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Power Up Partnerkonferencia 2019
Idén júniusban került megrendezésre a digitális 
transzformáció globális vezetője, az Atos éves 
konferenciája, melyen a legújabb innovációk és 
jövőbeni stratégia ismertetése mellett, a közös 
ötletelésre, gondolkodásra is lehetőség adódott, a több 
mint 250 kiemelt partner részvételével.
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Élen a szakmában
Az informatikával foglalkozó vállalatok számára 
folyamatos kihívás, hogy mind szakmai tudásukkal, 
mind szakember erőforrásukkal megfeleljenek 
a gyártói elvárásoknak. Ennek megfelelően 
munkatársaink rendszeresen továbbképzéseken, 
tréningeken, vizsgákon vesznek részt a megfelelő 
szakmai akkreditáció biztosítása érdekében.
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Köszöntő
Juhász László, ICT üzletág igazgató az év végéhez 
közeledve az idei kihívásokat és sikeres projekteket 
is figyelembe véve bizakodóan tekint a jövőre.
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Családi és nyílt nap a Petőfi laktanyában
A Honvédséggel való együttműködésünk már több évtizedes 
múltra nyúlik vissza és ennek köszönhetően a budapesti 
katonai alakulatok mellett, egyetlen civil szervezetként – most 
először –, az Enterprise Group is kiállítói meghívást kapott. 
mely óriási megtiszteltetés volt a számunkra.
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Unify sikertörténet Magyarországon
A magyar vonatkozással is bíró osztrák Wiesbauer 
kolbászgyártó céggel folytatott közös munka 
eredményeképpen egy újabb sikersztorit tudhat maga mögött 
a Unify, melynek során jövőtálló megoldásra cserélték a 
Weisbauer korábbi kommunikációs rendszerét.
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Városligeti Mentőnap
Az Országos Mentőszolgálat kiemelt infokommunikációs 
partnereként, 2019-ben is részt vettünk az OMSZ által szervezett 
Városligeti Mentőnapon történő kiállításon. A már hagyománnyá 
vált kitelepülésünk során az Enterprise Group színes és 
érdekes programokat kínál, erősítve így ismertségünket és 
népszerűségünket.
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Unify Circuit- Az együttműködés új szintje
Növekvő igény mutatkozik olyan átfogó és összetett digitális 
vállalati megoldásokra, melyek lehetővé teszik a mobilis 
munkavégzést, előmozdítják a virtuális csoportmunkát és az ezzel 
kapcsolatos összes kihívásra tudják a választ 

16

Aragon Research: technológiai vezetők között a Unify
Kiemelt értékelést kapott a Unify a Szilícium-völgy első számú 
kutató cége, az Aragon Research-től. A 14 versenytárs értékelése 
során, a legjobbnak ítélt gyártók körébe azok kerülhettek, 
akik egységes kommunikációs és együttműködést támogató 
technológiákat kínálnak.
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Digitalizációs helyzetkép a magyar vállalatok körében 
A digitalizáció térnyerése ma már nem kérdés. Hogy a hazai 
nagyvállalatok miként látják a digitalizáció eddigi hatásait, 
eredményeit, azt egy infografikában mutatjuk meg.
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20 éve a Honvédség szolgálatában
Beszámolunk az idén nyáron Lengyelországban tartott 
NATO hadgyakorlaton szerzett tapasztalatainkról, 
ami a tagállamok különböző informatikai, illetve 
kommunikációs rendszereinek interoperatibilitási 
tesztelését célozta meg, s melyen a Magyar 
Honvdséggel közösen képviseltük hazánkat.
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KÖSZÖNTŐ

2019-et tekintve az év nagyon jól indult és már biztos az, hogy 
az ICT üzletág az elmúlt 9 esztendő legeredményesebb tel-
jesítményét fogja realizálni. Tesszük ezt úgy, hogy az elmúlt 
hónapokban a Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttéhez 
kapcsolódó intézményi beszerzési moratórium hatása mára 
nagyon is érzékelhetővé vált üzletmenetünkben. Öröm szá-
munkra, hogy a részben túl tudtunk lépni ezen a helyzeten és 
sikeresen értékesítettünk informatikai projekteket a verseny-
szféra közép és nagyvállalatai számára. A jó tapasztalatokra, a 
sikeres projektekre alapozva 2020-as stratégiánkat ezek tük-
rében határozzuk meg a következő hónapokban.

