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közül érdemes megemlíteni a jelenlét informá-
ciókijelzést, az azonnali üzenetküldést, a web- 
és audiokonferencia, illetve a közös munkaterü-
let használatának lehetőségét. 

Az infrastruktúrafejlesztés másik fontos 
lépéseként mutatták be az „Optimális munka-
állomás-környezet kialakítását célzó” projektet, 
melynek elsődleges célja a mindennapi mun-
kavégzést támogató egységes felhasználói 
környezet kialakítása. A munka során olyan 
munkaállomás-környezetet sikerült kidolgoz-
ni, mely a társaság felhasználói és üzemeltetői 
számára legjobban támogatja a mindennapi 
munkavégzést, alacsonyan tartva az üzemelte-
tési költségeket. 

Az üzleti alkalmazások fejlesztése kapcsán 
elsőként az „Objektum nyilvántartó és Térképi 
Megjelenítő Rendszer” (OTMR) került bemuta-
tásra, mellyel egy egységes műszaki rendszer 
bevezetése valósult meg, ami nyilvántartja és 
kezeli a cég üzemeltetésében lévő műszaki 
létesítményeket, eszközöket, objektumokat, 
illetve az ezekre épülő műszaki folyamatokat. 
A rendszer moduláris felépítésű, alrendszerei 
egymásra épülnek és átjárhatók. Elemei az ob-
jektumnyilvántartó, a rajzi, a labor-, a termelés-, 
a vízbiztonság-, valamint az operatív munkalap 
és elszámolási alrendszer. 

Ezt követte a „Vízmérő leolvasást és ellenőr-
zést támogató informatikai rendszer kialakítá-

sára és bevezetésére irányuló” projekt bemuta-
tása. A rövidesen üzembe kerülő fejlesztés jól 
integrálható az SAP rendszerrel és hatékonyan 
képes támogatni a leolvasási folyamatot. Fon-
tos szempont volt továbbá, hogy a rendszer 
rugalmasan alakítható és könnyen kiterjeszt-
hető legyen a további folyamatokra, úgymint a 
mérőcsere és a hibaelhárítás. A rendszerhez az 
IP67 ipari szabványnak megfelelő PDA készülé-
kek is beszerzésre kerültek, leváltva az elhasz-
nálódott eszközöket. 

A végére az „Elektronikus dokumentum-
kezelő és iktató rendszer” (EDIR) bevezetésére 
indult projekt maradt, melytől komoly előrelé-
pést vár a DRV, hiszen a cél egy olyan egységes 
dokumentum- és feladatkezelő infrastruktúra 
kialakítása, amely a vállalat teljes területén le-
hetővé teszi a dokumentumok, a feladatok és 
az üzleti folyamatok menedzselését.

A rendezvény eredményesen zajlott le, a 
vendég szakemberek elismerően nyilatkoztak 
a DRV IT eredményeit illetően és sok hasznos 
ismerttel gazdagodtak az eseményen. 

2012. novemberben a Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt. bizto-
sított helyszínt a rendezvénynek, 
melyen a szakmai szövetség is 
képviseltette magát. A víziközmű- 
szektorból összesen 11 cég informatikai szak-
emberei vettek részt az egyeztetésen, mely-
nek fő célja az ágazatban elért informatikai 
eredmények megosztása, közös értékelése és 
az eredmények felhasználása a többi víziköz-
mű-vállalatnál. 

Az értekezletet Winkler Tamás a DRV Zrt. 
vezérigazgatója nyitotta meg, majd Hornyák 
Csaba a társaság informatikai vezetője mutatta 
be a DRV informatikai szervezetét, infrastruk-
túrájának felépítését, a kiemelt üzleti alkal-
mazások felépítését. Ezt követően felvázolta 
a cég informatikai stratégiáját és jövőképét, 
valamint ismertette a folyamatban lévő és ter-
vezett fejlesztéseket. A vezetői bemutatkozást 
érdekfeszítő szakmai előadások követték, me-
lyeket a DRV Informatikai Osztályának munka-
társai tartottak a társaságnál zajló informatikai 
projektekről. 

Elsőként a 2012-ben sikeresen lezajlott „Há-
lózat rekonstrukció és IP telefónia bevezetése” 
projekt bemutatására került sor, mely kettős 
célt valósított meg. Egyrészt az 50 telephelyes 
adatátviteli hálózat – beleértve az összes aktív 
hálózati aktív eszközt és a szünetmenteseket 

– teljes körű rekonstrukciója valósult meg, az 
adatkapcsolatot biztosító bérelt vonali hálózat 
sávszélességének megtöbbszörözése mellett. 
A telefonrendszerben bekövetkezett techno-
lógiaváltás ennél is messzebbre mutat, miután 
a hagyományos ISDN-re épülő decentralizált 
alközponti rendszerről IP alapú, központosított 
rendszerre tértek át, rengeteg újdonságot fel-
sorakoztatva, amit az új egyesített kommuniká-
ciós felület bevezetése jelentett. Az új funkciók 
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