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ÚJ MAGAS 
HATÁSFOKÚ
SP BÚVÁRSZIVATTYÚ 
SOROZAT
Ha felülmúlhatatlan megbízhatóságra 
vágyik a föld alatt, a Grundfos SP szivattyú 
az egyértelmű választás.

A kategóriájában legjobb hatásfokú 
búvárszivattyúk, amelyek felülmúlják 
az EU elvárásait. (Az Európai Bizottság 
szabályozása alapján, 2015. január 1-től, 
csak az MEI≥0,40 hatásfok mutatóval 
rendelkező szivattyúk hozhatók forgalomba 
az EU területén.)

Az új 4” SP búvárszivattyú család:
• SP9= 9 m3/h
• SP11= 11 m3/h
• SP14= 14 m3/h

További előnyök:
• Megemelt szivattyúhatásfok +10%
•  Megemelt kopásállóság, 

nagyobb homoktűrő képesség
•  Teljes rozsdamentes acél kivitel, 

3 különböző anyagminőségben
•  MP204 – elektronikus motorvédelem

www.grundfos.com

be
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ellátva. Végtére is az integráció elérte a mai fokát, 
amikor egy egyszerű  hordozható  mobiltelefon 
az alapfunkcióján felül fényképezőgép, zene- 
vagy filmlejátszó és GPS-eszköz, tehát felér egy 
számítógéppel, mindemellett pedig megőrizte 
kis méretet, ezzel a hordozhatóság előnyét. A 
legújabb mobileszközök már többmagos pro-
cesszorokkal, akár 3-4 GB-nyi RAM-mal és több 
száz GB-ig bővíthető háttértárolókkal, nemrit-
kán HD-nél nagyobb felbontású képernyővel 
felszereltek. A fejlődés során a kezdeti nagy-
méretű készülékek egészen kicsivé, szinte ék-
szerméretűvé zsugorodtak. Aztán ahogy egyre 
fontosabbá vált a megjelenítés, a méretek újra 
növekedni kezdtek. Ma már nem ritka, hogy a 
legújabb telefonok mérete vetekszik a 20 évvel 
ezelőtti fél tégla telefonom nagyságával, persze 
a vastagságuk töredéke a régi Ericsson mobilo-
ménak. A fejlődés természetesen nem kizárólag 
a mobilkommunikációra alkalmas eszközöket 
érintette, megjelentek a tabletek, minilaptopok, 
GPS-berendezések. Ezen eszközök mindegyikét 
a nagyfokú integráltság, a funkciók sokszínűsé-
ge jellemzi. Én alapvetően nem hiszek a min-
dentudó eszköz legendájában, de be kell látni, 
hogy a fejlődés, a fogyasztók, felhasználók igé-
nyei mind arra ösztönöznek, hogy a lehető leg-
több funkciót zsúfoljuk bele egy eszközbe, és a 
funkciók mögé minél erősebb hardvert tegyünk. 

A mobiltelefon-szolgáltatók és az általuk 
nyújtott szolgáltatások, technológiák is jelentős 
fejlődésen mentek keresztül. A 4G-technológia 
kapcsán ma már nemcsak egyszerűen hang-
kommunikációról beszélünk, hanem az elvileg 
lehetséges, akár 100 MBit-es adatforgalomról is. 

Összefoglalva a kicsit hosszúra nyúlt be-
vezetőmet: napjainkban rendelkezésünkre áll 
olyan eszköz, amely kicsi, hordozható, renge-
teg funkciót kínál, és kapcsolódhat olyan ve-
zeték nélküli hálózathoz, amely szerencsésebb 
esetben akár a kiépített vezetékes hálózat 

miatt nem volt élvezhető, nemzetközi nyomásra 
azonban 2000-ben megszüntették a zavaró jel 
sugárzását, így lehetővé vált az akár centiméte-
res pontosságú helymeghatározás a földgolyó 
bármely pontján.

Az eszközök fejlődése és integrációja talán 
még a személyi számítógépek esetében tapasz-
taltaknál is gyorsabb volt. Egyre kisebb készülé-
kek kerültek forgalomba, egyre több funkcióval 

Vagy 20 évvel ezelőtt, még a múlt évezredben 
vettem kézbe az első mobiltelefonomat, ami 
akkoriban már második generációsnak számí-
tott, hiszen a működtetéséhez nem kellett egy 
aktatáskányi méretű külön akkumulátort ma-
gunkkal vinni. A civil mobiltelefonálás kezdetei 
az 1950-es évekre tehetők, Svédországban ek-
kor építették ki az első közhasználatú hálózatot. 
A berendezések súlya egy cementeszsák súlyá-
val vetekedett, a szolgáltatást pedig csak a felső 
tízezer volt képes megfizetni. A valódi, mai érte-
lemben vett celluláris kommunikáció  1973-ban 
indult meg az USA-ban (hol másutt). A magyar-
országi hőskor az 1980-as évek végére datál-
ható, ekkor lépett működésbe a 450 MHz-es, 
0660-as körzetszámon hívható hálózat, amely-
nek borsos üzemeltetési költsége volt, csaknem 
egy akkori átlagkereset összegét tette ki, nem 
beszélve a belépési díjról. Aztán jött a 900 MHz 
és a szabadpiac. Szóval az első mobiltelefonom 
egy Ericsson 197 GH volt, ami ugyan már a má-
sodik generációs telefonok közé tartozott, mi 
csak fél téglának neveztük méretei és mostani 
ismereteink alapján a tudása okán is. Igaz, ezzel 
az eszközzel a telefonálás a legtöbbször sikerült! 

