzített vagy mobil eszközök a vállalati infrastruktúra  
 szélén.

A kutatás nem foglalkozik a szomszédos piacokkal, például 
a nyilvános helyszínek vezetékes és vezeték nélküli internet 
hozzáférési infrastruktúrájával; a SOHO területtel, illetve a 
WAN hálózatokkal. Nem értékeli a szolgáltatói Wi-Fi megol-
dásokat, és az olyan közüzemi csillagpontokat, amelyeket a 
távközlési szolgáltató a tömeges piacra való bejutáshoz vagy 
mobiltelefon-adatforgalom kihelyezésére használ.

GARTNER MAGIC QUADRANT
Vezetékes és vezeték nélküli LAN  
hozzáférési infrastruktúrához
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Az Enterprise Group kategóriájának vezeté-
kes és vezeték nélküli helyi hálózati elemei

Hardver - Fizikai hálózati elemek, beleértve:
• Vezeték nélküli hozzáférési pontok
• Vezetékes kapcsolók
• Vezérlők (fizikai vagy virtuális), ha szükséges

Szoftver- és hálózati szolgáltatási alkalmazások – ame-
lyek lehetnek felhőalapúak, szerveren vagy virtuális 
szerveren működők - többek között, de nem kizárólag:
• Hálózatkezelés, monitoring
• Teljesítménymenedzsment
• Guest hozzáférés
• Onboarding szolgáltatások
• Hitelesítés, engedélyezés (AAA) biztonság / hitelesítés
• Irányelvek végrehajtása
• Behatolásjelző rendszerek / vezeték nélküli behatolás 
  jelző rendszerek
• Helymeghatározó szolgáltatások
• Alkalmazás láthatósága
• Hálózati és vertikális piaci elemzések
• Biztonság, beleértve a viselkedési elemzést

Ezen a piacon a következő főbb szállító típusokat azo-
nosíthatjuk:

Szállítók, amelyek saját vezetékes és vezeték nélküli  
infrastrukturális összetevőket, hálózati alkalmazásokat 
és szolgáltatásokat nyújtanak
Szállítók, amelyek elsősorban egy speciális csatlakozá-
si formára fókuszálnak, például vezetékes vagy vezeték 
nélküli eszközökre. Ezek a gyártók gyakran olyan egyedi 
megoldásokra összpontosítanak, mint például a túlnyo-
mórészt vezeték nélküli helyi hálózatok felhőalapú keze-
lése vagy vertikális piac, például a kiskereskedelem vagy 
az egészségügyi ellátás.

A szállítók stratégiai partnert használnak a végponttól 
végpontig terjedő hozzáférési szolgáltatás egyes eleme-
inek, például hardverének vagy szoftverkomponensei-
nek a biztosításához.

Extreme Networks

Az Extreme Networks vezetékes és vezeték nélküli LAN 
hozzáférési hálózat szállító, amely folyamatosan bővül 
világszerte. Évről évre látható, hogy az Extreme bizo-
nyítja rátermettségét a globális nemzetközi piacokon 
az által, hogy egyre növekvő számú ügyfélnél telepít és 
támogat hálózatokat olyan portfólióval, amely lefedi a 
nagyvállalati igények minden szegmensét. Az Extreme 
rendelkezik szélessávú infrastruktúra megoldásokkal, 
amelyek optimalizálhatók helyi, felhő vagy hibrid háló-
zati szolgáltatási alkalmazásokban. Az Extreme ügyfelek 
rugalmasan kezelhető licenszelési politikával találkoz-
nak üzleti alkalmazásaiknál a piacon sokszor felismerhe-
tő „egy mérethez illik minden” modell helyett. Különö-
sen igaz ez az ExtremeManagement, az ExtremeControl 
és az ExtremeAnalytics esetében. Az Extreme Fabric 
Connect az IoT szegmens növekvő igényeit is jól ki tudja 
elégíteni, míg az ExtremeAI hálózati adatokat és MI ala-
pú tanulást használ a vezetékes és vezeték nélküli hoz-
záférési hálózat automatikus beállítására. 

