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Mielôtt belefogtam jelen sorok leírásába, azt terveztem, hogy elláto-
gatok a Külügyminisztérium honlapjára, letöltöm az EU-csatlakozási
szerzôdésünk nyersfordítását, és átbogarászom, hogy a csatlakozásnak
milyen hatása lehet majd az informatikai piacra. Ha Önök is megpróbál-
ták, akkor tudják, hogy a nevezett dokumentum e cél megvalósítására
teljesen alkalmatlan. Így csak arról tudok írni, amit más forrásból lehet
tudni. Nézzük meg tehát röviden, hogy csatlakozásunk milyen hatással
járhat a hazai informatikai, távközlési piacra, e-polgárságunkra!
Az EU hazánkban is támogatni fogja az elektronikus írásbeliség 
elterjesztését. Az Európai Unió vezetôi számos kezdeményezést 
indítottak útjára a modern technológiai eszközök használatának elter-
jesztésére, és meghirdették többek között az elektronikus tanulás 
fejlesztésének uniós programját (e-LEARNING). Ez az informatikai 

ismeretek terjesztésére kidolgozott akcióterv, és a jó minôségû infrastruktúra kiépítését, a tanárok
megfelelô képzését támogatja.  Az e-SCHOLA program keretében a mozgalomhoz csatlakozó iskolák
az interneten keresztül lépnek egymással kapcsolatba, és így dolgoznak a közös ötleteken, így ismer-
kednek egymás kultúrájával.
Az Európai Unió kimondott célja, hogy minden polgárt, otthont és iskolát, minden gazdasági vál-
lalkozást és szakintézményt a digitális korszakba, az „online létbe” vezessen, és a finanszírozásra, va-
lamint az új gondolatok felkarolására kész vállalkozói szféra támogatásával „digitálisan írástudó” Euró-
pát teremtsen. Ehhez az alanyi jogon járó internet-hozzáférés követelménye is társul.
Az Európai Unió teljes jogú tagjaként hozzáférünk majd az új információs lehetôségekhez, portá-
lokhoz, adatbázisokhoz. Magyar nyelven tájékozódhatunk a továbbtanulási, munkavállalási lehetôsé-
gekrôl, gyakorlati tudnivalókról.
Leckéket kaphatunk majd az e-demokráciából. A görögök például kormányuk honlapján szavazhat-
nak minden fontosabb állami döntést megelôzôen, és az állampolgárok véleményét az ország vezetése
a határozathozatal elôtt megvitatja. Az unió görög elnökségének webhelyén az iraki háború kapcsán
nyilváníthattak véleményt az EU-polgárok, hogy helyeselnék-e, ha kormányuk támogatná az Egyesült
Államokat a háborús konfliktusban.
A távközlés területén további liberalizáció várható. A szolgáltatók bármely tagországban szerezhet-
nek útjogot a hálózatépítéshez, a domináns piaci erôvel rendelkezô szolgáltatót pedig kötelezni lehet,
hogy ténylegesen tegyen a verseny fejlôdéséért.
Alapvetôen változni fog a cégek és az állami szektor fogyatékos embertársainkhoz fûzôdô viszo-
nya. A tagországoknak például gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi távközlési szolgáltatáshoz
a fogyatékosok is hozzáférjenek.
Nyíltabb lesz a kormány, a vállalatok és az állampolgárok közötti kommunikáció. A hatóságnak
például kötelessége lesz úgy meghatározni a nyilvánosságra hozandó adatok struktúráját, hogy azokat
a fogyasztók a legkedvezôbb szolgáltatás kiválasztása céljából össze tudják hasonlítani.
Sokkal többet kell majd tennünk a környezetvédelemért. 2005-tôl kötelezô lesz a számítógépek
hulladékainak gyûjtése, és az Európai Parlament már most célként tûzte ki, hogy rávegye a nyomtató-
gyártó cégeket az olyan festékpatronok és -kazetták gyártására, amelyek könnyen újrahasznosíthatók
vagy tölthetôk.
Minden magyar cégnek lehetôsége lesz arra, hogy a tagországok piacain termékeivel és szolgálta-
tásaival megjelenjen.
Szinte lehetetlen teljes listát összeállítani ezekrôl a hatásokról, változásokról, de a fejlôdés irányai,
körvonalai már most kivehetôk. Elôttünk a lehetôség, hogy szebbé tegyük elkövetkezendô évtizedein-
ket az elôzôeknél.
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AZ IVSZ ÚJ ELNÖKSÉGE

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége március 12-
én tartotta tisztújító közgyûlését, amelyen az IVSZ
élére KKÓÓKKAA JJÁÁNNOOSSTT választották a búcsúzó RREESSZZLLEERR ÁÁKKOOSS

utódjaként. Az új elnök a gyakorlati munkára és an-
nak realizált hasznára összpontosít, legfôbb feladat-
ként pedig azt jelölte meg az IVSZ számára, hogy az
infokommunikációs szakma az európai uniós csatla-
kozás nyertese legyen. Hangsúlyos elemként szerepel
Kóka János programjában a kis- és középvállalkozá-
sok támogatása, a Budapesten kívüli cégek felzárkóz-
tatásának operatív programja, a külsô és belsô 
kommunikáció javítása, az IVSZ-brand következetes
újraépítése. A tisztújító közgyûlés alelnöknek BBEECCKK

GGYYÖÖRRGGYYÖÖTT,, RREESSZZLLEERR ÁÁKKOOSSTT, KKÜÜRRTTII SSÁÁNNDDOORRTT és JJEENN IISSTTVVÁÁNNTT,,
elnökségi tagnak pedig GGAALLLLÓÓ GGYYUULLÁÁTT,, HHUUTTTTEERR OOTTTTÓÓTT,,
MMEEZZRRIICCZZKKYY LLÁÁSSZZLLÓÓTT,, SSOOLLTT GGÉÉZZÁÁTT,, SSZZEEKKFFÛÛ BBAALLÁÁZZSSTT,, SSZZIITTTTYYAA

TTAAMMÁÁSSTT és VVAASSPPÁÁLL VVIILLMMOOSSTT választotta meg. Az Ellenôr-
zô és Számvizsgáló Bizottság tagja ÔÔRRYY TTAAMMÁÁSS,, PPEELLLLEERR

RRÓÓBBEERRTT és SSZZAABBÓÓ IISSTTVVÁÁNN lett, az Etikai Bizottságba pedig
BBAALLÁÁZZSS-PPIIRRII LLÁÁSSZZLLÓÓTT,, DDÓÓZZSSAA AANNDDRRÁÁSSTT,, DDÖÖMMÖÖLLKKII BBÁÁLLIINNTTOOTT,,
KKÜÜRRTTII SSÁÁNNDDOORRTT és NNAAGGYY ÁÁKKOOSSTT delegálták a közgyûlés
résztvevôi.

ELSÔ LETT AZ OKI C3700N NYOMTATÓJA

A világ egyik legnagyobb számítógépes szaklapja
összeállította a nyomtatók Top 10-es listáját, ahol az
OKI 7300n modellje abszolút gyôztes lett mind a leg-
jobb modell, mind a legjobb vétel kategóriájában. A
nemrég bemutatott printernek leginkább a sebessé-
gét, a szövegnyomtatási képét és az ehhez viszonyí-
tott alacsony árát értékelték. A színes berendezések
listáján az OKI C9500dxn modellje is feltûnik, így a
gyártó két printerrel is képviselteti magát. A C7300n
a mérések szerint 16,9-es értéket produkált a szöveg-
nyomtatás terén, azaz 20 százalékkal gyorsabb az át-
lagnál, a grafikai nyomtatás esetében a mérôszám
5,5, ami az eddigi leggyorsabb eredmény. Mindezzel
együtt a 2179 dolláros árcímke ebben a kategóriában
kifejezetten kedvezônek mondható, ha összehason-
lítjuk a többi, irodai használatra szánt komoly gép-
pel. Az OKI C9500dxn szintén sebességével és minôsé-
gével hódított, de a rendkívül jó alapfelszereltséget is
értékelték, mely 320 MB-os memóriából és 10 GB-os
merevlemezbôl áll. Az OKI üzletpolitikájában alapve-
tô helyet foglal el a felsô kategória nyomtatási költ-
ségeinek csökkentése a minôség feláldozása nélkül.

ÚJ SZEREPLÔ A HAZAI ANTIVÍRUSPIACON

Disztribútori megállapodást kötött a Trend Micro Inc.
és a 2F 2000 Kft. A Trend Micro a nagy teljesítményû
szerveroldali vírusvédelemre specializálódott, kiegé-

szítve azt a bôvített felügyeleti képességekkel és bár-
milyen méretû vállalatra történô skálázhatósággal. 
A Trend Micro partnerprogramja 3 szintû rendszerrel
biztosítja a partneri minôsítésekhez szükséges képzést
a viszonteladók számára. A legfelsô szint kivételével
az oktatást a helyi disztribútorpartner végzi, a vizs-
gáztatás pedig elektronikus formában, az interneten
keresztül zajlik. A cég megszerzett nemzetközi pozíci-
ója alapján a magyar nagyvállalati piacon is vezetô
hely elérését tûzte ki célul. A 2F 2000 Kft. a Trend
Micro-termékek értékesítésébôl 2003-ban megközelí-
tôleg 150 millió forint árbevételre számít.

AZ ORACLE EGÉSZSÉGES MUNKAHELY

PROGRAMOT KEZDEMÉNYEZ

Az Oracle Hungary Kft. kezdeményezésére az Ameri-
kai Kereskedelmi Kamara (AmCham) 2002 novembe-
rében hirdette meg Egészséges Munkahely Program-
ját, amelynek tanúsítványát 2003. február 17-én 
a programhoz csatlakozó 42 vállalatnak adták át. Az
AmCham Egészségügyi Bizottsága a tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges kritériumrendszert az
Oracle alkalmazotti egészségügyi szolgáltatásai és
támogatásai alapján dolgozta ki. A tanúsítvány meg-
szerzéséhez szükséges feltételeket nemcsak jelentke-
zéskor, hanem félévente ellenôrzik, így a minôség-
biztosítási rendszerekhez hasonlóan a jó munkakö-
rülmények folytonosságára helyezik a hangsúlyt. Az
Oracle Hungary ott volt az Egészséges Munkahely
Program alapítói és az elsô csatlakozók között.

A NETLOCK AZ ELSÔ MAGYARORSZÁGI MI-
NÔSÍTETT HITELESÍTÉSSZOLGÁLTATÓ

Az elektronikus aláírás hazai szabályozásának egyik
legjelentôsebb mérföldkövéhez érkeztünk: megszü-
letett az elsô hazai minôsített hitelesítésszolgáltató.
A NetLock Kft. minôsítési eljárását a Hírközlési Fel-
ügyelet sikeresnek ítélte, így a NetLock Kft. 2003.
március 19-étôl Magyarországon elsôként jogosult
minôsített tanúsítványok kibocsátására.

BT: TERJESZKEDÉS MAGYARORSZÁGON

2003 februárjában a BT WWIILLFFRRIIEEDD RRUUSSZZTT nevezte ki Kö-
zép- és Kelet-Európáért felelôs kommunikációs igaz-
gatójának. Rusz Münchenbôl felügyeli a régióban
folyó összes kommunikációs tevékenységet, és tá-
mogatja a cég azon törekvéseit, hogy a BT az üzleti
szolgáltatások és megoldások gyorsan változó igé-
nyeinek megfelelô megoldásokat fejlesszen tovább
Magyarországon, ahol a cég 1999 óta folytatja üzle-
ti tevékenységét. Új kinevezés történt a British Tele-
com regionális leányvállalatánál, a BT Hungáriánál
is. A cég új megoldásainak üzletfejlesztési igazgató-
ja PPÖÖRRNNEECCZZII TTAAMMÁÁSS,, aki pozíciójában az üzletág kelet-
közép-európai régióban történô kiterjesztéséért 
felelôs. A BT komoly potenciált lát a magyarországi
állami projektek terén is.

WWW.IVSZ.HU

WWW.OKI.COM

WWW.ORACLE.HU

WWW.NETLOCK.HU

WWW.BT.HU

WWW.2F.HU

ÜZLET
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DT: A LEGNAGYOBB VESZTESÉG A NÉMET

VÁLLALATOK TÖRTÉNETÉBEN

A Deutsche Telekom tavaly nettó 24,6 milliárd euró
veszteséget könyvelhetett el a nem várt méretû leírá-
sok miatt. Ez a legnagyobb veszteség a német vállala-
tok történetében. Egész évre 21,4 milliárd eurót 
állítottak be egyszeri teherként, a 2000-es távközlési
eufória idején vásárolt UMTS-koncessziók és 
-részesedések értékcsökkenése miatt. Az elemzôk ennél
nagyobb, nettó 25,22 milliárd eurós veszteséget vártak.
A Deutsche Telekom nettó vesztesége 2001-ben 3,5
milliárd euró volt – a 2000. évi 5,9 milliárd eurós tiszta
nyereség után. A volt német monopolszolgáltató 1996-
os részleges privatizálása és tôzsdei bevezetése óta 
tavalyelôtt jelentett elôször éves veszteséget.

VÁLTOZÁSOK A MICROSOFT OFFICE-STRA-
TÉGIÁJÁBAN

Miközben a Microsoft a napokban kiadta az Office
2003 második béta-verzióját, a cég munkatársai arról
számoltak be, hogy a Microsoft az Office-ra a jövôben
már nem mint egyszerû irodai szoftvercsomagra, ha-
nem sokkal inkább mint komplett irodai rendszerre
kíván tekinteni. Ennek következtében valamikor idén
nyáron Office System néven dobja piacra a szoftver

végleges, elsôsorban vállalatok körében népszerûsíte-
ni kívánt változatát. A Microsoft egyébként nemcsak
az Office egészét kereszteli át Office Systemre, hanem
annak minden egyes komponense új nevet kap. Így 
a Word 2003 ezentúl Office Word 2003, az Outlook
2003 pedig Office Outlook 2003 néven fog szerepelni
a Microsoft által irodai rendszernek titulált Office
Systemben. Érdekesség, hogy az MS számára e tekin-
tetben saját maga jelenti a legnagyobb konkurenciát,
ugyanis jelen pillanatban az Office több mint 90 szá-
zalékos piaci részesedéssel rendelkezik, és a Microsoft-
nak korántsem egyszerû feladat a korábbi verziókat
használók meggyôzése arról, hogy érdemes lecserélni-
ük régi szoftvercsomagjukat.