A kommunikációs rendszerek terén a UC technológiák mel-
lett szép sikereket értünk el intelligens tárgyaló terem, illet-
ve videokonferencia projektek terén, mely megoldásokat be 
fogjuk mutatni minél szélesebb körben a piac számára. Az IT 
megoldások vonatkozásában azt gondoljuk, hogy találtunk 
egy olyan rést melyben szakmai felkészültségünknek és az 
ideális gyártó mixnek köszönhetően kifejezetten versenyké-
pesek lehetünk. Ez az izgalmas terület a Network Security, 
mely kapcsán célunk hasonló, szélesíteni kívánjuk ismertsé-
günket, piaci elérésünket.

Figyeljenek minket, találkozzunk és beszélgessünk az őszi ren-
dezvényeinken, illetve a nevesebb informatikai konferenciá-
kon!

Sikeres évzárást kívánok minden kedves Partnerünknek!

Üdvözlettel,
Juhász László
ICT üzletág igazgató

Kedves Olvasó!

A Hírmondó őszi száma egyszerre fókuszál a jelenre és a jövőre. Azt gondolom ez 
természetes, hisz amellett, hogy dolgozunk azon, hogy minél több projektet sikerrel 
tudjunk zárni az év végig, a vállalatok életében ezidőtájt már foglalkozni kell azzal 
is, hogy mit hozhat a 2020-as esztendő.

JUHÁSZ LÁSZLÓ 
ICT ÜZLETÁG IGAZGATÓ
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Egy ilyen egyszerre felelősségteljes és komplex feladat mi-
nőségi teljesítése nem működhet kiváló partnerség nélkül. 
Társadalami felelősségvállalási programunk részévé vált, 
hogy a fiatal honvédtisztek számára az alkalmazott tech-
nológiák vonatkozásában előadásokat tartunk a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen, emellett lehetőségeinkhez mér-
ten igyekszünk a különböző híradó üzemeltetési és fejlesz-
tési területek számára is megadni minden olyan tudást, 
információt, mely megkönnyíti a mindennapok munkáját. 

Az együttműködésen, az együtt gondolkodáson alapuló 
munka komoly megtiszteltetést jelentett, és kiemelkedő ta-
nulási, fejlődési lehetőséget tartogatott számunkra 2019. jú-
nius végén. Társaságunk vezetői képviselete részt vehetett 
azon a NATO hadgyakorlaton, mely a tagállamok különböző 
informatikai, illetve kommunikációs rendszereinek interope-
ratibilitási (szabályozott együttműködési) tesztelését célozta. 

A lengyelországi CWIX gyakorlat nyílt napja sokrétű ta-
pasztalattal gazdazdagított minket. Megállapításra ke-
rült, hogy az új, közös fejlesztésű magyar rendszerek 
megfeleltethetők a 2019-2020-as teszt kritériumoknak, 
és a legmodernebb rendszerek között vannak számon 
tartva. Közvetlenül hallhattuk az intenzív tesztelésből, 
felhasználásból származó tapasztalatokat, észrevéte-
leket, melyek nagy segítséget nyújtanak számunkra a 
rendszerek fejlesztésében. 

A legörömtelibb élmények között tartjuk számon azt, 
hogy megismerkedhettünk azon informatikában jár-
tas honvédtisztekkel akik használják a rendszere-
ket. Olyan profi szakemberekkel találkoztunk, akik 
az informatikai tudáson túl katonai hivatásukkal is 
elkötelezettek a szolgálat irányába, melyre minden  
nap szükség van.

20 ÉVE A HONVÉDSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN
Köszönhetően speciális tudású és speciális minősítésű kollégáinak az Enterprise Group több 
mint 20 éve fejleszti és támogatja a Magyar Honvédség különböző kommunikációs rendszereit. 
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Mind a fő plenáris, mind a szekció ülések során a part-
nerek megismerhették az Atos Advance 2021 kezde-
ményezést, annak egységes csatorna elképzelését, 
valamint az Egységes Kommunikációs és Együttműkö-
dési portfólió legújabb frissítéseit és a kiberbiztonsági  
innovációkat.

A legfontosabb frissítések az Atos Orchestration Plat-
form áttekintését tartalmazták, amely vertikálisan in-
tegrálja az ügyfél üzleti alkalmazásokat, az adatokat és 
a felhasználókat. Az Atos kiemelte a Siemens által világ-
szerte több mint 1000 konferenciateremben használt 
Circuit Meeting Room alkalmazást, mely javítja a csapat 
együttműködését, ugyanakkor csökkentve az utazási 
költségeket.