Körülbelül ebben az időben – az ezredfor-
duló táján – jelentek meg a digitális képalkotás 
szélesebb körben elérhető eszközei, a digitális 
kamerák és fényképezőgépek is.

A hetvenes évek elején-közepén állt rend-
szerbe az USA-ban katonai célokra kifejlesztett 
navigációs rendszer, közismert nevén a GPS, 
melynek alkalmazása egy hozzáadott zavaró jel 

moBilaBBan moBilapp-pal, 
avagy úJ teChnológiák, 
FeJlesztések moBileszközökre

PetroVai Péter
informatikai csoportvezető
BAKONYKARSZT Zrt.

A cikk a mobiltelefonok fejlődésén 
keresztül mutatja be, hogy a víziközmű-
üzemeltető cégek miként alkalmazzák 
a mobiltechnológiákat, ezeket hogyan 
integrálják a vállalatirányítási rendszerekbe, 
illetve milyen fejlesztések várhatók 
a jövőben ezen a téren.
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 folyószámla stb.)  lekérdezése mellett 
általában mérő állás-bejelentés, ügy-
félszolgálati idő pont kérése,  üzenetek, 
 információk átadása lehetséges. A 
regisztrált fogyasztók a felhasználói 
igények szerint kialakított felületeken 
egyszerűen és gyorsan juthatnak in-
formációhoz, az alkalmazások kifeje-
zetten a szolgáltató és a felhasználók 
közötti kommunikációt támogatják. 
Pontos adataink nincsenek, de a tel-
jes ügyfélállomány 5-6%-át teszik ki a 
cégünk online webes rendszerébe re-
gisztrált felhasználók, akiknek egy ré-
sze alkalmazza a mobilfelületet is.

Az online ügyfélszolgálati alkalma-
zások mellett a leggyakrabban hasz-
nált, mobileszközre kifejlesztett funk-
ció a vízmérőkkel kapcsolatos. Ebben 
az esetben a technológia a vízmérő-le-
olvasás és a vízmérőcserék lebonyo-
lításában nyújt segítséget. A hagyo-
mányos (kézi) leolvasás mellett még a 
rádiófejjel ellátott mérők ellenőrzése 
is elvégezhető ilyen módon. Előfor-
dul, hogy a technológiát alkalmazzák 
emellett a víztermelő vagy szennyvíz-
tisztító telepek villamosáram-fogyasz-
tását mérő villanymérők leolvasásában 
is (ALFÖLDVÍZ Zrt.).

Az alkalmazás további lehetősége-
ket nyújt a karbantartás, a munkavég-
zés területén is. Ennek kapcsán teljes 
értékű rendszerről még nem tudunk, 
de a fejlesztések sok esetben meg-
kezdődtek, vagy legalábbis tervezési 
fázisban vannak. Az ALFÖLDVÍZ Zrt., 
a BÁCSVÍZ Zrt., a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a 
Soproni Vízmű Zrt. közösen indította el 
a munkavégzés-felügyeleti rendszer fejlesztését.

A BAKONYKARSZT Zrt.-nél a raktárkezelés 
területén anyagfelhasználás, anyagkiadás tá-
mogatására készült applikáció működik androi-
dos változatban.

A BÁCSVÍZ Zrt.-nél a VISION folyamatirányí-
tó rendszer mobilfelületen történő megjeleníté-
sét alkalmazzák.

A mobiltechnológiák alapja többnyire ha-
sonló a különböző rendszerek esetében. Az 
ügyviteli rendszerek rendelkeznek átadófelü-
letekkel, konnektorokkal, amelyek a publikus 
felület felé és onnan vissza végzik az adatkom-
munikációt, különös figyelemmel a biztonsági 
kritériumokra és előírásokra (lásd a számlázá-
si rendszer tanúsítása során előírt biztonsági 

 feltételek). A vállalat belső hálózatán 
és központi tűzfalán  kívül (DMZ) elhe-
lyezett szerver  k ommunikál a felhasz-
nálókkal az interneten keresztül. 