ÁGAZATSPECIFIKUS MEGOLDÁS AZ SAP-TÓL

Az SAP bejelentette a projekt alapú
szolgáltatószervezetek kulcsfontosságú üzleti folya-
matainak menedzselését szolgáló, testre szabott
ágazati megoldás, a mySAP Professional Services
globális bevezetését. Az új termék e szervezetek tel-
jes szolgáltatási folyamatát lefedi, a projekt elôké-
szítésétôl egészen az árbevétel realizálásáig. Az SAP
ágazatspecifikus megoldásportfóliójának huszon-
harmadik elemeként bevezetett mySAP Professional
Services – többi iparági megoldásához hasonlóan –
az adott vertikum egyedi szükségleteihez és köve-
telményeihez igazodó jellemzôkkel és funkcionali-

WWW.TELEKOM.DE

WWW.MICROSOFT.COM

WWW.SAP.HU
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tással egészíti ki az SAP vállalatirányítási szoftverek
fejlesztése terén már bizonyított alkalmazásait.

A UNIX ÖRÖKÖSE 1 MILLIÁRD DOLLÁRRA

PERELI AZ IBM-ET

Az SCO Group a Unix operációs rendszer szellemi
örököseként 1 milliárd dollár kártérítést követel az
IBM-tôl, mert szerinte a cég kisajátította tulajdonát,
és beépítette a Linux operációs rendszerbe. A vádak
között a hûtlen kezelés, a versenyhelyzet csorbítása,
a szerzôdésszegés és az SCO üzleti érdekeinek meg-
sértése is szerepel. Az SCO azt is szeretné elérni,
hogy ha az IBM nem tesz eleget követeléseinek,
visszavonhassa a vállalatnak kiadott licenceit, ezzel
ellehetetlenítve az IBM AIX nevû Unix-változatát.
Elemzôk szerint az SCO lépése inkább kétségbeesett
pénzszerzési kísérletnek tûnik, ugyanis jelenlegi for-
májában veszteséges, és bár eddig nem perelt be
más, Linuxot fejlesztô vállalatot, a Red Hat vagy 
a SuSE bíróság elé citálását sem tartja kizártnak.

FÔVÁROSOK A BÔVÍTÉSÉRT – ONLINE VÁRO-
SI HÁLÓ

A Budapesten megrendezett, Fôvárosok az EU-
bôvítéséért címû többnapos nemzetközi konferenci-
án olyan új webes környezetet mutattak be, amely
összekapcsolja a csatlakozni kívánó országok
fôvárosait. Az online háló célja, hogy kifejezze az
Európai Unióba belépô városok egységét. Az új
kommunikációs csatorna ezenkívül könnyebbé teszi
a városok közötti információcserélét is. 
A WWWWWW..EEUURROOPPEEAANN-CCAAPPIITTAALLSS..OORRGG//HHOOMMEE weboldalon
egyébként a konferenciák prezentációi, dokumen-
tumai és határozatai napirend szerint is elérhetôk.

AZ EB A WLAN-HOZZÁFÉRÉSI PONTOKAT

NÖVELNÉ

Az Európai Bizottság (EB) felismerte, hogy a vezeték
nélküli hálózati technológia milyen jelentôsséggel
bír. Azt szeretnék, ha a WLAN-szolgáltatásokkal
kapcsolatosan általános érvényû ajánlást készítené-
nek valamennyi EU-tagállam számára. Az ajánlás,
amelyet a bizottsági tagok megfogalmaztak, fontos
lépés afelé, hogy a különbözô platformokon egy-
aránt gyorsan lehessen internetezni. A broadbandes
(kábeltévé, ADSL stb.) internethez képest a WLAN-
nak megvan az az elônye, hogy az európai városla-
kók akár otthonuktól távol, nyilvános helyen is elér-
hetnék az információs szupersztrádát. Az EU-
tagállamok számára a vezeték nélküli LAN-
frekvenciák licencárát a lehetô legalacsonyabb szin-
ten szeretnék tartani. Egy nemrégiben megjelent
Gartner-tanulmány kimutatta, hogy Európában
egyelôre lassabban növekszik a WLAN-hozzáférési
pontok száma, mint az Egyesült Államokban.

INTERNETES VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI

LEHETÔSÉG EU-POLGÁROKNAK

Az EU lakosságának körében bizalomhiány tapasz-
talható az uniós döntések nem kellôen demokrati-
kus jellege miatt. A bizalom növelése érdekében az
Európai Unió soros elnökségét ellátó Görögország
kormánya internetes honlapján online szavazási so-
rozatot indított, amelyben az emberek olyan, ôket
közvetlenül is érintô kérdésekben foglalhatnak ál-
lást, mint az EU-n belüli együttmûködés és fejlôdési
irányok, az unió bôvítése, a bevándorlás vagy az ira-
ki válság. Görögország, amely január 1-jén vette át
az EU-elnökséget Dániától, elsôként tesz ilyen kez-
deményezést. A február 10-én indított honlapon
(EEVVOOTTEE..EEUU22000033..GGRR) már több mint 33 ezren válaszol-
tak. Jelenleg három nagy témáról szavazhatnak: a
mai EU-ról, annak a világban betöltött szerepérôl és
az unió jövôjérôl.

A HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET FELADATAI

FFRRIISSCCHHMMAANNNN GGÁÁBBOORR,, a Hírközlési Felügyelet (Híf) elnö-
ke szerint a szervezet legfontosabb idei feladata az
Európai Unió új távközlési-hírközlési szabályozásá-
nak jövô évi alkalmazására történô felkészülés. Az
elnök az új szabályozás legfontosabb elemeként 
a piaci verseny biztosítását és a fogyasztók védelmét
jelölte meg. A piaci szabályozásnak a szolgáltatók
egyszerûbb, gyorsabb, adminisztrációtól mentes 
piacra lépését kell elôsegítenie, míg a fogyasztóvé-
delem hangsúlyosabb szerepének biztosítása érde-
kében meg kell teremteni a szolgáltatások összeha-
sonlíthatóságát. A Híf idén 12 milliárd forinttal gaz-
dálkodik. A szervezet költségvetését – csakúgy, mint
az Európai Unióban – a hírközlési piac szereplôitôl
szedik be, amelynek többsége a frekvencia-, illetve
azonosítóhasználatból származik, kisebb részét pe-
dig az eljárási díjakból teremtik elô.

AZ EU-RÓL ÉLMÉNYSZERÛEN

Új honlapot indított az Európai Unió Kommunikáci-
ós Közalapítvány, amely a WWWWWW..EEUUKKKK..HHUU címen
érhetô el. A portál készítôinek célja, hogy minél sok-
színûbb, részletesebb és közérthetôbb információkat
nyújtsanak azoknak, akik többet szeretnének tudni
az Európai Unióról és a közalapítványról, valamint 
a csatlakozásnak a mindennapi életre gyakorolt ha-
tásairól. A honlapon megtalálható a közalapítvány
központjához érkezett gyakori kérdések és válaszok
gyûjteménye. A régi és új uniós tagokkal való alapo-
sabb ismerkedést szolgálja az Adatbánya, amely 
a mindennapi élet valamennyi területérôl közöl
adatokat, és az EU-naptár, amely az ünnepeket, 
jeles napokat tartalmazza. Hangsúlyosan szerepel 
a honlapon a Fórum rovat, ahol az érdeklôdôk meg-
oszthatják egymással gondolataikat, javaslataikat,
legyenek azok a csatlakozást támogató vagy éppen
ellenzô vélemények.

WWW.EUROPEAN-CAPITALS.ORG/HOME

WWW.HIF.HU

WWW.EUROPA.EU.INT, WWW.WLAN.DE

WWW.EUKK.HU

W W W . P R I M . H U

WWW.SCO.COM

EVOTE.EU2003.GR

EU
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Az OORRAACCLLEE és a UUNNIITTEEDDLLIINNUUXX a CeBIT-en jelentette be,
hogy az Oracle-termékekre nyújtott támogatáson
felül felhasználóinak vállalati szintû terméktámoga-
tás nyújtását tervezi UnitedLinux alapú operációs
rendszerekre.

A SSYYMMAANNTTEECC az idei CeBIT-en a vállalatok informati-
kai védelmét segítô integrált megoldásokra össz-
pontosított. A Symantec Enterprise Security
Architecture részeit alkotó új integrált megoldá-
sok, például a Symantec Security Management
System elemei átláthatóvá teszik a vállalat infor-
matikai védelmét. Bemutatkozott többféle integ-
rált tûzfal és VPN-berendezés, valamint az össze-
tett veszélyek leküzdése érdekében különbözô 
elemeket ötvözô Symantec Gateway Security meg-
oldás. Azok a cégek, amelyek külsô erôforrással kí-
vánják megoldani teljes informatikai védelmüket,
a standon információt kaphattak a Symantec
Security Services ajánlatáról. Az otthoni felhaszná-
lóknak két gépen mutatták be a Norton Internet
Security 2003 és a Norton SystemWorks 2003 prog-
ramcsomag legújabb változatát is.

Az IIBBMM kiállítása teljes egészében az igény alapú e-
business stratégiáról szólt. A jövôben a vevôk kapaci-
táskihasználásukhoz és szükségleteikhez igazítva vá-
sárolhatnak informatikai eszközöket. A gazdag,
igény alapú hardver-, szoftver- és szolgáltatás-
portfólió mellett az IBM a világ különbözô tájain
mûködô kutatólaboratóriumainak legfrissebb fej-
lesztéseit is felvonultatta. Olyan technológiák szere-
peltek, mint a jövô irodájának készülô lebegô képer-
nyô, a BlueSpace, a pulzusmérô, amely automatiku-
san figyelmeztetô jeleket küld a kezelôorvosnak,
vagy a Mastor nevû tolmácsprogram, amelynek se-
gítségével az emberek valós idôben különbözô nyel-
veken beszélgethetnek egymással. Az e-egészség té-
makörében az eDiamond Grid alapú mellrákszûrô
projekttel ismerkedhettek meg az érdeklôdôk.

Az SSAAPP, a HHPP és a VVooddaaffoonnee közös szándéknyilatko-
zatot írt alá, melynek értelmében a három cég az
Európa, Közép-Kelet és Afrika (EMEA) terület nagy-
vállalatai számára hatékonyságnövelô mobilfunkció-
kat kíván biztosítani. A mySAP Mobile Business meg-
oldásait, a HP kiválóan paraméterezhetô szervereit
és mobileszközeit, valamint a Vodafone üzleti kap-
csolati megoldásait egyesítik. Az SAP NetWeaver in-
tegrációs és alkalmazásplatformjára épülô mySAP
ERP teljes körûen együttmûködik a Microsoft .NET-
és az IBM WebSphere-környezettel, támogatja 

a mobil- és a portáltechnológiát, valamint az üzleti
információs és tudásmenedzselô megoldásokat.

A SSAAMMSSUUNNGG digitális termékek sokaságát vonultatta
fel a CeBIT-en. A vállalat új LCD-ket, optikai meghaj-
tókat, merevlemezeket, MHP (Multimedia Home
Platform) digitális kamerákat és MP3-lejátszókat je-
lentett be. Piacra dobta az elsô Palm OS 5 alapú mo-
biltelefont, az SGH–i500-at, és bevezette futuriszti-
kus, két színes LCD-kijelzôvel felszerelt telefonját is,
az SGH–S300-at, továbbá 3G-bemutatót tartott 
a Samsung 3G UMTS-mobiltelefonja, az SGH–Z100
használatával. A CeBIT-en láthatta elôször a nagykö-
zönség az elsô Dick Tracy-stílusú GPRS-karóratele-
font, valamint a legújabb, fényképezôgéppel egybe-
épített telefonokat, az SGH–P400-at, az SGH–P410-
et és az SGH–V200-at, valamint a világ legkisebb ka-
zetta alapú nyomtatóit, az ML–1510, az ML–1710 és
az ML–1750 jelû modelleket.

A szakvásáron a FFUUJJIITTSSUU SSIIEEMMEENNSS CCOOMMPPUUTTEERRSS teljes ter-
mék- és megoldásválasztékát bemutatta, a fókusz-
ban többek között a Linux-stratégia, az asztali PC-k,
a mobilmegoldások és az új termékek álltak.

A PPLLEEXXTTOORR legfrissebb újdonsága a maximálisan 
ötvenkétszeres írási sebességre képes, jelenleg
Premium fejlesztési kódnevet viselô CD-író. A Plextor
Premium a világ elsô olyan CD-írója, amely az adatok
tömörítésére és titkosítására egyaránt képes.

A SSHHAARRPP a régóta ígért 3D-monitor prototípusával je-
lentkezett, amelynek technológiája nagyban befo-
lyásolhatja például a játékra használt gépek világát.
A Sharp fejlesztése lehetôvé teszi, hogy a felhaszná-
ló külön segédeszköz, például a jól ismert 3D-
szemüveg vagy speciális szoftver nélkül láthasson
nagy felbontású 3 dimenziós képeket.

A SSPPEEEECCHH EEXXPPEERRTTSS Hermine nevezetû high-tech mosó-
gépe képes a hozzá intézett szavak megértésére, és
saját maga is képes szavakkal kommunikálni.

Az NNVVIIDDIIAA két új grafikus processzort jelentett be
notebookokhoz a GeForce FX család tagjaként. Az
Nvidia a GeForce FX Go5600-as és Go5200-as grafi-
kus chipektôl azt reméli, hogy megnyitják az utat 
a társaság elôtt a notebookszegmens felé, ahol 
jelenleg a rivális ATI van vezetô pozícióban.