A kulcsfontosságú partnerek, köztük például a Google és 
a Logitech megosztották, hogyan dolgoznak ma az Atos-
szal és milyen előre vivő növekedési és innovációs straté-
giákkal bírnak. Ezen túlmenően a rendezvény középpont-
jában a Community Hub állt, amely lehetőséget biztosított 
a technológiai partnerek gyakorlati bemutatóira, valamint 
információ cserére.

POWER UP PARTNER 
KONFERENCIA 2019
Az Atos, a digitális transzformáció globális vezetője idén nyáron, június. 4-6 között 
Budapesten tartotta meg éves konferenciáját. A rendezvényre 250 kiemelt partner érkezett 
a világ minden tájáról, hogy részt vegyenek a növekedés lehetőségeinek meghatározásában, 
melynek során az Atos egyben bemutatta stratégiájának és programjának frissítését, 
valamint a kulcsfontosságú megoldások erősítését célzó elképzeléseit. 

A rendezvényről készült ösz-
szefoglaló megtekinthető a  
YouTube-on.
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Az informatikával foglalkozó vállalatok számára évről-évre kihívás az, hogy mind szak-
mai tudásukkal, mind szakember erőforrásukkal megfeleljenek a gyártói elvárások-
nak. A gyártók technológiái rohamtempóval fejlődnek, ezt a partnereknek követni kell, 
jellemzően költséges tanfolyamokat kell elvégezni, majd komoly próbát jelentő vizsgá-
kat kell abszolválni. Külön kihívás mindezt úgy megszervezni, hogy közben a rendszer-
fejlesztési és üzemeltetési munkák probléma mentesen kell haladjanak, viszont arra 
is kell figyelmet szentelni, hogy a megszerezett tudáshoz lehetőség szerint a tágabb 
kollektíva is hozzá tudjon férni. Cikkünkben abba tekintünk bele, hogyan állnak társa-
ságunk legfontosabb gyártói partnerségei 2019. szeptember 1-én.

A Unify gyártó esetében a világon elérhető legmagasabb 
Master 3 partnerségi szinttel rendelkezünk, világszinten 
a top 200 partner között vagyunk számon tartva. A szin-
tet 10 fő vizsgázott mérnökkel biztosítjuk a különböző 
termékvonalakban.

Az idei év egyik nagy kihívása az OpenScape Enterprise 
vizsgák teljesítése volt. Hiszünk az IP-s, komplex UC tu-
dású nagyrendszeres termékvonalban, így az év végé-
ig további két kollégánk szerezhet még minősítést ezen 
rendszer kapcsán.

A másik nagy kihívás az új XPert V6 diszpécser rendsze-
rekhez kapcsolódó tudás fejlesztése volt, mely minősí-
tést nem ad, viszont a futó projektet és tervezések okán 
szükséges volt. 

ÉLEN A SZAKMÁBAN
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Az Extreme három szinten sorolja be a partnerségünket, 
ezen belül pedig specializációkat kínál. Jelenleg Gold szinten 
vagyunk, „mély” hálózatos és hálózat felügyeleti alkalmazás 
specializációkkal. Informatikai mérnökeink mind rendelkez-
nek átfogó tudást akkreditáló Extreme ECE-N minősítés-
sel, melyhez 5 napos tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga 
szükséges. A csapat számosságában és tudásában megfelel 
a Platinum szint követelményeinek is, ugyanakkor a gyártó 
forgalmi elvárást is azonosít ehhez a szinthez, melynek el-
érésén a Extreme ESP vizsgával maradéktalanul rendelke-
ző kereskedelmi csapat kőkeményen dolgozik. Dolgozunk 
a WiFi specializáció megszerzésén is, ennek érdekessége a 
CWNA (Certified Wireless Network Administrator) tanfolyam 
és vizsga kötelezettsége. A piacon rendkívül elismert képzés 
gyártó független tanúsítványt ad a vezetéknélküli hálózatok 
fejlesztése és üzemeltetése terén elért jártasságról. 
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A Cisco négy szinten, select, premier, gold, illetve egy 
global gold kategóriába sorolja be a partnereket és ha-
sonlóan más gyártókhoz specializációkat kínál. A partne-
ri minősítést meghatározza a generált forgalom is, mely 
örömteli módon növekedett az elmúlt időszakban, így 
jelenleg Premier Certified Partner szinten vagyunk. Mér-
nökeink mind rendelkeznek Cisco hálózat üzemeltetési 
tapasztalattal, a csapat fele CCNP vizsgával bír. Express 
specializációval is bírunk, mely többek között köszönhe-
tő annak, hogy UC mérnökeink megkezdték a Cisco Call 
Manager rendszerek tanulását, üzemeltetését. A Cisco 
legújabb technológiáival jól tudunk érvényesülni a pi-
acon. Az első között tudtunk bevezetni Umbrella meg-
oldást nagyvállalati környezetben, de az ISE bevezetés 
sem tartozik a „triviális” feladatok közé. 