A BAKONYKARSZT Zrt.-nél az 
 Integra Zrt. fejlesztőeszköze közvet-
lenül támogatja az okoskészülék spe-
cifikációit (érintőképernyő, GPS, kame-
ra stb.). A mobileszköz-felhasználó az 
alaprendszerben működő bármilyen 
műveletet elvégezhet erre a felületre 
támaszkodva. A futtatókörnyezet el-
osztott alkalmazásarchitektúrára tá-
maszkodik, a szerver optimalizálja a fel-
használókra kiosztott erőforrásokat, így 
mindenkinek elegendő hátteret nyújt 
az üzemeltetéshez. Ez ugyanakkor in-
kább a mobil online ügyfélszolgálat 
nagyszámú felhasználója esetében ér-
dekes, a vállalati belső alkalmazások 
esetében nincs különösebb jelentő-
sége. Ugyanez elmondható az adatok 
titkosítására is, hiszen a teljes rendszer 
szimmetrikus és aszimmetrikus titkosí-
tás használatával működik, ami gyakor-
latilag kizárja a betörés lehetőségét. Az 
eszközböngésző független, böngésző-
re csak az alkalmazás telepítéséhez, 
egyszer van szükség. 

A jelen helyzet összefoglalása 
után egy kis előretekintést tennék a 
jövőre vonatkozóan. A berendezések 
és technológiák fejlődésének üteme 
nem lassul, az elképzeléseknek nem 
látszik határt szabni semmi. A legtöbb 
üzemeltető folyamatban lévő fejlesz-
tése a munkafolyamatok kezelésének 
egyszerűbbé tételét célozza. Ennek 
első lépését a – most már nyugodtan 

kimondhatjuk – meglévő műszaki rendszerek 
és gazdasági vállalatirányítási rendszerek össze-
kapcsolásában látom. A felhasználási (fogyasz-
tási) helyek és a grafikai, szakági térképi adatok 
összekapcsolása, valamint a nem csak grafikai, 
hanem a megfelelő strukturáltságú, adatszinten 
történő közműnyilvántartás lehetőséget ad arra, 
hogy az ezeken a rendszereken végzett munkát 
annak minden egyes állomásával együtt előre 
megtervezzük, majd a megvalósítást megfele-
lően dokumentáljuk, anélkül hogy jelentősebb 
humán erőforrásokat vonnánk be a feladat vég-
rehajtásába. Meglátásom szerint a nem is any-
nyira távoli jövő egy mobileszközön működő, a 
vállalat minden munkafolyamatát felügyelő és 
dokumentáló rendszer létrehozása.

paramétereit is képes szolgáltatni. Ennek kö-
szönhetően mára megvalósíthatók azok a cé-
lok, amiket egy szolgáltató kitűzhet maga elé 
kiterjedt  hálózatai üzemeltetésének javítása 
érdekében.

A víziközmű-szolgáltatók körében végzett 
huszárvágás ellenére a talpon maradt cégek leg-
nagyobb részének rendelkezésére áll olyan integ-
rált vállalatirányítási rendszer, amely alapot bizto-
sít az új funkciók és szolgáltatások fejlesztésére. 

Időközben pedig felnövekedett egy olyan 
generáció, amelynek tagjai szinte az anyatejjel 
együtt szívták magukba az IT-technológiával 
kapcsolatos ismereteket, és már nem tudják el-
képzelni az életüket érintőképernyős, mindent 
tudó kis berendezés nélkül, amely mindig ott 
lapul a zsebükben, vagy inkább ott fityeg a ke-
zükben.

Mindezek összessége a víziközmű-üzemel-
tető cégek belső igényeivel együtt olyan fejlesz-
téseket indukált, amelyek magukban foglalják a 
mobiltechnológia alkalmazását és vállalatirányí-
tási rendszerekbe történő integrálását.

A társcégek körében végzett felmérés 
alapján a fejlesztések nagyrészt minden terü-
leten megkezdődtek. A már működő rendsze-
rek általában az egyébként webes felületen 
üzemelő online ügyfélszolgálatok kiterjeszté-
sét jelentik Android, IOS vagy Mobil Windows 
applikációk formájában. Ezekben az esetek-
ben a funkcionalitás többnyire megegyezik 
a webes felületen megtalálható szolgáltatá-
sokkal. Itt a  felhasználó adatainak (mérőállás, 

A HW Stúdió Kft. a komplex, letisztult 
informatikai megoldások forrása

Partnereinknél már bizonyítottunk! 

„Az elmúlt évek során a Bácsvíz Zrt-nél az elektronikus 
ügyfélszolgálatunk, mobil applikációnk és az elektronikus 
számlázásunk létrehozásában és bevezetésében végzett 

kiváló munkát a HW Stúdió Kft. Korrektségük és 
rugalmasságuk meggyőző.” 

((Kurdi Viktor, Bácsvíz Zrt.)

www.hwstudio.hu/eusz
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Tel: +36 30/207-1987
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MI TUDJUK A MEGOLDÁST!

 elektronikus számlák

 elektronikus archiválás

 webes ügyfélkapu

 mobil applikációk

 elektronikus fizetési    
  meghagyások

• Költséges és helyigényes a számlák és felszólító levelek archiválása?

• Gyorsan és egyszerűen szeretne  hozzájutni pénzéhez?

• Szeretne eleget tenni a törvényi kötelezettségeknek?

• Sok a nyomtatási és postaköltsége?

• Leterhelt az ügyfélszolgálata?

• Sok a kintlévősége?

eSzámla

Ügyfél-
kapcsolat

Fizetési
Meghagyás

Elektronikus
ügyfélkapcsolati
szolgáltatások
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