A kanadai AATTII TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS legújabb grafikus
mobilprocesszora az elsô DirectX 9.0-támogatású

WWW.ORACLE.COM, WWW.UNITEDLINUX.COM

WWW.SAMSUNG.COM

WWW.SYMANTEC.COM

WWW.IBM.COM

WWW.FUJITSU-SIEMENS.COM

WWW.PLEXTOR.COM

WWW.SHARP-WORLD.COM

WWW.SPEECH-EXPERTS.COM

WWW.NVIDIA.COM
WWW.SAP.COM, WWW.HP.COM,

WWW.VODAFONE.COM

WWW.ATI.COM
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mobil-GPU a piacon. A notebookszegmenst megcél-
zó Mobility Radeon 9600 Pro család a csúcskategóri-
ás megoldásokhoz készült, és elsôként alkalmaz
GDDR2–M típusú memóriákat. A társaság emellett
egy új, Intel alapú mobilchipkészletet is bejelentett,
az integrált grafikus maggal rendelkezô Mobility
Radeon 9700 IGP-t.

Az AAMMDD tizenkét új processzorral debütált, amelyek
hordozható számítógépekbe szánt, alacsony fo-
gyasztású chipek.

Az NNEECC legújabb, GPRS-kompatibilis, kamerás mobil-
telefon-modellje, az e525 elsôsorban azokat a vásár-
lókat célozza meg, akik fontosnak tartják a multi-
médiás üzenetek küldését és fogadását, illetve az
internetes szörfözést.

A MMOOTTOORROOLLAA mobiltelefon-újdonságai között megta-
lálható elsô 3G-készüléke, az A830. A CeBIT-en mu-
tatkozott be a Motorola A760, a világ elsô Java- és
Linux-kompatibilis mobilja is. A vállalat számos új
Tetra (Terrestrial Trunked Radio) alkalmazást is be-
mutatott a vásáron, valamint olyan „könnyített”
diszpécserrendszerrel debütált, amely a készenléti
szervek jármûveiben alkalmazott, számítógép-vezé-
relt rendszer leegyszerûsített változata.

Az IINNTTEELL vadonatúj i865-ös (Springdale), valamint
i875-ös (Canterwood) alaplapi chipkészletei igazi
szenzációt jelentettek a szakmában.

Az EEPPSSOONN nyomtató- és kivetítôújdonságai mellett
bemutatta az érdeklôdôknek azokat az elônyöket
is, amelyeket a cég új UltraChrome tintája kínál. Ezt
a hosszú élettartamú, kiváló minôségû színes képek
számára fejlesztették ki. Továbbá két új, kompakt
digitális fényképezôképpel is jelentkezett, és elôruk-
kolt a saját fejlesztésû USB-Direct-Print technológiá-
val, amely a digitális kamerák gyártóinak érdeklôdé-
sére tarthat számot.

A NNOOKKIIAA is kitett magáért a telefondömpingben. A No-
kia 810-et autós környezetbe tervezték, a Nokia 6220
az üzleti kapcsolattartás vadonatúj eszköze, a Nokia
3300 zenetelefon digitális szórakozást kínál, míg 
a Nokia 32 PBX-csatlakozóterminál a vezetékes és mo-
bilhálózatok közötti hívások költséghatékony lebo-
nyolítását teszi lehetôvé. A többek között Bluetooth,
MMS és képkezelési technológiát alkalmazó Nokia di-
gitális toll, Nokia képnézô és Nokia tartozéklencse pe-
dig gazdagabb felhasználói élményt biztosít a kompa-
tibilis mobiltelefon-modellek tulajdonosainak.

A Siemens Mobile hagyományaihoz hûen ismét jö-
vôbe mutató újításokat vonultatott fel: tanulmány-
készülékei minden eddiginél több információ és
multimédia-alkalmazás elérését teszik lehetôvé. Így
a Community Location Services segítségével hajszál-
pontosan meg tudjuk mondani, hogy ismerôseink
hol tartózkodnak, a Smart Webservice szolgáltatás
pedig képes különbözô internet alapú szolgáltatá-
sokat egyetlen programban feldolgozni. Emellett
bemutatott 3D-s érintôképernyôt, papírvékony kijel-
zôt és a vezeték nélküli készülékek legújabb fejlesz-
téseit is. A mobilpalettán a sportos megjelenésû
M55, a világ legkönnyebb MMS-készüléke, az SL55
és az üzletembereknek szánt csúcsmodell, az SX1
vonzotta a kíváncsiskodókat.

A KKIISSSS TTEECCHHNNOOLLOOGGYY a DDIIVVXXNNEETTWWOORRKKSSszel karöltve kiállí-
totta a KiSS DP–450-et, valamint a KiSS DP–500-at, 
a világ elsô olyan, Ethernet-csatlakozással (DP–500)
rendelkezô, kereskedelmi forgalomban kapható
videolejátszó berendezéseit, amelyek a ma létezô
összes DivX-szabvánnyal kompatibilisek. Ezenkívül
bemutatkozott a KiSS PC-link nevezetû szoftver is,
amelynek segítségével a lejátszókra tölthetôk a szá-
mítógépeken tárolt videoanyagok.

A professzionális grafikus megoldások fejlesztésével
foglalkozó 33DDLLAABBSS legújabb grafikus kártyájáról, 
a nem kevesebb mint 512 MB memóriával rendelke-
zô Wildcat VP990 Próról rántotta le a leplet. 

Az AAMMGG, a stuttgarti székhelyû MMEERRCCEEDDEESS házi
tuning-, illetve nemesítô cégének high-tech autói
igazi látványosságot jelentettek. Lényegében min-
den létezô új technológiával fel vannak vértezve,
így például többek között nagy felbontású LCD-
monitorok, nagy teljesítményû processzorok, DVD-
lejátszók és faxgépek kaptak helyet bennük.

A kiállításon mutatkoztak be az RRIIMM (Research In
Motion) legújabb, GSM rendszerû okos telefonjai, 
a BlackBerry 6210 és a BlackBerry 6220. A készülé-
kek webböngészôvel és e-mail klienssel vannak el-
látva, Java-kompatibilisek, és számos adatszervezô
funkcióra is képesek.

A HHUUSSHH TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS bemutatta Silent Mini-ITX PC
nevû újdonságát, amelynek nevébôl könnyen kikö-
vetkeztethetô, hogy roppant halk mûködésre képes
személyi számítógéprôl van szó. A cég állítása sze-
rint a gép csendes mûködésének titka az újfajta hû-
tési rendszeren kívül a speciálisan kialakított számí-
tógépházban rejlik.

WWW.AMD.COM

WWW.NEC.COM

WWW.MOTOROLA.COM

WWW.KISS.NET, WWW.DIVXNETWORKS.COM

WWW.INTEL.COM

WWW.3DLABS.COM

WWW.MERCEDES-BENZ.COM

WWW.RIM.COM

WWW.HUSHTECHNOLOGIES.NET

WWW.EPSON.COM

WWW.NOKIA.COM

WWW.SIEMENS-MOBILE.COM



CeBIT különbözô mutatószámainak romlása a

szakértôk szerint korántsem meglepô, ugyanis a nehéz

gazdasági helyzet következtében mostanság folyamato-

san csökkennek a személyi számítógépekre, valamint 

a mobiltelefonokra és egyéb telekommunikációs eszkö-

zökre fordított kiadások. Ez pedig a kapcsolódó kiállítá-

sokra is rányomja a bélyegét. Az idén március 12. és

19. között megrendezett szakkiállítást az elsô négy na-

pon mindössze 300 ezer ember látogatta meg. A szer-

vezôk abban reménykedtek, hogy a CeBIT 2003-at 

összesen mintegy 600 ezren fogják megtekinteni,

azonban ez a látogatószám jelentôsen elmaradt a tava-

lyi évitôl, 2002-ben ugyanis még több mint 670 ezren

voltak kíváncsiak a nagyszabású rendezvényre. Az idei

CeBIT-en egyébként nemcsak a látogatók voltak keve-

sebben, hanem a kiállítók is: a cégek száma több mint

10 százalékkal csökkent az elmúlt évhez képest.

Azonban nem szabad elsiklanunk ama tény felett,

hogy a 10 százalékos csökkenés átlagot jelent: míg a

külföldi kiállítók száma az elôzô évivel közel azonos

szinten maradt, a németek száma jelentôs mértékben

visszaesett. Ennek legfôbb oka az ottani piac sajátos

problémáiban keresendô. A német informatikai és te-

lekommunikációs szakmai szövetség, a Bitkom prog-

nózisa szerint az európai informatikai és telekommu-

nikációs ágazat növekedési üteme idén elmarad 

a nemzetközi átlagtól. A német IT-ágazat az Európai

Unió átlagánál is gyengébben teljesített. 2002-ben Né-

metország volt az egyetlen EU-tag, ahol az IT-ágazat –

egy-két százalékkal – alacsonyabb termelési értéket

produkált az elôzô évinél. Az elmúlt esztendôben több

mint kétezer információtechnológiai cég ment csôdbe

Németországban, és ez sajnos komoly hatással van 

a CeBIT-re – nyilatkozta az üggyel kapcsolatban

GABRIELE DOERRIES, a szakkiállítás szóvivôje, aki el-

mondta, hogy idén a kiállítók 180 eurót fizettek 

1 négyzetméter kiállítási területért.

A CeBIT megnyitása elôtt a legnagyobb hi-tech cé-

gek vezetôi a válságból kivezetô út meghatározásával

foglalkozó tanácskozásukon a költségérzékeny vásárló-

közönség olcsó technikai eszközökkel és szoftverekkel

történô ellátását jelölték meg legjobb megoldásként.

„A technológiai fejlôdés lökésszerûen jelentke-

zik. Ilyen lökésnek lehettünk tanúi nyolc évvel ez-

elôtt, az internet életre hívásakor. Most is valami ha-

sonlóan viharos fejlemény elôtt állunk” – jelentette ki

GEORGE COLONY, az amerikai Forrester Research ku-

tatóintézet vezérigazgatója.

A jelenlegi visszaesésért jórészt maguk a technoló-

giai vállalatok okolhatók, mivel mindenáron olyan ter-

mékekkel és szolgáltatásokkal akarják ellátni a piacot,

amelyekre az még nem készült fel. Colony szerint az

elmúlt években született találmányok és fejlesztési

eredmények gyökeresen megváltoztatják majd munka-

módszereinket és pihenési szokásainkat – az eddigiek-

nél jóval olcsóbban. A világgazdaság jelenlegi állapota,

tetézve az iraki válsággal, komoly terhet rótt a hi-tech

iparra. „Manapság az Egyesült Államokban divatossá

vált halottnak kikiáltani a fejlett technológiákat elôállí-

tó ágazatokat, ez azonban butaság” – állítja Colony.

„Még csak most jön az igazi fellendülés. Lesz talpráál-

lás. Növekedni fog a fejlett technológiák alkalmazása,

de csak az olcsóké. Az IT-kiadások növekedése nem

várható.”•
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Kapcsolódó

webcím:

•
WWW.CEBIT.DE

•

A hónap híre
NNeehhéézz iiddôôkkeett ééll aa CCeeBBIITT
HHii-tteecchh sszzeekkttoorr:: oollccssóóbbbb tteerrmméékkeekkkkeell 
aa ffeelllleennddüüllééss ffeelléé
AA vviilláágg eeggyyiikk lleeggnnaaggyyoobbbb sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii ééss tteelleekkoommmmuunniikkáácciióóss sszzaakkkkiiáállllííttáássaa,, aa mmiinnddeenn éévv mmáárrcciiuussáábbaann

HHaannnnoovveerrbbeenn mmeeggrreennddeezzeetttt CCeeBBIITT mmoossttaannssáágg nneehhéézz iiddôôkkeett ééll áátt,, uuggyyaanniiss aazz iiddeeii iimmmmáárr aa mmáássooddiikk oollyyaann

eesszztteennddôô,, aammiikkoorr mmiinndd aa llááttooggaattóókk,, mmiinndd kkiiáállllííttóókk sszzáámmaa ccssöökkkkeenntt..

a
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Nem nehéz belátni, hogy a közeljövôben az infor-
matika terjedésében kulcsfontosságú szerepet játszhat 
a mindennapos hivatali ügyek online elintézésének le-
hetôsége. Nos, az eredmények leginkább arról tanús-
kodnak, hogy a magyarországi internetezôk közül egy-
elôre csupán a szûk kisebbség próbálkozott meg vala-
milyen módon az – egyelôre nem túl sok szolgáltatást
felvonultató – online ügyintézés lehetôségével. Kije-
lenthetô azonban, hogy a jövôbeli siker nem elsô-
sorban a jelenlegi nethasználókon múlik, hanem 
inkább azon, hogy milyen új lehetôségek jelennek
meg, amelyek az egyelôre offline társadalom számá-
ra is valós alternatívaként szolgálhatnak.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban 
a magyarországi internetes társadalom rajtra készen
áll. Az adatok szerint az internetezôk 86 százaléka
hajlandó lenne különbözô hivatali ügyeit online mó-
don, számítógépe segítségével, a világhálón keresz-
tül intézni. Különösen magas ez az arány a budapes-
tiek, illetve a falvakban élôk esetében. Míg a fôváro-
siaknál inkább a hivatalok túlzsúfoltsága, addig a kis-
településeken élôknél ezek távolsága a legfontosabb
ösztönzô tényezô az online ügyintézés támogatásá-
ban. Természetesen mindkét esetben az ügyintézés-
re fordítandó idô csökkentése áll a háttérben.
A várakozásokat jól szemlélteti az a tény is,
hogy az internetezôk 79 százaléka megbízhatónak
tartja az interneten keresztüli ügyintézést. Többsé-
gük tisztában van azzal is, hogy már létezik az ún.
elektronikus aláírás, amely a biztonságos ügyintézés
alapjául szolgálhat majd. A kétkedôk közül azonban
csak minden negyedik tudta, hogy mi fán terem a di-
gitális szignó, így esetükben a tájékozottság hiánya is
oka a bizalmatlanságnak. Ebben a csoportban egyéb-
ként arányait tekintve több nôt, alacsonyabb iskolai
végzettségût, illetve falvakban élôt találunk. Érdekes-
ség azonban, hogy a közvélekedéssel ellentétben az
életkor elôrehaladtával nem nô látványosan a bizal-
matlanok aránya.