Mi már kettőn túl vagyunk ebben az évben, élvezzük ezt 
a feladatot, szeretnénk ezek kapcsán is specializációt 
szerezni a következő fél évben.
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A FortiNet három szintű minősítéssel rendelkezik, az 
idei évben megerősítettük Silver minősítésünket. Nagy 
öröm, hogy a mérnök csapat Örsi Péter személyében 
az idei évben új NSE4 szintű mérnököt köszöntött. Nem 
állunk meg, megyünk tovább NSE6-ig, hogy a jövőre ter-
vezett komplex rendszer upgrade-ket a legnagyobb biz-
tonsággal tudjuk végrehajtani.
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Tizenkettedik alkalommal rendezett családi és nyílt napot az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár a Petőfi laktanyában, 2019. június 22-én.

CSALÁDI ÉS NYÍLT NAP 
A PETŐFI LAKTANYÁBAN



        11          ICT HÍRMONDÓ      

A budapesti katonai alakulatok mellett egyetlen civil 
szervezetként - most először - az Enterprise Group is kiál-
lítói meghívást kapott. A rendezvényen való részvétel le-
hetősége óriási megtiszteltetés volt számunkra, hiszen a 
Magyar Honvédséggel való együttműködésünk már több 
évtizedes múltra nyúlik vissza, és a mai napig az egyik 
legfontosabb partnere az ICT üzletágunknak. 

Reggel 9 órától „Enterprise Group” standdal vártuk a lá-
togatókat a helyszínen. Sátrunkban a technikai eszközök 
bemutatásán túl lelkes csapatunk kézműves foglalkozá-
sokkal, és cégünk méltán híres robotjával, MyArtoo-val 
várta a látogatókat.

Reggeli torna, tűzszerész robot, aerobic, különleges dí-
szelgők, modern néptánc, T-72-es harckocsi. Pár dolog 
azok közül, amelyekkel a Petőfi-laktanyába látogatók 
találkozhattak, sőt a tűzoltóságnak köszönhetően közel 
negyven méteres magasságból is megcsodálhatták az 
épületet és környékét.

Az események központja az alakuló tér, illetve az ott felál-
lított színpad körüli terület volt. A látványos és izgalmas 
bemutatók közül az MH KRK kutyás bemutatóját kísérte 
a legnagyobb érdeklődés, melynek során az igazoltatást, 
lefegyverzést is bemutatták a járőrkutyákkal megerősí-
tett rendész katonák, de a Különleges Díszelgő Csoport 
produkciója is nagy sikert aratott. Az egész napos forga-
tagban számos szórakoztató és gyermekprogrammal, 
valamint koncertekkel tették színessé a rendezvényt.
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Az elsődleges fókuszpont a székház és a Reidling-i iro-
da közti kommunikáció fejlesztése volt. A Redling-i iroda 
biztosítja a készleteket a nagykereskedések és a ven-
déglátóipar részére, így a reakcióidő rendkívül fontos 
tényező. A hosszú távú logikus megoldás, egy egységes 
kommunikációs rendszer kialakítása és ennek hatékony 
üzemeltetése volt. A Wiesbauer választása a Unify Part-
ner, A1 Telekom-ra esett, mely a cég igényeinek elemzé-
se után egy személyre szabott, mindent magába foglaló, 
jövőtálló megoldást alakított ki. 

A meglévő rendszerek cseréje a magyarországi gönyűi iro-
dát is érintette, ahol a rugalmas és bővíthető OpenScape 
Business X8 rendszer került bevezetésre. Ez a váltás lehe-
tővé tette egy egységes kommunikációs hálózat kialakítá-
sát, biztosítva egy modern munkahelyi környezetet.