Az Extreme egyike azon három gyártónak, amely támo-
gatja az időzítésérzékeny hálózati szolgáltatásokat majd 
minden switching platformján. Az Extreme továbbra is 
erős az ügyfélkiszolgálás területén 100%-ban saját tulaj-
donú GTAC hálózatán keresztül, mely a mérések alap-
ján az egyik legjobb támogatási színvonalat biztosítja.  
Mialatt a gyártó továbbra is viszonylag alacsony forgal-
mat bonyolít a campus hálózatok értékesítésében, ad-
dig a 2018-as bevétele 36%-kal ugrott az előző évhez 
képest, a WLAN értékesítési bevételek pedig megduplá-
zódtak. A növekedés legnagyobb része akvizíciókból 
adódott, bár a vállalat jelentette az organikus bevételek  
növekedését is.
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Veszélyek

A hibrid telepítésekkel rendelkező ügyfelek nem biztos, 
hogy tudják az újabb Exteme hálózati alkalmazásokat 
telepíteni egy időben az on-premise platformokon és a 
felhőben is. Például az Extreme felhasználói viselkedés-
elemzési (UEBA) terméke kezdetben csak felhőben volt 
elérhető és később jelent meg az on-premise kiegészítés. 
Az ügyfeleknek meg kell bizonyosodniuk, hogy a kívánt 
szolgáltatás elérhető-e az általuk preferált platformon.
Az Extreme továbbra is elmarad versenytársaitól a hely-
meghatározó képességek tekintetében. Az Extreme-
Wireless vagy az ExtremeWireless WiNG helymeghatározó 
megoldásokat alkalmazó vállalatoknak részletesen specifi-
kálniuk kell követelményeiket és előzetesen teszteket kell 
folytatniuk annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak 
arról, hogy a technológia megfelel az elvárásaiknak.
Azok a vásárlók, akik Extreme termékeket vásárolnak, 
vagy amelyek továbbra is használják az Extreme által 
megvásárolt cégektől származó eszközeiket, tisztában 
kell lenniük azon kihívásokkal, amelyek a többi gyártó 
kínálatának egységesítésénél felmerülnek. A meglévő 
Avaya vagy Zebra termékekkel rendelkező szervezetek-
nek meg kell bizonyosodniuk, hogy megfelelő migrációs 
és termékintegrációs tervet biztosítanak számukra, és 
hogy minden új termék vagy alkalmazás megfelelően 
használható a régi eszközeikkel együtt.

Mind a kompetenciaelvárásoknak, mind 
a specializációt érintő egyéb kritériumok-
nak sikerült megfelelni!

Fontos stratégiai lépés volt, hogy a lejáró Cisco partner-
ségünket meg tudjuk hosszabbítani. Örömmel jelentjük 
be, hogy sikeresen megtörtént! Az ICT a jövőben is jo-
gosult Cisco megoldások eladására, telepítésére és tá-
mogatására Magyarország teljes területén. A Certified 
Partnerségünk ezúttal 2019. november 3-ig érvényes, és 
az évfordulóján ismét lehetőségünk lesz megújítani.

A partnerség birtokában magasabb szintű támoga-
tást kapunk a gyártótól. Élvezhetjük többek között a 
vezető termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzá-
férést, technikai támogatást, termelékenységet nö-
velő eszközöket, továbbá online képzési és marketing  
erőforrásokat.

Ezen kívül részt vehetünk a Cisco Channel ösztönző prog-
ramjaiban és szerepelünk a Cisco Partnerkeresőben is, 
ahol az ügyfelek a legegyszerűbb módon megtalálnak 
bennünket.