N E M F I Z E T N É N E K ,  
É S S Z K E P T I K U S A K

A többség azonban egyelôre nem lenne hajlandó
elfogadni, hogy az elektronikus ügyintézés ugyanúgy

pénzbe kerülhet, mint annak megszokott, hagyomá-
nyos formája. Három magyarországi internetezôbôl
kettô jelenleg nem lenne hajlandó fizetni ügyei
online elintézéséért. Sôt azok, akik ezt elképzelhetô-
nek tartják, sem lennének túl bôkezûek, hiszen a
legtöbben 500 és 1000 forint közötti összeget szán-
nának erre a célra. Az sem érdektelen, hogy a lélek-

tani határt jelentô 3000 forintnál szinte senki nem
fizetne többet.
Az elektronikus ügyintézés teljes megvalósulásá-
val kapcsolatban a válaszadók igencsak megosztot-
tak. Konszenzus csupán abban alakult ki, hogy egy
éven belül nem lesz gyökeres változás. Minden ötö-
dik internetezô gondolta viszont úgy, hogy az online
ügyintézés terén elôrelépés várható 2-3 éven belül,
míg 28 százalék 3-5 éves idôszakot jelölt meg. 
A többség – 38 százalék – szerint erre az elkövetke-
zendô 5 év is kevés lesz a kormány számára, ám 
10 éven belül talán létrejöhet valami. Igazán szkepti-
kusnak csupán a világháló-használók 13 százaléka
bizonyult. Ôk azok, akik a teljes körû online ügyin-
tézés, az „igazi e-Magyarország” megvalósulásában
nem hisznek.

Három 

magyarországi

internetezôbôl

kettô jelenleg

nem lenne haj-

landó fizetni

ügyei online

elintézéséért.

E-kormányzat, online ügyintézés
TÉNYEK ÉS VÁRAKOZÁSOK – NETMONITOR-KUTATÁS

NNeettMMoonniittoorr nnéévveenn kköözzööss kkuuttaattáássssoorroozzaattoott iinnddííttootttt aazz NNRRCC PPiiaacckkuuttaattóó KKfftt.. ééss aa TTaayylloorr NNeellssoonn SSooffrreess HHuunnggaa-

rryy.. MMáárrcciiuussbbaann eellssôôssoorrbbaann aarrrraa kkeerreessttéékk aa vváállaasszztt,, hhooggyy hhooll ttaarrtt mmaa aazz eelleekkttrroonniikkuuss üüggyyiinnttéézzééss MMaaggyyaarroorr-

sszzáággoonn,, iilllleettvvee aa kköözzeelljjöövvôôrree vvoonnaattkkoozzóó nnaaggyy íívvûû eellkkééppzzeelléésseekk mmiillyyeenn aallaappookkrraa ééppíítteenneekk.. AAzz ee-kkoorrmmáánnyyzzaatt-

ttaall ééss aazz oonnlliinnee üüggyyiinnttéézzéésssseell ffooggllaallkkoozzóó,, aa rreennddsszzeerreess iinntteerrnneetteezzôôkk kköörréébbeenn kkéésszzíítteetttt ffeellmméérréésstt aa BBuussiinneessss

OOnnlliinnee mmaaggaazziinn ttáámmooggaattttaa,, ííggyy aazz aalláábbbb bbeemmuuttaattootttt eerreeddmméénnyyeekkeett eellôôsszzöörr oollvvaassóóiinnkk iissmmeerrhheettiikk mmeegg..
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Kapcsolódó
webcímek:

•
WWW.NRC.HU

•
WWW.NETPANEL.HU

•
WWW.TGI.HU

•
WWW.TNS.HU

•

T Á J É K O Z Ó D N I ,  N E M S Z Ó R A K O Z N I

A kérdôíven felkínált 15 országos jellegû online in-
formációforrás, adatbázis közül a válaszolók a hivatalos
ügyintézéssel kapcsolatos eljárási szabályokat és feltéte-
leket, valamint az intézmények általános információit
vélték a legfontosabbnak. Hasonlóan nagy az igény a
többé-kevésbé már létezô, ám még számos fejlesztési le-
hetôséget magukban hordozó online közlekedési infor-
mációk és tudakozók iránt. Viszont kevésbé hozták láz-
ba az internetezôket a sporthoz és más szórakozási lehe-
tôségekhez, illetve kulturális programokhoz kapcsolódó
adatbázisok. Arra a kérdésre, hogy a kormányzatnak
mely területekre kellene leginkább összpontosítania 
a tartalomfejlesztésben, a legtöbben az elektronikus
közigazgatást és az oktatást jelölték meg.
Közismert tény, hogy a magyarországi
internetezôk között igen sok fiatalt találunk, akik
többnyire oktatási intézmények hallgatói. Így nem
véletlen, hogy a legtöbben a különbözô beiratkozá-
sokhoz és regisztrációs eljárásokhoz vennék igénybe
a világháló adta lehetôségeket. Az eredmények azt is
megerôsítik, hogy a legnagyobb igény az olyan hiva-
tali ügyek intézésére lenne, amelyek csupán valami-
lyen egyszerû igénybejelentést vagy információköz-
lést jelentenek. Valószínûleg ez az elektronikus 
ügyintézésnek az a területe, ahol a legkönnyebben le-
hetne sikereket elérni, és megkezdôdhetne a felké-
szülés és a felkészítés.

Ü G Y I N T É Z É S É S
I N F O R M Á C I Ó S Z E R Z É S

A jövôvel kapcsolatos egyértelmûen pozitív véle-
kedések és várakozások után lássuk, hogy mi jellemzi
a jelenlegi helyzetet. A kutatás eredménye szerint 
a magyarországi internetezôk 20 százaléka próbált
már valamilyen hivatalos ügyet online módon elintéz-
ni. Ez az arány önmagában nem túl magas, ám öröm-
teli tény, hogy öt ilyen próbálkozásból négy sikeresen
végzôdött. Az igazsághoz azonban hozzátartozik,
hogy az ügyintézés az esetek többségében forma-
nyomtatványok letöltését vagy egyszerû információ-
kérést jelentett.
Az információszerzés területét vizsgálva a legin-
kább látogatottnak a közlekedési vállalatok, illetve 
a különbözô egyetemek és iskolák oldalai bizonyultak.
Az elôbbieket az internetezôk 30 százaléka gyakran,
62 százaléka ritkábban látogatja, azaz mindössze 
8 százalék azoknak az aránya, akik egyáltalán nem
szereztek még információkat ilyen jellegû honlapok-
ról. Ez nem véletlen, hiszen a világhálón elérhetô
közlekedési vállalatok (MÁV, Volán) az információ-
szerzés – azaz nem feltétlenül a teljes ügyintézés, 
a jegyfoglalás és -vásárlás – tekintetében igen jó szol-
gáltatásokat nyújtanak. Az adatok alapján ezeket 
a kisebb településeken élôk gyakrabban veszik igény-
be, mint a budapestiek és a más nagyvárosokban élôk.
Azt sem nehéz belátni, hogy mind az oktatási intéz-
mények, mind pedig a közlekedési vállalatok honlap-
jait a fiatalabbak (24 év alattiak) keresik fel a leggyak-
rabban. A viszonylag kevésbé látogatott, ám az
„offline életben” nehezen megkerülhetô adóhivatal
portálját leginkább a 45 év feletti, budapesti, felsôfokú
végzettségû férfiak keresik fel.•

ÁLLAMI BEAVATKOZÁS

A kutatás foglalkozott a magyarországi internetes

piac speciális kérdéseivel is, hiszen az utóbbi idôben

több kormányzati beavatkozásra került sor, amely 

a hálóhasználók számának gyarapodását kívánta

elôsegíteni. Ezzel kapcsolatban az internetes társa-

dalom teljes mellszélességgel kiállt a kormány mel-

lett – legalábbis ami magát az elvet illeti –, hiszen 

94 százalékuk vélte úgy, hogy a támogatásokkal po-

zitív hatást lehet elérni. A megvalósítás mikéntjével

kapcsolatban üdvözítô megoldásként az

internetszolgáltatók és a felhasználók támogatását

jelölték meg a legtöbben. A direkt támogatási meg-

oldásokhoz képest azonban nem bizonyult túl nép-

szerû lépésnek az informatikai oktatás és a tartalom-

fejlesztés állami támogatásának gondolata.

A kutatássorozat alapjául az NRC által mûködtetett

NetPanel.hu kutatási portál regisztrált felhasználói-

nak online megkérdezése szolgál. Az adatfelvétel so-

rán létrejövô adatbázist több szempont szerint ellen-

ôrzik, és a TNS – hagyományos módszerrel felvett,

nagymintás hazai internet-alapkutatásának eredmé-

nyeibôl származó – adatainak felhasználásával sú-

lyozzák. Az adatfelvétel 2003. március 12-e és 17-e

között zajlott. A módszertannak köszönhetôen a ku-

tatás adatai nem, kor, iskolai végzettség és telepü-

léstípus tekintetében reprezentatívak a webet leg-

alább heti rendszerességgel böngészô hazai

internetfelhasználók vonatkozásában.



A közigazgatási szféra intézményeinek mûködési
hatékonysága sok esetben elmarad a magánszféráétól,
hiszen az már több mint egy évtizede – a közvetlen
gazdasági érdekek miatt – modernizálta mûködését.
A magánszférában tevékenykedô sok szolgáltatónál
például mindennapos gyakorlat az egykapus ügyfélki-
szolgálás, a szervezet funkcionális szervezôdésének
folyamat alapúvá alakítása, a szervezeti egységek kö-
zötti hatékony mûködést biztosító és elôsegítô folya-
matok, szabályozók és mérôszámok kezelése. Az

adatgyûjtés struktúrája lehetôvé teszi az ügyfeleket,
beszállítókat, belsô szervezeti egységeket vizsgáló
elemzéseket, és jóval több információval szolgál a ve-
zetés számára, mint amennyit a törvényekben, rende-
letekben meghatározott jelentésekbôl ki lehetne nyer-
ni. Ez a fejlôdés nemcsak igényt támaszt a hazai köz-
szolgáltatókkal szemben, hanem egyben példaként,
tanulságul is szolgál.
A hatékony mûködés megvalósítása azonban több-
nyire komoly beruházásokkal és erôfeszítésekkel jár.
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Ez a fejlôdés

nemcsak

igényt támaszt

a hazai köz-

szolgáltatókkal

szemben, ha-

nem egyben

példaként, 

tanulságul is

szolgál.

Közigazgatási informatikai
irányok az EEUU-bbaann
EEggyyrréésszztt aa mmaaggáánnsszzfféérraa mmööggööttttii lleemmaarraaddáássbbóóll aaddóóddóóaann,, mmáássrréésszztt aazz eeuurróóppaaii uunniióóss eellvváárráássookk mmiiaatttt aa hhaa-

zzaaii kköözziiggaazzggaattáássii iinnttéézzmméénnyyeekkrree mmooddeerrnniizzáácciióóss nnyyoommááss nneehheezzeeddiikk.. MMiillyyeenn mmóóddoonn sseeggíítthheett aazz iinnffoorrmmaattiikkaa

eebbbbeenn aa mmooddeerrnniizzáácciióóbbaann?? MMiillyyeenn uunniióóss iirráánnyyeellvveekkeett kkeellll ffiiggyyeelleemmbbee vveennnnii aazz iinnffoorrmmaattiikkaaii ddöönnttéésseekk ssoo-

rráánn?? MMiillyyeenn sszzeemmppoonnttookknnaakk kkeellll mmeeggffeelleellnniiee aa vváállaasszzttootttt tteecchhnnoollóóggiiáánnaakk ééss mmeeggoollddáássnnaakk,, hhooggyy aazzzzaall rröö-

vviidd ttáávvoonn eerreeddmméénnyyeekkeett éérrjjüünnkk eell?? AAzz eehhhheezz hhaassoonnllóó kkéérrddéésseekk mmeeggvváállaasszzoolláássááhhoozz sszzeerreettnnee ttáámmppoonnttoott

nnyyúújjttaannii aazz OOrraaccllee aazzzzaall,, hhooggyy aa HHOOUUGG ((HHuunnggaarriiaann OOrraaccllee UUsseerrss GGrroouupp)) iiddeeii kkoonnffeerreenncciiáájjáánn kküüllöönn sszzeekkcciióótt

sszzeenntteell aazz EEUU-ccssaattllaakkoozzááss kköözziiggaazzggaattáássii iinnffoorrmmaattiikkáátt éérriinnttôô ttéémmaakköörréénneekk..

A DEBRECENI EGYETEM ANGOL–AMERIKAI INTÉZETE: 

TÁVOKTATÁS AZ ORACLE ILEARNING KERETRENDSZERBEN

A British Council 1998 elején kereste meg a Debreceni Egyetemet azzal a tervvel, hogy szeret-

ne létrehozni egy nem hagyományos levelezô, hanem e-mail kapcsolaton alapuló, valódi 

távoktatási képzést. 1999-ben indult az elsô évfolyam. Már abban az évben új specializációs

modulokkal bôvítették a tananyagkínálatot, de 2001-ben a British Council kivonta helyi táv-

oktatási konzulensét a programból, és erôforrásait más projektekbe, illetve más országokba

csoportosította át.

Ebben a helyzetben kereste meg az egyetemet az Oracle Hungary a KUDOS Magyarország ré-

vén, és mutatta be iLearning keretrendszerét, amely egyszerre kínált megoldást az összes fel-

adatra. A bemutatkozást követô második héten a mintegy 400 oldalnyi online, illetve nyomta-

tott információs anyag mellett egy kb. háromórás, személyes, intenzív képzést kapott a site

technikai oldalárért felelôs munkatárs, valamint az egyetem hallgatói adminisztrációját lebo-

nyolító személyzet. A harmadik héten kialakították a legkedvezôbbnek látszó anyagstruktú-

rát, illetve az oktatók és a beérkezô hallgatók szervezeti hierarchiáját, s elkezdôdött a site fel-

töltése, valamint a jogosultságok finomhangolása. A negyedik héten az oktatógárda és az új

évfolyam egy 120 perces elôadáson, valamint kétszer 120 perces gyakorlati, házon belül meg-

tartott géptermi „edzésen” ismerkedett meg az új rendszerrel. A rákövetkezô héten pedig

megtörtént a használatbavétel, melynek során meglepôen kevés nehézség merült fel.