A Wiesbauer új és jövőtálló megoldása 
A Unify egyik legújabb sikertörténetét, a magyar kötődésű, osztrák Wiesbauer húsfeldolgozó 
céggel folytatott közös munka eredményezte. A vevők minél nagyobb elégedettségét szem 
előtt tartva, 4 különböző telephelyen 840 munkatársuk dolgozik. Ugyan a cég első és legfon-
tosabb célja az ügyfelek teljes elégedettségének elérése, a korábbi kommunikációs rendsze-
rük ezt merőben megnehezítette, melyet egy jövőtálló megoldásra cseréltek. 

SIKERTÖRTÉNET 
MAGYARORSZÁGON
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A legfontosabb cél egy üzembiztos rendszer beveze-
tése volt. A készletek szállítására, sokszor igen szűkös 
határidő áll rendelkezésre, így a telekommunikációs 
hálózatban elengedhetetlen volt a redundáns hálózati 
kialakítás. Az OpenScape Business X8 egy nagy meg-
bízhatóságú rendszer, mely magas biztonsági szintű 
szabványokat alkalmaz, valamint könnyű kezelhetősé-
get és üzemeltetést biztosít.

Az OpenScape Business által biztosított megoldás ha-
tékony UC funkciókat kínál akár 1500 felhasználó szá-
mára. Ezek az új egységes kommunikációs funkciók, 
mint jelenlét információ, chat, konferencia hívások, 
csoportmunka, mobil mellék funkció minden felhasz-
náló számára elérhetővé váltak. 

A Unify ezzel a megoldásával az új kommunikációs 
lehetőségek elérésén túl biztosította a Wiesbauer 
számára a korábbi beruházásainak értékállóságát, 
figyelembe véve a korábban telepített DECT vagy 
hagyományos telefonjait. Kijelenthetjük, hogy a  
Wiesbauer jelenleg modern ICT megoldással ren-
delkezik, amely készen áll a holnap kihívásaira.
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Az Országos Mentőszolgálat kiemelt infokommunikációs partnereként, az elmúlt évek-
hez hűen, 2019-ben is felkérést kaptuk az OMSZ által szervezett Városligeti Mentőna-
pon történő kiállításra. A megtisztelő meghívásnak idén is nagyon szívesen tettünk 
eleget, hiszen a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendezvényen való 
megjelenésünk nemcsak az Enterprise Group ismertségét és népszerűségét erősíti, de 
a látogatók is nagyon kedvelik a színes és érdekes programokat, amikkel évről évre 
készülünk számukra.

VÁROSLIGETI 
MENTŐNAP 
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Idén az év utolsó nyári napján, augusztus 31-én került 
megrendezésre a családi esemény a Városligeti Nagyré-
ten. A szikrázó napsütés és hatalmas hőség sem szegte 
kedvét a kilátogatást tervezőknek, a mentődolgozók és 
civilek száma idén is elérte a több ezer főt. 

A családi Mentőnapon a szervezők színes programokkal vár-
ták a vendégsereget. Az Országos Mentőszolgálat kollégái 
bemutatták az életmentő hivatást a mindennapi gyakorlat-
ban, megtanították az érdeklődőket az elsősegélynyújtás 
és újraélesztés technikáira. Az OMSZ mellett több másik 
élet- és rendvédelmi szervezet is bemutatta tevékenységét 
a jelenlévő közönségnek. Nagy sikernek örvendett mind a 
Retró, mind a Modern mentési bemutató is. Az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság és Terrorelhárítási Központ 
standjai és a helyszínre kivonult, eddig a nagyközönségnek 
csak messziről látott járművei is igen nagy népszerűségnek 
örvendtek, főként a legkisebbek körében.

Kimagasló képességű, intelligens és nagyon barátságos 
mentőkutyák tartottak bemutatót határozott és szere-
tő gazdáik vezetésével. Standunknál Max mentőkutyus 
nem tudott (persze mi nem is akartuk volna, hogy ezt 
tegye) ellenállni kíváncsiságának, így közeli barátságba 
került MyArtoo robotunkkal. 