MEGHOSSZABBODOTT A CISCO PREMIER 
CERTIFIED PARTNERSÉGÜNK

Az Extreme Networks értékelése a globális 
piac vevői által

Erősségek

Az Extreme Networks menedzsmentje, vezetősége 
továbbra is rendkívül stabil csapatot alkot, a válla-
lat jelenleg is terjeszkedik, mind földrajzi kiterjedé-
sét, mind a meglévő piacát tekintve.
Az Extreme Fabric Attach egy olyan intelligens 
hozzáférési hálózatot biztosít, amely a vezetékes 
és a vezeték nélküli LAN termékportfólióban a ha-
gyományos felhasználás mellett az IoT igényeket is 
megcélozza.
Az Extreme termékmenedzsment kiváló munkát 
végzett a közelmúltbeli akvizíciók - az Avaya és a 
Zebra - hálózati rendszereinek közös hardvercso-
portokra és egy egységes operációs rendszerre 
történő migrálásával, amely a közép-hosszú távú 
stratégiával bíró ügyfelek esetében rendkívül  
fontos.



Évek óta minden tavasszal megrendezésre kerül az egyik legfontosabb gyártónk, az  
Extreme Networks úgynevezett Technical Workshop-ja. Minden eddigi rendezvényen  
jelen voltunk mérnökeinkkel, mert fontos információkat tudhattunk meg a legnépsze-
rűbb termékek és megoldások fejlesztéseiről, trükkjeiről. Az idei évben közvetlenül  
a gyártótól kaptunk felkérést, hogy az Enterprise Communications Magyarország adjon 
otthont az eseménynek.

Az oktatást Emre Kurtman, az Extreme szenior rendszer-
mérnöke tartotta. Magyar partnereinken túl, Szerbiából,  
Romániából, Horvátországból és Lengyelországból ér-
keztek hozzánk. A 20 fős csoport a két napos kurzus 
során 8 nagy témakört érintett. A résztvevők interaktív 
módon hallhattak a következőkről:

• Device Management – Általános áttekintés
• Extreme Control
• Extreme Analytics
• Information Governance Engine (IGE)
• Extreme Connect
• Az XMC 8.1 újdonságai
• Extreme Wireless
• Automated Campus Solution

Amennyiben a nyolc témakör bármelyike 
érdekes lehet Ön vagy vállalata számára, 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 
ictmarketing@enterprisegroup.hu e-mail 
címen (a témakört a tárgyban megjelöl-
ve), és örömmel küldünk részletes tájé-
koztató anyagot! További kérdések és 
érdeklődés esetén pedig személyes kon-
zultációt is egyeztetünk Önnel.

A témákban kérdéseket tehettek fel, szimulációs meg-
oldásokkal demonstrálhatták együtt a megoldások-
ban rejlő lehetőségeket. A szerdai napot, egy közös 
vacsorával és kötetlen esti beszélgetéssel zárta a csa-
pat, felkészülve a második szakmai napra. Örömünkre 
szolgálna, ha a rendezvénynek jövőre is mi adhatnánk 
otthont, többek között azért is, mert így az Enterprise  
Communications Magyarország Kft. ICT üzletágának 
mérnökei még nagyobb létszámban részt tudnának  
venni ismételten.

BUDAPEST ADOTT OTTHONT A 2018-AS 
EXTREME TAVASZI SZAKMAI TRÉNINGNEK
2018. május 15-16.

EMRE KURTMAN,   
AZ EXTREME NETWORKS SZENIOR 
RENDSZERMÉRNÖKE
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Az első bekezdés olvasatában akár egy klasszikus túl-
marketingelt, öntömjénező, infulencer multi nagyvál-
lalat képe is kirajzolódhat az olvasó gondolataiban, de 
meg kell nyugtassak mindenkit, ez nem az a cég. Az el-
múlt évek változásai a Unify-t egy organikusan működő, 
fejlődő szervezetté alakították, amiben az is szerepet 
játszik, hogy professzionális csapatmunkát támogató 
kollaborációs technológiákat fejlesztenek és használják 
is azt nap mint nap. 