Mára az iLearning keretrendszerben sikerült megvalósítani a tananyagok webes alapú (zömé-

ben HTML, illetve JPG formátumú) disztribúcióját. Ezáltal jelentôsen csökkentek a sokszorosí-

tási költségek, csakúgy, mint az oktatókat terhelô e-mail forgalom, hiszen a hallgatók igénybe

vehetik a site által kínált feladatspecifikus kommunikációs csatornákat (site-, illetve modulszin-

tû hirdetmények, fórumok). Csökkent az oktatókra háruló adminisztratív teher is, hiszen min-

den hallgatói hozzájárulás eredete egyértelmûen azonosítható. Növekedett a hallgatói vissza-

jelzések mennyisége, relevanciája, hiszen akár kurzus-, akár anyagrészszinten is lehetôség 

nyílik a tananyag értékelésére, valamint élénkült a hallgatók együttmûködési kedve.



Azonban most, az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk küszöbén az elôírások, irányelvek, ajánlások és
elvárások révén komoly ösztönzô erô jelent meg. Az
esetleges túlzott lemaradás ugyanis hátráltatná mind 
a társadalmi, mind a gazdasági felzárkózást.

U N I Ó S H A T Á S O K

Az egyes intézmények szintjén az uniós követel-
ményeknek számos közvetlen hatásuk van:
– hangsúlyt helyeznek az átláthatóságra, a felelôsség
követésére, az elszámoltathatóságra;
– megfogalmazzák, hogy az európai támogatások el-
nyeréséhez többek között bizonyos el- és beszámolási
képességgel kell rendelkezniük a pályázóknak;
– a finanszírozási kereteket új struktúrákhoz kötik,
ami további átalakítást és másféle jelentést, elszámol-
tatást, információszolgáltatást követelhet meg;
– elvárják az intézmények közötti hatékony együttmû-
ködést (G2G) az egyes projektek vagy akár az ügyinté-
zés kapcsán;
– a „szolgáltató állam” koncepciója értelmében elvár-
ják a hatékony, több csatornán elérhetô kormányzati,
önkormányzati szolgáltatások kialakítását;
– nemcsak az állampolgárok és a közigazgatás (G2C),
hanem a vállalatok (G2B), a köztisztviselôk és a köz-
alkalmazottak (G2E) államhoz való viszonyát is hang-
súlyozzák.
Ezeket az új szintû kapcsolatokat az informatikai
akciótervek, programok és irányelvek szintén jelzik.
Ha összehasonlítjuk a hazai vállalkozások és köz-
igazgatási intézmények mûködésének modernizáció-
ját, megállapíthatjuk, hogy az elvárások szerint sokkal
rövidebb idô alatt jóval nagyobbat kell lépniük az in-
tézményeknek. A közigazgatás viszont segítségül hív-
hatja mind az európai példákat, mind a hazai – akár 
a magánszférában szerzett – tapasztalatokat.
Az informatika fontos szerepet játszik az intézmé-
nyek hatékonyságának javításában. Egyrészt a mûkö-
dést támogató rendszerként új, hatékonyabb, gyorsabb
folyamatokat tesz lehetôvé, és biztosítja az elért mû-
ködési szint megtartását. Másrészt a vezetô informati-
kai rendszerek tartalmazzák azt a hatalmas tapasztala-
tot, amelyet a korábbi telepítések során gyûjtöttek, és
így nagyban megkönnyítik, bizonyos területeken akár
vezetik az intézmény hatékony mûködésének kialakí-
tását. Nem ritka, hogy – anyavállalati legjobb gyakor-
lat híján – a közigazgatásban az informatikai csomag
tudására alapozva állítják be a támogatófunkciókat
mûködtetô rendszereket.

S E G Í T Ô S Z A B Á L Y O K

Melyek azok a szabályok, amelyek betartásával
kihasználhatjuk az informatikában rejlô tudást, és ru-
galmas, hosszú távon is mûködôképes informatikai inf-
rastruktúrát építhetünk ki?
– Az intézményi modernizáció megtervezésével egy-
idejûleg törekedni kell az informatikai jövôkép kialakí-
tására. Az intézmények jelenlegi informatikai ellátott-

ságából adódó kötöttségeket csupán kismértékben ér-
demes figyelembe venni, ami viszont lehetôvé teszi,
hogy ne csak egy-egy funkció IT-támogatását oldják
meg, hanem egyúttal a teljes IT architektúrát végig-
gondolják, és hatékonnyá tegyék.
– Érdemes csomagrendszert választani az intézmény tá-
mogatófunkcióinak informatikai ellátására, a benne lévô
tudással együtt. Ezen a területen a vezetô csomagrend-
szerek gyakorlatilag minden igényt kielégítenek.
– Integrált rendszert vegyünk, mivel az nagyban csök-
kenti mind a bevezetési, mind a mûködtetési költsége-
ket, és egyszerûvé teszi a további funkcionalitásnak
megfelelô modulok aktiválását.
– Olyan, teljes képet nyújtó rendszert válasszunk,
amely modern, illeszkedik az informatikai jövôképbe,
viszont késôbbi megszorítások nélkül telepíthetôk 
a kezdeti funkciók. A fejlesztést inkább egy többre ké-
pes rendszer standard használatával kezdjük, semmint
egy leegyszerûsített rendszer teljes bevezetésével,
mert ez utóbbi esetében nincs tartalékunk a késôbbi
funkcionális bôvítésre.
– A telepítés során beállításokkal és ne testre szabással
vagy fejlesztéssel érjük el a megfelelô funkcionalitást,
mert így tarthatjuk alacsony szinten üzemeltetési és
rendszerfrissítési kiadásainkat.
– Nyílt technológián alapuló, nyílt eljárásokat, szabvá-
nyokat követô, valamint nyílt adatstruktúrájú rend-
szert válasszunk, hiszen ez biztosítja, hogy az iparági
standardoknak megfelelô rendszerünkhöz könnyû
lesz fejlesztési vagy üzemeltetési szakértôt találni, és
így biztosíthatjuk a speciális igényeknek való megfele-
lés miatti hozzáfejlesztések egyszerûségét és integrál-
hatóságát.

A  S Z A K É R T E L E M H E L Y E

A fenti témákhoz és elvekhez az Oracle gyakorlati
segédeszközt is szeretne biztosítani a HOUG EU-
szekciójában. Az Oracle európai kormányzati divíziója
által kifejlesztett ún. ABCD e-Government program 
a következô célokat tûzte ki maga elé:
– informatikai jövôkép felvázolása a tagállamoknak és
a csatlakozó országoknak,
– az EU-irányelvek, a kormányprogramok és az intéz-
ményi igények közös nevezôjének megtalálása,
– az EU által szorgalmazott kiemelt célok (pl. átlátha-
tóság) és a 20 kiemelt közigazgatási szolgáltatás infor-
matikai megalapozása,
– mindezekre mûködô referenciák bemutatása.

A HOUG kereteiben szervezett EU-szekció nyitó
elôadását az Oracle egyik EU-felelôse tartja, a többit pe-
dig a hazai közigazgatási tapasztalatokra és igényekre
szabottan a budapesti iroda szakértôi. A szakértôk ki-
emelten fontosnak tartják, hogy minden megoldásra már
megvalósult példát mutassanak valamely uniós tagállam-
ból. Az elôadásokban az EU-irányelvek és -koncepciók
informatikai leképezése is szerepet kap. A konferenciáról
további információk találhatók a 67. oldalon.•
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A vállalati és kormányzati portálok mellett a B2B-

és a B2C-kapcsolatok száma is növekszik, amelyektôl

a felhasználók egyre több, egyre szélesebb körû szol-

gáltatást várnak, azaz mind a cég alkalmazottainak,

partnereinek és szállítóinak, mind pedig vevôinek igé-

nyeit kezelni kell. A kormányzati szférát tekintve sür-

getô igény mutatkozik a  G2C (kormányzat–állampol-

gár), a G2B (kormányzat–üzleti vállalkozás), a G2G

(kormányzat–kormányzat) és a G2E (kormányzat–

munkavállaló) kapcsolatok biztonságos kezelésének 

lehetôségére.

Jelenleg a kormányzati stratégia hármas fókusszal

jellemezhetô. Igyekszik növelni az informatikai eszkö-

zök elterjedtségét, az internet-hozzáférések számát,

emellett pedig bôvíteni szeretné az általa kínált tartal-

makat és szolgáltatásokat. Az e-kormányzás és e-köz-

igazgatás kiépítésnek legnagyobb gátját az ilyen szol-

gáltatásokkal szembeni bizalomhiány jelentheti.

A bizalom megteremtése érdekében mind az álla-

mi szervek, mind pedig a vállalatok számára kritikus

fontosságú, hogy bizonyosságot szerezzenek a velük

kapcsolatba kerülô felhasználó személyazonosságáról,

ezzel egyidejûleg pedig a felhasználó számára titkossá-

got és biztonságot szavatoljanak. Ennek érdekében –

összhangban az idevonatkozó EU-javaslatokkal – az

intézményeknek átfogó internetes személyazonosítási

stratégiára van szükségük. Ez biztosítja, hogy az intéz-

mények a webes infrastruktúra közbeiktatásával biz-

tonságos módon folytathassanak üzleti tevékenységet

ügyfeleikkel, alkalmazottaikkal, gyártóikkal, beszállító-

ikkal és más kormányzati hivatalokkal, vagyis az 

összes velük kapcsolatban álló csoporttal.

A Z E - K O R M Á N Y Z A T I M E G -
O L D Á S O K H E L Y Z E T E

A Taylor Nelson Sofres (TNS) piackutató 2002-re

vonatkozó, világszerte 30 országot vizsgáló adatai sze-

rint (WWW.MODUS.HU/AKTUAL/GO.PDF) az

internethasználat átlagosan a lakosság 42%-át érinti,

míg az internetezôkön belül az e-kormányzati szolgál-

tatásokat használók aránya 30%. Ez a mennyiség

azonban évrôl évre jelentôsen növekszik. Az

internethasználatot tekintve a mezônyt Új-Zéland ve-

zeti 71%-kal, míg az online kormányzat Svédország-

ban a legelterjedtebb (57%). Nyugodt szívvel kijelent-

hetjük, hogy ha fel kívánunk zárkózni ezekhez az or-

szágokhoz, mindkét területen jelentôs erôfeszítéseket

kell tennünk.

Az elektronikus kormányzásban élenjáró országok-

ban az állami szolgáltatások kiterjednek a felhasználók

felé, de megnyilvánulnak a belsô nyilvántartásokban

is. Így a polgárok a kormányzati, turisztikai, választási

portálokon túl elérhetnek olyan szolgáltatásokat is,

mint a földnyilvántartás, a falakon belül pedig folya-

matosan zajlik a kincstári folyamatok digitalizálása.

Ezekhez társulnak a központi e-learning projektek,

amelyeket érdemes szélesebb körök számára is elérhe-

tôvé tenni, és továbbfejleszteni az e-oktatás és e-köz-

oktatás irányába.

A  S U N M I C R O S Y S T E M S

S Z E R E P E

A hálózati azonosítás kérdése messze túlmutat az

elektronikus aláírás kérdéskörén, mivel az a teljes

problematikának csak részterülete. Az azonosítás

ugyanis nemcsak az e-mail üzenetek feladóinak 

nyilvános kulcsokkal történô hitelesítésével történ-

het, hanem egyéni, tetszôleges chipkártyás, extrém

esetben ujjlenyomat- vagy egyéb biometrikus azono-

sítóval. A Sun Microsystems által kezdeményezett,

immáron több száz taggal mûködô Liberty Alliance

tapasztalatai az azonosítás területén szerteágazóak,

és az együttes erôvel kidolgozott megoldások 

egyszerre kezelik a felhasználók adatainak biztonsá-

gát, valamint az informatikai rendszerekhez történô

hozzáférést.
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Nincs e-kormányzat
hháállóózzaattii aazzoonnoossííttááss nnééllkküüll

EEggyyrree nnaaggyyoobbbb sszzáámmbbaann jjeelleennnneekk mmeegg aazz öösssszzeetteetttt,, eeggyymmáásshhoozz iiss kkaappccssoollóóddóó sszzoollggáállttaattáássookkaatt kkíínnáállóó,,
kkoommpplleexx vváállllaallaattii ééss kkoorrmmáánnyyzzaattii ppoorrttáállookk,, aa ffeellhhaasszznnáállóókk,, ee-áállllaammppoollggáárrookk ppeeddiigg eeggyyrree sszzéélleesseebbbb kköörrûû eell-
vváárráássookkaatt ttáámmaasszzttaannaakk vveellüükk sszzeemmbbeenn.. AAzz iinntteerrnneett ttéérrhhóóddííttáássáávvaall ppáárrhhuuzzaammoossaann ffeejjllôôddtteekk aazz aazzoonnoossííttáássii
rreennddsszzeerreekk iiss,, aammeellyyeekk mmaa mmáárr nnééllkküüllöözzhheetteettlleenneekk aazz eemmllíítteetttt ppoorrttáállookk ffeellééppííttéésséébbeenn.. AA SSuunn MMiiccrroossyysstteemmss
áállttaall kkeezzddeemméénnyyeezzeetttt,, iimmmmáárroonn ttööbbbb sszzáázz ttaaggggaall mmûûkkööddôô LLiibbeerrttyy AAlllliiaannccee ccéélljjaa,, hhooggyy aazz iippaarráágg ééss aa sszzooll-

ggáállttaattóóii sszzeekkttoorr rréésszzttvveevvôôii kköözzöösseenn ddoollggoozzzzaannaakk kkii oollyyaann,, aazz aazzoonnoossííttááss aallaappjjááuull sszzoollggáállóó sszzaabbvváánnyytt,,
aammeellyy eelloosszzttootttt,, aazzaazz aa ffeellhhaasszznnáállóókk aaddaattaaiinnaakk bbiizzttoonnssáággáátt ééss aazz aazzookkhhoozz ttöörrttéénnôô hhoozzzzááfféérréésstt eeggyysszzeerrrree

kkeezzeellii.. ÍÍggyy aa sszzeemmééllyyiissééggii jjooggookk ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell mmûûkkööddôô rreennddsszzeerr jjöönn llééttrree..