Az Enterprise Group standján a műszaki megoldásaink, 
termékeink és elérhető szolgáltatásaink megismerése 
mellett az önfeledt szórakozásra is lehetősége nyílt a 

látogatóknak. Érdekes és szórakoztató kézműves foglal-
kozásokkal, színezőkkel vártuk kicsi és nagy Vendégein-
ket. A legkisebbek még a rajzoló asztalt sem érték fel, de 
mint ahogy a szakmai kihívásoktól sem, ettől sem ijed-
tünk meg… hiszen a jelenlevő kolleginák szívesen vet-
ték ölükbe őket, ezzel biztosítva számukra a magasító  
párna funkciót.

A messziről is jól látszó és hívogató Enterprise lufik idén 
is sok gyereket vonzottak sátrunkhoz. Mint az ICT csapat 
lufifújásban is kifinomult kiválóságai nem kis erő- és leve-
gő bedobással gyártottuk a lufikat. Tettük mindezt annak 
érdekében, hogy a nap felére a Városligeti Nagyrétet már 
a zöld lufit boldogan lobogtató gyerekek színesíthessék.
Standunk egyik kiemelkedő attrakciója - mint minden 
évben - idén is MyArtoo robotunk volt. Csillogó szemű, 
izgatott gyerekek várták, hogy „Szia Artoo” köszönésükre 
robotunk kedves baráti kéznyújtással válaszoljon, a szü-
lők pedig boldogan örökítették meg gyereküket az ő fia-
talkorukban virágkorát élő robot másával. Persze voltak 
olyan picurok is, akik elsőre megilletődtek MyArtoo-tól, 
de egy-két kedves csippanás, fejforgatás és Artoo koordi-
nátorának biztatását követően indulhatott a barátkozás 
és a fotózkodás.

Hálásak vagyunk a meghívásért kiemelt Partnerünknek, 
az Országos Mentőszolgálatnak és köszönjük a rendez-
vényen történő megjelenésünk előkészítését és az azon 
való részvételt kollégáinknak!
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Az együttműködés új szintje 

A csoportmunka, illetve a mobilizált munkavégzés hazánkban is egyre nagyobb teret hódít.  
Növekvő igény mutatkozik olyan átfogó és összetett vállalati megoldásokra, melyek az  
ezzel kapcsolatos összes kihívásra tudják a választ. A Unify Circuit a vállalaton belüli 
együttműködés hatékonyságának növelését hivatott támogatni – vállalaton kívül is.

A Unify innovatív megoldásával a munkatársak bárhol, 
bármikor együttműködhetnek, s mindezt a lehető leg-
egyszerűbb módon tehetik meg. A Circuit egyetlen meg-
oldásban kínál hangátvitelt, videoátvitelt, képernyőmeg-
osztást, üzenetkezelést és fájlmegosztást. A személyes, 
csoportos vagy akár vállalati szintű beszélgetésekben, 
minden tartalom és kommunikáció megosztható egy-
mással, a hang- és videoegyüttműködés pedig egyetlen 
kattintással elérhető.

A Circuit egyszerűsége új szintre emeli az együttműkö-
dést. Az intuitív felhasználói felület – amely minden Cir-
cuit-eszközön ugyanaz, legyen szó Chrome böngészőről, 
iPhone-ról, iPad-ről vagy AndroidTM-ról – igazi közösségi 
együttműködést kínál.

A Unify újdonságának keresési szűrőivel és beállításaival 
minden tartalom egyszerűen és gyorsan megtalálható.  
A megoldás azonnali hozzáférést biztosít a megosztott 
fájlokhoz és információkhoz, és mivel minden fájlt az 
adott beszélgetéssel együtt tárol, így minden vonatkozó 
elem egyetlen helyen megtalálható.

Virtuális együttműködés, természetes kom-
munikáció, maximális biztonság

Ellentétben a nyilvános közösségi médiával, a Circuit 
maximális biztonságot és adminisztrálhatóságot jelent. 
Kényes üzleti információid biztonságosan oszthatja meg 
a csoporton belül, illetve moderálás védelme alatt akár 
külső résztvevőkkel is. 