Az együttműködést tekintve az esemény kiváló lehe-
tőséget kínált arra, hogy bolgár kollégáinkkal futó pro-
jektjeinket átgondoljuk, illetve megismerkedjünk orosz  

kollégáinkkal, akik azóta egy kiemelt üzlet fejlesztésé-
ben segítenek. Öröm volt tapasztalatot cserélni a kö-
zép-európai piachoz tartozó horvát és szerb kollégá-
inkkal, emellett a Unify felső szintű vezetésével tovább 
tudtuk mélyíteni egyébként is jó kapcsolatunkat. Az sem 
véletlen, hogy a konferencia után szinte azonnal elkezd-
tük együtt dolgozni az Atos magyarországi szervezeté-
vel egy komoly kiajánláson, egy Magyarország gazdasá-
gát önmagában meghatározó vállalat számára. Igen, mi 
is egyetértünk az Enterprise részéről a jelmondattal, 

We are Unify - together as one!

A konferencia természetesen bemutatta a legfrissebb, 
illetve a folyamatban lévő fejlesztéseket is, melyek meg-
határozzák a következő évek irányvonalait. A közösségi 
„hub” élőben mutatta be azt a 6 különböző alkalmazást, 
amelyeket mi folyamatosan prezentálunk Partnereink 
számára.

Talán a legnagyobb hangsúly az új OpenScape Contact 
Center megoldás kapta, mely főbb hívószavai között 
szerepelt, hogy akár felhő alapú is lehet és MI-t alkal-
maz, melyben a Google hangfelismerő alkalmazása fut 
és videó alapú megoldásra is képes. Az csak hab a tor-
tán, hogy minden pay per use alapon is elérhető lesz.

KONFERENCIA
2018 Berlin

PARTNER

„We are Unify - together as one”, volt a jelmondata a Unify 2018. évi konferenciájának, mely-
re a világ legkiemeltebb partnerei kaptak meghívást, köztük természetesen társaságunk is.  
200 partner 5 kontinensről hozta el és osztotta meg gondolatait a Unify felső vezetésével, idén 
újként az Atos különböző szintű vezetőivel is. Ez utóbbi két szempontból is fontos; egyrészt 
a Unify az Atos vállalat integráns részévé vált az Atos, mely kifejezetten fejleszteni kívánja a 
hangszolgáltatás alapú üzletét és ehhez kellenek a piaci visszacsatolások, másrészt az Atos 
a kiemelt Unify partnerekre támaszkodva kívánja fejleszteni saját meglévő és új üzleteit.  
A Unify üzletének több mint 63%-át partnereken keresztül bonyolítja, az „egységben” kifeje-
zést ezért rendkívül fontosnak gondolom, jól azonosítja a partnerek, az ügyfelek és a Unify 
közötti bizalom és szoros csapatmunka fontosságát, és ez képes garantálni a piaci sikereket.
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A Circuit fejlődése elhozta végre, hogy professzionális 
videokonferencia végponti megoldást is kínál a gyártó 
Circuit Meeting Room néven, ez hamarosan Társasá-
gunknál is bemutatható lesz. Érdemes lesz megnézni, 
a Circuit alapvető előnye a nagy szoftvergyártó megol-
dásával szemben, hogy implementálása egyszerű, míg 
árban minden időtávon gazdaságosabb.

Természetesen önálló bemutató területet kapott  
a Circuit, mely tökéletesen integrálódik az OpenScape 
Business telefonalközpont családdal, akár felhőben, 
akár pay per use alapon.

Bemutatásra került az új CP telefonkészülék sorozat, és 
bejelentésre került az új CP100-as, készülék, mellyel a 
legalsó árkategóriában kíván a gyártó versenyezni. 

Láttuk a HiMed legújabb verzióját is, mely az új nyílt 
platformnak köszönhetően további fejlesztési lehetősé-
geket biztosít az egészségügyi piac szállítóinak, azt gon-
dolom, 2019-ben első projektünkre is sort keríthetünk, 
melyben az Enterprise EMMA HIS rendszerét HiMed ter-
minálon fogjuk megosztani, mind páciens, mind orvos 
számára.