A Sun hálózati azonosítást támogató rendszerei

megfelelnek a Liberty Alliance által kidolgozott ajánlá-

soknak.

Mindemellett a Sun Microsystems sajtóközlemé-

nye szerint az azonosságkezelésre felkészített környe-

zet kialakításához fokozatosan egymásra épülô szin-

tekre és folyamatokra van szükség:

1. felmérés és kockázatbecslés, követelmények, 

stratégia,

2. a hálózati azonosságkezelô infrastruktúra 

megtervezése,

3. A biztonságos, szerep alapú alkalmazás-hozzáférés 

és -szolgáltatások kiterjesztése,

4. az üzleti logika, a személyazonosság és 

a szolgáltatásnyújtás elkülönítése,

5. a megbízható külsô tranzakciók és szolgáltatások 

könyvelhetôségének megvalósítása,

6. magasabb szinten összekapcsolt hálózati azonosság-

kezelô szolgáltatások nyújtása.

N E M K E L L V Á R N I

A vállalati szektornak és a kormányzatnak nem

kell kivárnia a hatlépcsôs folyamat végét ahhoz, hogy

érezhetô eredményeket tapasztaljon. Az egyes lépések

megtétele során folyamatosan jelentkeznek a jól mér-

hetô eredmények. A központosított személyazonos-

ság-kezelésnek és a megnövelt biztonságnak köszön-

hetôen a kormányzat pénzt takaríthat meg az alkalma-

zások adminisztrációján és a fejlesztési költségeken.

Egy valódi biztonsági keretrendszernek támogatnia

kell a hitelesítést, az engedélykezelést, a szolgáltatáslé-

tesítést, valamint a hozzáférés-vezérlést, méghozzá digi-

tális igazolványok, titkosítási eljárások, nyilvános kulcsú

infrastruktúra-megoldások, valamint tûzfalak és intelli-

gens kártyák kombinációjával. A sikeres biztonsági ke-

retrendszernek számos technológiával kell rendelkeznie

mindezek kezeléséhez, igazodva a szolgáltatások, az al-

kalmazások és a hozzáférés-vezérlés specifikus termé-

szetéhez. A biztonságra a végponttól végpontig terjedô

architektúra minden egyes szintjén oda kell figyelni.

A Sun két világhírû informatikai vállalattal – AC

Technology és Cross Match Technologies – karöltve 

a napokban mutatta be a világ elsô olyan személyazo-

nosítási megoldását, amely a biometriai adatokat smart

card (intelligens kártya) technológiával egyesíti. 

A megoldás az AC Technology BiObex nevû, biológiai

azonosítást felismerô szoftverébôl, a Cross Match

Technologies Verifier E ujjlenyomat-olvasójából és a

Sun Microsystems asztali vékonykliens-munkaállomá-

saiból álló rendszer, amely az elsô olyan biometriai hi-

telesítési megoldás, amely a törvényszéki elôírásoknak

is megfelel. A BiObex szoftver segítségével nemcsak

az asztali gépekhez, hanem bármely más fizikai vagy

digitális portálhoz, belsô céges hálózathoz, illetve az

internethez való hozzáférés is szabályozható. A megol-

dás eredetileg a szövetségi kormány számára készült,

de igen jól használható olyan, nagy biztonságot igény-

lô területeken is, mint az egészségügy, a bankvilág

vagy akár az e-kormányzat.•
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NAGY TELJESÍTMÉNY

ALACSONY ÁRON

A Sun márciusban új megoldásokkal bôvítet-

te szerverplatformját a közép- és nagyválla-

latok számára. Az új Sun Fire V1280 szerver

az iparág elsô rackhez optimalizált, 12 pro-

cesszoros rendszere, amely nagyvállalati ka-

tegóriájú teljesítményt, skálázhatóságot és

rendelkezésre állást kínál a belépôszintû kiszolgálók áráért.

A Sun Fire V1280 szerver funkciógazdagsága és skálázhatósága révén rendkívül

költséghatékony. A nagy teljesítményû, réz alapú, 900 MHz-es UltraSPARC-III mikroprocesszo-

rokkal felszerelt szerver akár 12 processzort és 96 GB memóriát is képes támogatni, s ezáltal

kategóriájában a legnagyobb memóriakapacitású gép. A processzorok bináris szinten kompa-

tibilisek a korábbi SPARC processzorokkal, ami egyszerûvé teszi a meglévô alkalmazások átte-

lepítését. A Sun Fire V1280 része a villámgyors, 9,6 Gbps áteresztôképességû Sun Fireplane 

összeköttetési rendszer is. Mindent egybevetve tehát ezek a teljesítményjellemzôk azoknak az

alkalmazásoknak is képesek biztosítani a szükséges skálázhatóságot, amelyek egyébként 

Microsoft Windows-környezetben nem skálázhatók.



alószínûleg nem növeli cégünk renoméját, ha
hiába gépelik be az érdeklôdök böngészôjükbe
vállalatunk webcímét, mert a honlap nem jelenik
meg. Az általunk megkérdezett szakértôk egybe-
hangzóan lebeszélik ügyfeleiket arról, hogy saját
telephelyükön mûködtessék azt a webkiszolgá-
lót, amelyen a cég internetre szánt adatai találha-
tók. A tapasztalatok szerint a honlapok idôleges
elérhetetlensége nagyon gyakran azzal függ
össze, hogy a telephelyen a gépet magára hagy-
ják, és nincs meg a megfelelô 24 órás felügyelet.
Azaz ha például éjszaka összeomlik a rendszer,
nincs, aki kijavítsa. Nem is beszélve az egyéb
hátrányokról: ha megoszlik a sávszélesség a szer-
verre érkezô látogatói igények és a kimenô, 
a munkatársak által generált adatforgalom kö-
zött, a kiszolgálóra érkezô kérések miatt cégünk
munkatársai lassabban érhetik el a világhálót.
Azaz: pazaroljuk a sávszélességet.

A telephelyünkön lévô szerver esetében ma-
gunknak kell gondoskodnunk a gép fizikai védel-
mérôl, vagyis az illetéktelenek hozzáférésének
megakadályozásáról. Ki kell építenünk a tartalék
áramellátást, és szünetmentes tápegységet kell be-
szereznünk hozzá. Klímaberendezéssel kell bizto-
sítanunk a megfelelô hômérsékletet és légáram-
lást, s az esetleges tûz ellen is védekeznünk kell a
megfelelô biztonsági berendezések beszerzésével.
Az már csak a hab a tortán, hogy a cégnél lévô
gép esetében a rendszergazdának kell foglalkoznia
a szerver rendszeres frissítésével, a vírusvédelem-
mel, valamint hogy mindig legyen naprakész biz-
tonsági másolat az adatokról. BENYÓ ZOLTÁN, az
Interware Rt. mûszaki igazgatója szerint ezek a té-
nyezôk indokolják, hogy miért nem érdemes saját
cégünk telephelyén elhelyezni a webkiszolgálót.

S Z E M P O N T O K A D Ö N T É S H E Z

Ahhoz, hogy egy vállalat magas színvonalon
jelenhessen meg a világhálón, biztosítani kell 
webszervere folyamatos mûködését és hálózati
kapcsolatát. A co-location (hosting) szolgáltatás,
melynek lényege, hogy a szerverek és távközlési
berendezések egy arra tökéletesen alkalmas tér-
ben vannak elhelyezve, a zavartalan mûködés
alapfeltételeit teljes mértékben biztosítja – mondja
Benyó. Hasonlóan nyilatkozott lapunknak a szé-
kesfehérvári Neosoft Informatikai Szolgáltató Bt.
informatikai vezetôje, KÁRÁSZ BALÁZS, aki szerint
nem szerencsés, ha az egyébként is nagyon sok
feladatot végzô informatikusoknak kell a vállalat-
nál lévô szerverrel foglalkozniuk. Nem biztos,
hogy egy kis cég megengedheti magának a 24 órás
ügyeletet ellátni képes rendszergazdák alkalmazá-
sát. Minderre nincs is szükség, ha a szolgáltatónál
van elhelyezve a tartalom, hiszen ott maga az 
internetszolgáltató felügyeli a gépeket. Vagyis
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RRiiddeeggttaarrttááss
Ki gondozza szervereinket?
AAzz,, hhooggyy eeggyy vváállllaallkkoozzáássnnaakk eell kkeellll llááttnniiaa mmuunnkkaattáárrssaaiitt nnéévvjjeeggyyeekkkkeell,, ééss bbééllyyeeggzzôôtt iiss kkéésszzíítttteettnniiee kkeellll,, mmaa-

ggááttóóll éérrtteettôôddôô.. AAzz iinntteerrnneett ttéérrhhóóddííttáássaa mmiiaatttt mmaa mmáárr hhaassoonnllóóaann nnaaggyy jjeelleennttôôssééggûû aazz iiss,, hhooggyy ccééggüünnkk 
aa nnaapp bbáárrmmeellyy ppeerrccéébbeenn ééss aa vviilláágg bbáárrmmeellyy ppoonnttjjáárróóll ggyyoorrssaann eelléérrhheettôô,, ttaarrttaallmmaass ééss hhaasszznnooss wweebboollddaallllaall

rreennddeellkkeezzzzeenn.. AAzzoonnbbaann eeggyyáállttaalláánn nneemm mmiinnddeeggyy,, hhooggyy aa ttaarrttaallmmaatt hhooggyyaann hheellyyeezzzzüükk eell:: ssaajjáátt mmaagguunnkk ááll-
ttaall kkaarrbbaannttaarrttootttt sszzeerrvveerreenn aa tteelleepphheellyyüünnkköönn,, vvaaggyy ttáárrhheellyyeett bbéérreellüünnkk vvaallaammeellyyiikk IISSPP kkiisszzoollggáállóójjáánn,, nneettáánn
öönnáállllóó ggééppeett iiggéénnyyllüünnkk aa sszzoollggáállttaattóóttóóll,, aammeellyy aazz áállttaallaa ffeellüüggyyeelltt aaddaattppaarrkkbbaa kkeerrüüll.. DDee ddöönntthheettüünnkk úúggyy

iiss,, hhooggyy ssaajjáátt sszzeerrvveerrüünnkkeett hheellyyeezzzzüükk eell aazz IISSPP-nnééll.. ÖÖsssszzeeáállllííttáássuunnkkbbaann kköörrüülljjáárrjjuukk,, hhooggyy kkiinneekk mmeellyyiikk 
aa lleeggjjoobbbb mmeeggoollddááss..

v 

A LEGFONTOSABB

SZEMPONTOK

– Környezet: érdemes látogatást tenni 
a szerverteremben, a professzionális kiszol-
gáláshoz professzionális környezet tartozik.
– Egy szolgáltató: célszerû ugyanattól 
a szolgáltatótól rendelni a hozzáférést és 
a szerverhosting-szolgáltatást, és gyakran
költséghatékonyabb is.
– Sávszélesség: a gyors szervereléréshez
szükséges, hogy a szolgáltatónál nagy sáv-
szélesség álljon rendelkezésre.
– További lehetôség: dönthetünk a szerver
bérlése mellett is, így elkerülve a beruházást.

HHÉÉJJJJAASS GGÁÁBBOORR,, 
AAZZ AAXXEELLEERROO IINNTTEERRNNEETT ÜÜGGYYVVEEZZEETTÔÔ IIGGAAZZGGAATTÓÓJJAA



nem fordulhat elô, hogy az ügyfél telephelyén
lévô webkiszolgáló például pénteken késô délu-
tán, a rendszergazdák munkaidejének lejárta után
valamiért leáll, és a szervert csak hétfôn, a mun-
kaidô kezdetén indítják újra, ami máris több mint
48 órás állást jelent. Persze ha valamennyi feltétel
adott az ügyfélnél, elképzelhetô, hogy igényli, 
a gép ott legyen a telephelyen, de a legtöbb eset-
ben nem ez az igazi megoldás. Már csak azért
sem, mert nem biztos, hogy egy néhány megabáj-
tos weblap miatt érdemes egy szûkebb költségve-
tésû mikrovállalkozásnak több százezer forintos
beruházással gépet vásárolnia. És akkor azt az ese-
tet még nem is említettük, amikor a megrendelô
telephelyén eleve nincs is megfelelô sebességû há-
lózati kapcsolat a webkiszolgáló gyors eléréséhez,
de a weben mégis szeretne jelen lenni.

K É R D E Z Z Ü N K R Á

A R É S Z L E T E K R E !
Ilyenkor tehát az internetszolgáltató segítségét
érdemes kérnünk. Mérlegelnünk kell, hogy me-
lyik a jó megoldás: egyszerûen csak tárhelyet bé-
relni az ISP – más ügyfelei által is használt, de
természetesen jelszavas rendszerrel védett –
szerverén, és azon helyezni el a statikus vagy di-
namikus tartalmakat, illetve önálló gépet igényel-
ni a szolgáltató központjában, esetleg a saját
hardverünket helyezni el az adatparkban.
A legegyszerûbb a megoldás akkor, ha csak
statikus, tehát nem adatbázis-lekérdezésen alapu-
ló, nem túl nagy (maximum 25–100 megabájtos)
weblappal szeretnénk az interneten jelen lenni,
vagy ha vannak is dinamikus lapok, például egy-
szerûbb adatbázis-lekérdezések, de tényleg nem
óriási terhelésnek kitett, nagy portálról van szó.
Ilyen esetben tárhelyet érdemes bérelni a szolgál-
tató gépén, ami egyébként nem is kerül sokba, hi-
szen havi néhány ezer forintért már hozzájuthat-
nunk a jelszóval védett tárterülethez. Ebben az
esetben is érdemes persze rákérdezni, hogy 
a gép, amelyen a helyet béreljük, milyen sávszé-
lességû kapcsolattal rendelkezik a BIX (Budapest
Internet Exchange) adatkicserélô felé, azaz bel-
földrôl milyen gyorsan érhetik el weboldalunkat,
illetve hogy milyen a nemzetközi összeköttetés
minôsége, hiszen fontos, hogy ne csak Magyaror-
szágról lehessen megbízhatóan, villámgyorsan el-
érni a lapot. Mindenképpen tudjuk meg, hogy
van-e szerzôdésben garantált rendelkezésre állási
idô. Az általunk megkérdezett Neosoft és Inter-
ware egyaránt közel 100 százalékos rendelkezés-
re állást vállal (a Neosoft esetében ez az érték
99,6 százalék). Örömmel láttuk egy harmadik

cég, a Mile Informatikai Kft. szerzôdésmintájá-
ban, hogy amennyiben a szerzôdésben vállalt 
rendelkezésre állási idôt valamiért nem tudják
tartani, egy meghatározott képlet alapján a havi
bérleti díj egy részét elengedik. A szolgáltató 
tehát érdekeltté tette saját magát abban, hogy 
a szerzôdésben vállalt feltételt betartsa, hiszen a
bekövetkezô problémából a presztízsveszteségen
kívül közvetlen anyagi hátránya is származna.