Az információk, dokumentumok hozzáférhetetlen mó-
don tárolhatók a felhőben. Gyors döntést igénylő hely-
zetekben páratlan sebességgel egyeztethet kollégáival, 
akár egy kattintással indított HD videókonferencia se-
gítségével is. A beszélgetéseket a felhőben rögzítheti, és 
a magas szinten kódolt felvételt közzé-teheti az Ön által 
meghatározott közönségnek. Ezáltal távoktatási célokra 
is kiváló megoldás a Circuit.
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Telefonközponti integráció

Az OpenScape Business telefonalközponti szerver, saját 
csatoló felületén keresztül összekapcsolható a Circuit fel-
hőalapú havidíjas szolgáltatással. Így a vállalati közösségi 
felület alatt, egy magas szintű telefonalközponti intelligen-
cia segíti a mindennapi kommunikációját. Használhatja az 
OpenScape Business alközpontot akár telefonkészülékek 
nélkül, legyen a hívások kezelésének az eszköze a Circuit-fi-
ók mely mindig az közelében lesz. 

A teljes körű együttműködés a Unify OpenScape telefo-
nalközponti családdal problémamenetesen megoldha-
tó, beleértve a kis és közepes vállalatok számára kínált 
OpenScape Business, illetve a nagyvállalati OpenScape 
4000 és OpenScape Voice rendszereket is. Maga a Cir-
cuit platform szabványos SIP protokollal csatlakozik, és 
így más gyártó alközpontjához is hozzá lehet illeszteni.

A Circuit Meeting Room egy speciális, könnyen kezelhe-
tő célmegoldás, amit széles körűen lehet alkalmazni a 
legkülönfélébb tárgyalótermi kiépítéseknél. Egy hardver 
/ szoftver megoldás, mely csatlakozik a Circuit felhőhöz 
és Circuit Meeting Room előfizetéssel használható. A 
célhardverre előre van telepítve a Circuit, a szükséges 
Linux, Circuit alkalmazás, valamint a konfigurációs felü-
let. A HD videókamerát, valamint a HD kihangosítót az 
összeállítás nem tartalmazza, számtalan kompatibilis és 
minősített gyártó terméke választható mellé.

Tájékozódjon a részletekről, a 
www.circuit.hu 

weboldalon. 

Tekintse meg 
szolgáltatáscsomagjainkat, 

próbálja ki 

30 napig 
ingyenesen 

a Unify Circuit 
megoldását!
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Az Aragon Research döntését indokolva többek között 
kiemelte a Unify Circuit és OpenScape megoldásit, 
melyek által hatékonyan egyesül egy helyben telepí-
tett UCC platform egy felhő alapú professzionális mul-
timédiás környezettel. Kiemelten jó értékelést kaptak 
a vertikális megoldások, úgymint a Unify contact cen-
ter, az Xpert diszpécserrendszerek, és az OSCAR. Az 
OpenScape Cloud nagy előnye, hogy támogatja a felhő 
alapú, a saját üzemeltetésű és a hibrid felhő alapú op-
ciókat, mely nagyfokú rugalmasságot biztosítanak az 
ügyfelek számára.

Paul Cunningham, a Unify marketing igazgatója szerint a 
vállalat úgy kínál világszínvonalú UCC megoldás csoma-
gokat a vállalatok és intézmények számára, hogy azok a 
működési környezetnek rugalmasan megfeleltethetők. 
A Unify felhő- és informatikai szolgáltatásai kiegészülve 
az Atos Digital Workplace kínálatával olyan megoldást 
biztosítanak, ami hozzásegíti a vállalatokat a digitális 
átalakulási tervek sikeres megvalósításában. Jim Lundy 
vezető elemző teljes joggal jelenti ki, hogy a Unify tech-
nológiai vezető pozícióban van, kész arra, hogy hosszú 
távon az ügyfelek igényeinek megfelelő technológiákat 
és szolgáltatásokat biztosítson.

ARAGON RESEARCH GLOBE: 
TECHNOLÓGIAI VEZETŐK KÖZÖTT A UNIFY
A legjobbak között tartja számon az Aragon Research a Unify UCC egységes 
kommunikációs és együttműködést támogató technológiáit. A cég a Szilícium-völgy első 
számú kutató cége, mely 14 versenytárs értékelése mellett helyezte a felső kvadránsba 
a Unify-t. A legjobbnak ítélt gyártók körébe azok kerülhettek, melyek zökkenőmentes, 
magas színvonalú felhasználói élményt kínálnak hang-, video-, üzenetküldési és 
együttműködést támogató alkalmazásaikban, és tudják mindezt biztosítani helyi 
üzemeltetésű rendszerekkel, illetve felhő alapú szolgáltatásként is. A Unify esetében 
külön elismerésre került az a versenyképes stratégia, mely összhangban van az iparág 
fejlődésének irányával és a piac igényeivel egyaránt. 
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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.
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