Nem utolsó sorban az Xpert V6 újdonságaival is találkoz-
hattunk, ami számunkra nem volt új, hiszen a rendszer 
fejlesztése hazai és már nagyon sok információ ideje ko-
rán eljutott hozzánk.

Nagyon inspiráló volt a két nap, rendezvényeinken 
és találkozásaink alkalmával törekszünk arra, hogy a  
„We are Unify – together as one” élményt, és a megis-
mert innovatív jövőképet át tudjuk adni Partnereinknek is.
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INFORMATIKA A 
BETEGELLÁTÁSBAN 
– HiMed

Az informatika napjainkban – ahogyan az élet szinte minden területén – a gyógyításban is 
kulcsszerepet játszik, precíziós berendezések és bonyolult szoftverek segítik az orvosok, 
egészségügyi dolgozók mindennapi munkáját. Azonban Magyarországon még ritkán for-
dul elő, hogy informatikai eszközökkel segítsük a betegeket, s ezzel próbáljuk meg kórházi  
tartózkodásuk idejét kényelmesebbé, kellemesebbé, gördülékenyebbé tenni. Erre kínál 
megoldást a Siemens speciálisan a kórházi betegellátásra kifejlesztett rendszere, a HiMed.

Mit is tud a HiMed?

A HiMed alapvetően egy kórházi körülményekre terve-
zett információs és szórakoztató rendszer, amely szá-
mos szolgáltatást nyújthat a páciensek számára. Főbb 
elemei a betegágynál elhelyezett monitor, billentyűzet 
és telefonkészülék, valamint a központi szerverek, ame-
lyek a monitor vezérlését biztosítják és kapcsolódnak a 
kórház egyéb rendszereihez. A rendszer segítségével a 
betegágyból nyílik lehetőség TV nézésre, internetezésre 
és telefonálásra. Mindez történhet előre vagy utólag fi-
zetős rendszerben vagy akár az ellátás részeként. Ezen 
túlmenően a felhasználás lehetőségeinek csak a fantá-
zia és természetesen az anyagi lehetőségek szabnak ha-
tárt. Az egyéb informatikai rendszerekkel integrálódva 
számos olyan szolgáltatás elképzelhető, amelyek meg-
könnyítik a kezelés napjait a beteg számára. A legjellem-
zőbb példák:

• A kezelőorvos ezen a monitoron tudja megmutatni a 
  beteg leleteit, vizsgálati eredményeit, felvételeit
• A rendszeren keresztül tájékoztatást kaphat a soron 
 következő kezeléseinek időpontjáról és helyéről
• Tájékozódhat a heti menüről, erre alkalmas rendszer és 
  szervezet esetén megrendelést is adhat le ezen keresztül
• Információkat kaphat a kórház fontosabb eseményeiről 

KRUPA ZSOLT,  MŰSZAKI IGAZGATÓ
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Miután a rendszer nyitott, a fentiek mellett szinte bár-
milyen más alkalmazás megvalósítására is jó alapként 
szolgálhat.

Élő példa

A prospektusok alapján kaphatunk egy első lépcsős 
képet egy rendszer tudásáról, képességeiről, viszont 
a mélyebb megismeréshez mindenképpen szerencsés 
működés közben is látni azt. Ahogy a bevezetőben em-
lítettem, sajnos Magyarországon még ritkák a hasonló 
rendszerek, működő HiMed rendszer pedig egyálta-
lán nincs. Viszont tőlünk kicsit nyugatabbra a HiMed 
rendkívül sikeres és elterjedt termék, így az Enterprise  
Communications Magyarország csapata egy linzi kirán-
dulás keretében tudta megnézni, mit is tud a HiMed a 
valóságban. A látogatást a Unify magyarországi képvi-
selete szervezte, amelyért ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani.