Érdemes arra is rákérdezni, hogy a szolgáltató-
nál mûködik-e 24 órás technikai felügyelet, illetve
éjjel-nappali telefonos ügyfélszolgálat. Próbahívá-
sokkal gyôzôdjünk meg róla, hogy hozzáértôk vá-
laszolnak a kérdésekre, akik érdemben segítenek 
a felmerülô problémák megoldásában. 
VÁRKONYI ÁDÁM az EuroWeb Rt.-tôl szintén
kiemelte a 24 órás mûszaki ügyelet fontosságát,
és hogy a cég 2001 novemberében megszerzett
ISO 9001-es minôségbiztosítási tanúsítványa is
fémjelzi a szolgáltatás megbízhatóságát. Az
EuroWeb Hosting Centerében a szerverek
klimatizált környezetben, szünetmentes áramfor-
rásról üzemelnek, szigorú biztonsági elôírások
betartásával. A legkorszerûbb Cisco, Intel, APC
és Rittal eszközök, tûzfalas és back-up megoldá-
sok garantálják a kiszolgálók biztonságos és fo-
lyamatos mûködését. A különleges szolgáltatások
között az EuroWeb Hosting Center például egye-
dülállóan kínálja a VirtualServert, amellyel a fel-
használó webes felületen saját maga definiálhatja
az e-mail postafiókok nevét és méretét, s csopor-
tos levelezést vagy levélátirányítást is kialakíthat.
A Neosoft munkatársa szerint mielôtt
szerzôdünk egy szolgáltatóval, tanácsos a már
meglévô ügyfeleik közül néhánnyal felvenni a kap-
csolatot, és megtudni, ôk mennyire elégedettek.
Az Interware munkatársa pedig arra figyelmeztet,
próbáljuk ki az adott szolgáltatónál elhelyezett
weblapok elérési sebességét, azaz a gyakorlatban is
gyôzôdjünk meg arról, kellôen gyors-e a kapcsolat
a szolgáltató felé. A hálózati minôséggel kapcsola-
tosan jó, ha megtudakoljuk, van-e redundáns BIX-
és nemzetközi kapcsolat arra az esetre, ha a nor-
mál szolgáltatással valamilyen probléma lenne.
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Ezenkívül fontos szempont, hogy ne legyenek
szûk keresztmetszetek a hálóban, mert hiába van
100 Mbps sebességû kapcsolat, ha arra túl sok fel-
használó támaszkodik egyidejûleg, anélkül, hogy 
a szolgáltató optimalizálná a hálózatot. Bizonyos
látogatói szám fölött már nem is nagyon lehetséges
a tárhelybérlet, ilyen esetben önálló gépet szok-
tak bérelni, amely egy megfelelô sebességû kap-
csolóra van kötve. Benyó szerint az a jellemzô,
hogy a kis cégek oldalai kisebb méretûek és láto-
gatottságúak, így nekik elegendô a „részszerver”,
ám ezt az idô múlásával kinövik, és önálló gépre
való áthelyezést kérnek.
Az Interware mûszaki igazgatójának vélemé-
nye szerint olyan fontos részletek felôl sem árt tu-
dakozódni, hogy az adott szerver mennyire leter-
helt, például milyen processzora van, és arra hány
felhasználó jut. Benyó Zoltán ugyanakkor elismer-
te, hogy ezt nem minden szolgáltatónál árulják el,
ezért ilyenkor megint csak a már meglévô ügyfe-
leknél tudunk érdeklôdni, hogy elôfordultak-e
ilyen jellegû problémák. Egyébként az sem mellé-
kes, hogy márkás, megbízható gépeket használ-
nak-e. (Az Interware weboldalának tanúsága sze-
rint ôk Compaq-gépeket állítottak üzembe.)

Ö N Á L L Ó G É P E K E N

A tárhelybérlettel kapcsolatosan Kárász Balázs
és Benyó Zoltán is fontosnak tartotta kiemelni,
hogy mindenképpen nézzünk utána, milyen gya-
korisággal készül biztonsági másolat az adatokról.
Kárász például arról számolt be, hogy a Neosoft-
nál 24 óránként adatmentést készítenek a szerver
teljes tartalmáról, ezenkívül Benyó elmondta,
hogy az Interware-nél a szerverek lemezeit redun-
dáns módon (RAID segítségével) tükrözik, vala-
mint a napi mentést szalagmeghajtóra is kiírják.
Mindkét internetguru fontosnak tartja, hogy
még akkor is kérdezzünk rá, milyen adatbázis-ke-
zelô fut a szerveren, ha kezdetben csak statikus
tartalmakat kívánunk elhelyezni rajta. Ez a
késôbbiekben lehet majd fontos, amennyiben az
oldalra mégis föltöltünk SQL-lekérdezéseket. Gya-
kori például, hogy egy kisebb cég eleinte kézzel
tölti fel árjegyzékét, ám késôbb úgy dönt, azt egy
adatbázis-kezelôben (MySQL, pSQL, Oracle stb.)
szeretné rögzíteni, és a weblapra az adatok mindig
onnan kerülnének fel, természetesen automatiku-
san. Nem mellékes, hogy van-e mód PHP4, CGI,
Perl és Java futtatására. Némelyek még arra is rá
szoktak kérdezni, hogy a szerver Linux vagy Win-
dows alapú-e, illetve az elterjedtebb Apache vagy 
a Microsoft IIS webkiszolgáló fut-e rajta. Ha bizo-
nyos szolgáltatások például csak a Microsoft IIS-en

futtathatók, és a szolgáltatónak linuxos szervere
van, elképzelhetô, hogy az ügyfél önálló gépet igé-
nyel, amelyen már IIS fut. Ilyesmire természetesen
van lehetôség, legalábbis ott, ahol nemcsak tár-
helybérletre, hanem gépelhelyezésre is mód nyílik.
Benyó szerint az önálló gép gondolata akkor is föl
szokott merülni, ha gazdasági szempontból elônyö-
sebb a kiszolgáló bérleti díját fizetni, mint a „rész-
szerveren” megabájtonként fizetni a tárhely 
kapacitása után.
Mások egyszerûen az adatbiztonsági szem-
pontokat mérlegelve döntenek az önálló gép
mellett: ha csak „részszervert”, azaz tárhelyet
bérelnek, az ügyfélnek meg kell bíznia a szolgál-
tató rendszergazdájában, hogy a jelszóval védett
adatbázisból a rá nem tartozó adatokat illetékte-
lenül nem kérdezi le, azokkal nem él vissza. Pél-
dául létezik olyan cég, amely viszonteladói ré-
szére jelszóval védett területrôl engedi a viszont-
eladói árjegyzék letöltését, azonban ha osztott
gépre töltenék fel az adatokat, a rendszergazda
azokhoz hozzáférhetne. Ha nincs az ügyfélnek
bizalma a rendszergazda iránt, szintén jó megol-
dás az önálló gép, hiszen annak akár mi is lehe-
tünk a rendszergazdái, illetve pontosan beállítha-
tó, hogy a technikai személyzetnek mihez legyen
jogosultsága, és mihez nem.
Még egy esetben szokott fölmerülni az ön-
álló gép üzembe helyezésének gondolata: ha a
számítógépen speciális szolgáltatásokat (például
SMS-gateway) is futtatni szeretnének, amit a
más felhasználókkal közösen használt szerveren
nem tehetnének meg.

S Z O L G Á L T A T Á S I S Z I N T E K

A gépelhelyezésnek – mint korábban már
említettük – alapvetôen két változata lehetséges:
a szolgáltató adja a szervert, vagy az ügyfél maga
szerzi be, és csak a helyet bérli, illetve fizet 
a kapcsolatért.
Mindkettônek megvan a maga elônye –
mondja Benyó Zoltán. A mûszaki igazgató szerint
a legegyszerûbb megoldás az, ha a szolgáltató adja
a gépet, hiszen ilyen esetben nem kell a megvásár-
lására pénzt költeni, azaz nem kell nagyobb össze-
get elôteremteni, ráadásul a szolgáltatás költség-
ként leírható, míg a gépvásárlás beruházásnak szá-
mít. Ha önálló szerver elhelyezésérôl van szó, fon-
tos szempont, hogy az adott adatparkba bármikor
lehetséges-e a bejutás, és ott a szükséges feladatok
elvégezhetôk-e, azaz ha az ügyfélnek hajnalban jut
eszébe beállítani valamilyen új eszközt a gépen,
ezt minden további nélkül megtehesse. •
SZALAY DÁNIEL
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W E B S Z E R V E R - S Z O L G Á L T A T Á S

WEBSZERVER-SZOLGÁLTATÁS 100 MB webtárterülettel
statikus oldalak elhelyezésére:

SSzzoollggáállttaattááss EEggyysszzeerrii ddííjj HHaavviiddííjj ÉÉvveess ddííjj

Webszerver-szolgáltatás – – 9 990 Ft

Extra webtárterület (100 MB) – – 4 990 Ft

AKTÍV WEBSZERVER-SZOLGÁLTATÁS 100 MB
webtárterülettel szerveroldali alkalmazások és adatbá-
zisok futtatására:

SSzzoollggáállttaattááss EEggyysszzeerrii ddííjj HHaavviiddííjj ÉÉvveess ddííjj

Aktív webszerver – 8 900 Ft –

Extra webtárterület (100 MB) – – 4 990 Ft

D A T A C E N T E R - S Z O L G Á L T A T Á S

DATA CENTER-SZOLGÁLTATÁS az Ön saját szerverének
vagy egyéb távközlési berendezéseinek elhelyezésére,
illetve szerverbérlete kiegészítô szolgáltatásokkal az
Interware Data Centerében:

SSzzoollggáállttaattááss EEggyysszzeerrii ddííjj HHaavviiddííjj KKeeddvveezzmméénnyyeess 
hhaavviiddííjj**

Co-location (szerverelhelyezés) – 10 000 Ft 88 990000 FFtt

IP-hosting 100 – 20 000 Ft 1188 000000 FFtt

IP-hosting 1000 – 100 000 Ft 9900 000000 FFtt

Szerverhosting 100 – 30 000 Ft 26 900 Ft** 
1133..445500 FFtt

Szerverhosting 1000 – 100 000 Ft 9988 990000 FFtt

Emelt szintû operátori tevékenység – 10 000 Ft 88 990000 FFtt

Rendszeradminisztráció alapdíja – 30 000 Ft –

Extra IP-cím – 4 000 Ft –

*A kedvezményes havidíj egyéves szerzôdés esetén érvényes.

**Az elsô 3 hónap havidíja.

Az akciós ajánlat visszavonásig érvényes.

D O M A I N S Z O L G Á L T A T Á S

SSzzoollggáállttaattááss EEggyysszzeerrii ddííjj HHaavviiddííjj ÉÉvveess ddííjj ((22.. éévvttôôll))

Teljes körû domainszolgáltatás – – 10 000 Ft

Domainregisztráció és -fenntartás
DNS nélkül 6 000 Ft – 2 000 Ft

Domainnév-átregisztrálás és
-fenntartás 2 000 Ft – 2 000 Ft

.com alá 35 USD – 35 USD

K I E G É S Z Í T Ô

I N T E R N E T S Z O L G Á L T A T Á S
SSzzoollggáállttaattááss EEggyysszzeerrii ddííjj HHaavviiddííjj ÉÉvveess ddííjj

E-mail (0–24) – – 9 990 Ft

Extra e-mail cím – – 2 990 Ft

Mail relay vagy csoportos e-mail
(DNS nélkül) – 4 990 Ft –
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Kapcsolódó 
webcím:

•
WWW.INTERWARE.HU

•

Szerverhosting- és webhosting-
szolgáltatások az IInntteerrwwaarree RRtt..-tôl
AA lleeggjjeelleennttôôsseebbbb mmaaggyyaarroorrsszzáággii iinntteerrnneettsszzoollggáállttaattóókk kköözzéé ttaarrttoozzóó IInntteerrwwaarree RRtt..-tt 11999977-bbeenn,, mmaaggyyaarr mmaaggáánn-
ttuullaajjddoonnúú ccééggkkéénntt aallaappííttoottttáákk,, ééss 22000011 ddeecceemmbbeerréébbeenn aallaakkuulltt rréésszzvvéénnyyttáárrssaassáággggáá.. AAzz iinntteerrnneettsszzoollggáállttaattáásstt

11999977-bbeenn BBuuddaappeesstteenn ééss aazz aagggglloommeerráácciióó tteelleeppüülléésseeiinn mmeeggkkeezzddôô vváállllaallaatt jjeelleennlleegg mmiinntteeggyy 77000000 eellôôffiizzeettôôvveell
rreennddeellkkeezziikk.. AAzz eellssôôssoorrbbaann mmiiccrroo-,, kkiiss- ééss kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookkrraa ffóókkuusszzáállóó ccéégg lleeggjjeelleennttôôsseebbbb eerreeddmméénnyyeeiitt 
aa sszzeerrvveerrhhoossttiinngg tteerrüülleettéénn éérrttee eell,, aahhooll ttööbbbb mmiinntt 5500%%-ooss ppiiaaccii rréésszzeesseeddéésstt mmoonnddhhaatt mmaaggááéénnaakk,, mmíígg aazz üüzz-

lleettii AADDSSLL- ééss bbéérreelltt vvoonnaallii iinntteerrnneettsszzoollggáállttaattááss tteerrüülleettéénn ppiiaaccii rréésszzeesseeddééssee sszziinnttéénn jjeelleennttôôss..