A linzi kórházban a Unify ausztriai képviselője és a kór-
ház HiMed rendszerért felelős informatikusa fogadott 
bennünket, ők magyarázták el a rendszer és a hozzá 
kapcsolódó folyamatok működését a beteg beérkezé-
sétől a távozásáig. Meggyőződhettünk róla, hogy amit 
a prospektus ígér, az a valóságban is működik, és gya-
korlati képet kaptunk arról, hogyan is néz ki egy ilyen 
eszköz felszerelve, mik a buktatók, nehézségek a meg-
valósítás során. Kicsit szomorúan láttuk ugyanakkor, 
hogy nagyon sok szolgáltatás megvalósítása még a ma-
gyarországinál jóval szerencsésebb anyagi körülmények 
között működő linzi kórház esetén is csak a jövő tervei 
között szerepel, a rendszer tudása koránt sincs teljesen 
kihasználva.

Összességében nagyon pozitív tapasztalatokkal térhet-
tünk haza, bízunk benne, hogy a közeljövőben ezeket 
hasznosítani tudjuk az első magyarországi HiMed rend-
szer telepítése során.



OMSZ partnereként idén is abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy programja-
inkkal meglephettük a Nagy Városligeti Mentőnap látogatóit. A nagyszabású rendez-
vény célja változatlan volt, hiszen az odalátogatóknak és az ország különböző részeiről 
érkező bajtársainknak családi programmal, az érdeklődő kicsiknek és nagyoknak lát-
ványos mentési bemutatókkal, járműkiállítással is készültek, továbbá az életmentés 
szinte valamennyi fontos szereplőjének (gyermekmentők, vízi mentők, mentőkutyások 
és még számos más partnerszervezet) részvétele szintén színesítette. A nagyszabású 
Mentőnap 2018. szeptember 1-jén 9 és 17 óra között zajlott a Városligetben.

IDÉN IS RÉSZT VETTÜNK 
AZ ORSZÁGOS MENTŐNAPON
IDÉN IS RÉSZT VETTÜNK 
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Különleges alkalom volt az idei rendezvény, hiszen 70 éves 
fennállását is ünnepelte az Országos Mentőszolgálat.  
A szolgálatot 1948. május 10-én alapították a mentés ál-
lamosításával egy időben, egy korábban létező szerve-
zet, a Vármegyék és Városok Országos Mentő Egyesülete  
jogutódjaként, országos hatáskörrel. Május 10. ezért a 
mentők napja.

Szombat reggel megkezdtük a kitelepülést az Enterprise 
Group ICT standnál. A tavalyi lelkesedésnek köszönhe-
tően idén is magunkkal vittünk MyArtoo-t, ami az idei 
évben szintén nagy sikert aratott a látogatók körében. 
Óriási meglepődéssel, mosollyal és örömmel fogadták a 
nézők MyArtoo-t, amikor elkezdet mozogni és hangokat 
kiadni. A robotot az Industry üzletág csapatából Tardi 
Csaba és Plesz Tamás vezényelték és ők tájékoztatták az 
érdeklődőket a tudnivalókról. 

Kreatív kuckónkban szebbnél szebb csillámtetoválások-
kal leptük meg az odalátogató gyerekeket. Az ICT üzletág 
marketing csapata nagy erőbedobással készült a pogro-
mokra és a csillámtetoválások felragasztása mellet hajat 
is fontak, míg az ICT üzletág vezetője, Juhász László és 

Hadházy János ügyfélmenedzser nagy lelkesedéssel fúj-
ták és osztogatták a lufikat és számos tájékozódni vágyó 
látogatónak ismertették a kapcsolatunkat az OMSZ-szel.
A helyszínen számos előadást hallgathattunk meg, a 
színpadi programok között Győrfi Pál tartott újraélesztés 
oktatást. Ezt követték a zenés programok, retro men-
tés és mentőkutyás bemutatás és még számos izgalmas  
esemény.

A változó időjárás ellenére sokan kilátogattak és az  
Enterprise Group standja nagy érdeklődésnek örvendett.  
Cégünknek nagy öröm, hogy az idei évben is felkértek 
bennünket és jelentétünkkel tudtuk támogatni az Orszá-
gos Mentőszolgálatot!



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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