TTOOVVÁÁBBBBII IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK::

IInntteerrwwaarree RRtt..
1132 Budapest, 
Victor Hugo u. 18–22.
info@interware.hu
www.interware.hu
Telefon: +36 1 452 5300
Ügyfélszolgálat: +36 40 200 166

RREEFFEERREENNCCIIÁÁKK:: MTM-SBS Televízió Rt. (Tv2), 
RTL Klub, Hír Televízió Rt., Fórum csoport
(Hölgyfórum, Tôzsdefórum...), Hírek Média és
Internet Technológiai Kft., Index.hu Rt., Kapu
Kft., True Network, Tár.hu, Sanoma Budapest
Lapkiadói Rt., Alchimédia Kft., Carnation
Internet Consulting Rt., e-Tel Magyarország
Kft., PSI-Net Hungary, Senorg Rt.
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A Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.-nek
korábban is jó kapcsolata volt a Matáv Üzleti
Megoldások Üzletágával. Mint PIRGER KÁROLY, 
a Brau Union IT-vezetôje elmondta, 1993 óta ve-
szik igénybe a távközlési társaság szolgáltatásait.
A kezdeti analóg bérelt vonalak rendszere ké-
sôbb menedzselt bérelt vonali, vagyis Flex-Com
hálózattá fejlôdött.
A technológiák fejlôdése azonban mára még
korszerûbb, a felhasználó igényeihez még jobban
alkalmazható megoldásokat kínál. Ezért írtak ki
pályázatot az új IP-VPN megvalósítására.
„A négy pályázó ajánlata árban közel azo-
nos volt – mondta a Brau Union fôinformatikusa
–, azonban az egy évtizedes kedvezô tapasztalat, a
folyamatosan megbízható és minôségi szolgáltatás
végül a Matáv felé billentette a mérleg nyelvét.”
Az április elején üzembe álló virtuális hálózat
az ország különbözô helyein mûködô 11 telep-
hely belsô adat- és hangforgalmát biztosítja. A két
fô irányban, Sopron és Budapest, illetve Sopron
és Martfû között 1 Mbps-os összeköttetést létesí-
tenek, míg a többi végpont 64 kbps sebességgel
csatlakozik a rendszerhez. A Matáv arra is lehe-

tôséget teremt, hogy a felhasználó cég munkatár-
sai vagy partnerei kívülrôl, behívással csatlakoz-
zanak a hálózatra. A például távmunkára is 
alkalmas dial-up megoldás igénybevételét termé-
szetesen professzionális jogosultsági rendszer fel-
ügyeli. A rendszert minden végponton tartalék-
ban álló ISDN2-csatlakozás teszi teljessé.
„Megnyugtató számunkra, hogy bíznak
bennünk – nyugtázta örömmel a kiíró döntését
JAGADICS ÁRPÁD, a Matáv Üzleti Megoldások Üz-
letágának senior menedzsere –, annál is inkább,
mivel versenypiacon értük el az újabb sikert.”
Pirger Károly szavai megerôsítik ezt: „Nem-
csak cégünk mûködésében fontos a távközlési
szolgáltatás, de úgy érezzük, hogy forgalmunk
alapján a Brau Uniont is kiemelt partnerként ke-
zeli a Matáv. Ennek megfelelôen fokozottan oda-
figyelnek az igényeinkre, és a személyes ügyfél-
menedzserek együttmûködésünk során mindig
rugalmasan megoldották az esetlegesen felmerü-
lô problémákat.”
A szerzôdést stílszerûen a soproni Hungária
Serházban írták alá, ahol a partnerek serrel 
koccintottak a sikeres együttmûködésre.•

VViirrttuuáálliiss ssöörrhháállóózzaatt
A MMaattáávvoott választotta a Brau Union

HHáárroomm éévvrree sszzóóllóó kkeerreettsszzeerrzzôôddéésstt íírrtt aalláá aa MMaattáávvvvaall aaddaatt- ééss hhaannggsszzoollggáállttaattáássrraa aa BBrraauu UUnniioonn HHuunnggáárriiaa

SSöörrggyyáárraakk RRtt.. AA ttiizzeenneeggyy tteelleepphheellyyeett öösssszzeekkööttôô,, IIPP aallaappúú vviirrttuuáálliiss mmaaggáánnhháállóózzaatt kkiiaallaakkííttáássáátt nnééggyy ppáállyyáázzóó

kköözzüüll nnyyeerrttee eell aa vveezzeettôô ttáávvkköözzllééssii sszzoollggáállttaattóó..

Az április ele-

jén üzembe 

álló virtuális

hálózat az 

ország külön-

bözô helyein

mûködô 

11 telephely

belsô adat- és

hangforgalmát

biztosítja.

FELEZÔ

Márciustól minden eddiginél kedvezôbb vezetékes telefonálási lehetôséget kínál lakossági ügyfeleinek a

Matáv. A tavasz elsô napjától jelentôsen csökkennek a bevezetése óta igen sikeres Felezô díjcsomag perc-

díjai, így az havonta több mint 2 óra ingyenes telefonálási lehetôséget nyújt használóinak. A díjcsomag

igénybevételével a bruttó 3210 forintos havidíj fele, azaz bruttó 1605 forint lebeszélhetô, és kapcsolási dí-

jat sem számítanak fel a beszélgetések után. A Felezôvel márciustól csúcsidôszakon kívül az eddigi bruttó

25 forint helyett bruttó 12 forintos percdíjjal hívhatnak az ügyfelek helyi és belföldi távolsági vezetékes

számokat, csúcsidôszakban pedig 20 százalékkal, bruttó 20 forintra csökken a percdíj. A Felezô nemzetkö-

zi, mobil- és internetdíjai megegyeznek a Bázis díjcsomag percdíjaival. Az új tarifák azok számára is auto-

matikusan érvényesek, akik március 1-je elôtt fizettek elô a csomagra.

A Felezô révén lehetôség nyílik arra, hogy az ügyfelek lebeszélhetô kedvezményeket vegyenek igénybe. 

A díjcsomagot a Matáv elsôsorban az alacsony (Bázis díjcsomaggal kb. 4000 forintos számlanagyság) és 

közepes (Bázis díjcsomaggal kb. 5000 forintos számlanagyság) telefonforgalmat lebonyolító ügyfeleinek

ajánlja. A Bázishoz viszonyítva az alacsony forgalmú ügyfelek számára átlagban 18–25%, a közepes for-

galmú ügyfelek számára pedig 19–26% megtakarítást tesz lehetôvé a Felezôre való átállás. A díjcsomag

különösen a vidéken lakó ügyfelek számára igen kedvezô választás, hiszen kapcsolási díj nélkül, rendkívül

kedvezô távolsági percdíjjal telefonálhatnak egész nap.
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Szakértôk közben arra figyelmeztetnek, hogy a világ

egyáltalán nincs biztonságban az információs rendszerek

elleni támadásokkal szemben, és nap mint nap hallha-

tunk újabb és újabb, rafináltabb és erôsebb vírusokról. A

vállalatok biztonságának megteremtése érdekében foly-

tatott harc egyre bonyolultabbá válik, ahogy az informa-

tikai rendszerek komplexitása nô. Ráadásul nem szabad

elfelejtenünk, hogy az informatikai rendszereket ért tá-

madások sokszor nem a világhálón keresztül érkeznek,

hanem a vállalat belsô munkatársai vagy a falak mögé

bejutott „ellenséges ügynökök” valósítják meg azokat.

Ezek a folyamatok az elmúlt pár évben erôsödtek

fel, így szinte „természetes”, hogy ma még sok vállalat

nem rendelkezik kellôen kidolgozott, karbantartott, az

újabb és újabb támadási módozatokra állandóan reagál-

ni képes biztonsági szabályzattal, politikával vagy straté-

giával. A biztonsági infrastruktúra elemei ma szerteága-

zóak. Ide sorolhatjuk a szabályzatokat, szabványokat,

irányelveket, politikákat és kézikönyveket, valamint a

konkrét megoldásokat. Ez utóbbiak közül többen isme-

rik a vírusvédelmi, a tartalomszûrést megoldó vagy akár

az adatmentést végzô rendszereket, de fontosak a be-

léptetést szabályozó megoldások, a tûzfalak, a hálózati

forgalmat menedzselô szoftverek, valamint a logfájlok

analízisét lehetôvé tevô menedzsmentrendszerek. Nem

szabad megfeledkezni a különféle rejtjelezô termé-

kekrôl, az elektronikus aláírásban rejlô lehetôségekrôl, 

a felhasználók azonosítását és a hozzáférési jogosultsá-

gok menedzselését végzô smart cardokról, illetve toke-

nekrôl sem. És ez a lista korántsem teljes.

A Business Online a biztonságtechnika fontossága

miatt igyekszik bemutatni azokat a megoldásokat és

rendszereket, amelyek a vállalatok biztonságának

megteremtésében fontos szerepet játszhatnak. Remé-

nyeink szerint olvasóink a következô oldalakon sok

fontos információt találnak.  •SZÉLL ANDRÁS

AA bbiizzttoonnssáágg éérrddeekkéébbeenn
AAzz iinnffoorrmmaattiikkaaii bbiizzttoonnssáággrróóll ééss áállttaalláábbaann aa vváállllaallaattookk bbiizzttoonnssáággáárróóll mmaa nneemm lleehheett eelleeggeett éérrtteekkeezznnii.. NNaapp-

jjaaiinnkkbbaann kkiiddoollggoozzáássrraa kkeerrüülltteekk aa ccyybbeerrttéérrbbeenn zzaajjllóó hháábboorrúú ffoorrggaattóókköönnyyvveeii,, aammiibbeenn éérriinntteetttteekk aa mmuullttiinnaaccii-

oonnáálliiss ccééggeekk mmaaggyyaarroorrsszzáággii lleeáánnyyvváállllaallaattaaii iiss..
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Gyakran nem

csupán kód-,

hanem alkal-

mazásszintû 

jogosultság-

ellenôrzésre is

szükség van.

Nemcsak azt

szeretnénk

megvizsgálni,

hogy az adott

programkód

futtatható-e

egyáltalán,

hanem azt is,

hogy a progra-

mot használó

személy mi-

lyen dialógus-

ablakot láthat,

milyen funkci-

ókat használ-

hat fel.

K Ó D E L L E N Ô R Z É S

A .NET-futtatókörnyezet szigorúan figyel arra, mi-
lyen kód futtatására akarják rábírni. Elsô lépésben in-
formációt gyûjt annak származási helyérôl, készítôjé-
nek adatairól, vagyis feltérképezi a kód azonosítására
szolgáló információkat. Megvizsgálja, hogy honnan
származik a programkód: internetrôl letöltött állo-
mányról, lokális merevlemezen tárolt vagy esetleg 
megosztott hálózati erôforrásról van-e szó. Ezután 
szigorúbban is megvizsgálja az állományokat, kriptog-
ráfiai jegyeket keresve. Ilyen lehet a kód „ujjlenyoma-
ta” vagy a készítôjének digitális aláírása. Ezután össze-
veti ezeket az adatokat a kódokra vonatkozó házirend
szabályaival, és eldönti, hogy az adott programkód fut-
tatható-e, vagy sem.
A .NET által bevezetett „erôs név” (strong name) 
a kódok pontosabb azonosítását segíti. Ez tulajdonkép-
pen a kódnak egy olyan digitális aláírása, amely nem-
csak a készítôjére, hanem a verziószámára is vonatko-
zik, egyértelmûen megjelölve azt. Az „erôs név” nem-
csak a kód eredetét igazolja, hanem felderíthetôvé teszi
számunkra bárminemû megváltoztatásának tényét is.

S Z E R E P K Ö R - E L L E N Ô R Z É S

Gyakran nem csupán kód-, hanem alkalmazásszin-
tû jogosultság-ellenôrzésre is szükség van. Nemcsak
azt szeretnénk megvizsgálni, hogy az adott program-
kód futtatható-e egyáltalán, hanem azt is, hogy a prog-
ramot használó személy milyen dialógusablakot láthat,
milyen funkciókat használhat fel. Így természetesen
további, programfunkció- és metódusszintû ellenôrzés-
re is szükség van. Ennek támogatására vezette be 
a .NET keretrendszer a szerepkörfüggô (role-based) 
ellenôrzést.
Egy számla- és raktárprogram-kezelô alkalmazás
esetében nem minden felhasználó rendelkezik azonos
szerepkörrel. Van, aki csak a kimenô számlákat képes
felvinni, van, aki törölni is tudja azokat, és akad, aki
mindössze azt tudja ellenôrizni, hogy az adott ter-
mékbôl van-e még raktáron. Régebben az ilyen igény
megvalósítására a programozó telerakta a programkó-
dot ellenôrzésekkel, feltételekkel, elágazásokkal, egy-
egy rész többször is szerepelt a programban aszerint,
hogy melyik felhasználó futatta az alkalmazást.
A .NET keretrendszer egyszerûbb utat kínál 
a programozó számára. Elsô lépésként elérhetôvé teszi

a kódot futtató személy azonosítóinak (Identity) lekér-
dezését. Második lépésként e mellé felsorolhatjuk az
adott személy alkalmazásra vonatkozó jogait, szerep-
köreit (Roles). Így megkapjuk a kívánt „fôszereplô”
(Principal) objektumot, amely azután bármely sorból
lekérdezhetô és ellenôrizhetô. A fejlesztônek tehát
csak meg kell jelölnie, hogy egy adott metódust mi-
lyen szerepkörrel rendelkezô felhasználó hívhat meg,
a .NET futtatókörnyezete minden más lépést automa-
tikusan elvégez helyette.

B I Z T O N S Á G O S

K O M M U N I K Á C I Ó

Ha már rendbe szedtük a kódunk futtatásával és
alkalmazásunk funkcióinak elérésével kapcsolatos jo-
gosultságokat, akkor még meg kell oldanunk a bizton-
ságos kapcsolódást más rendszerekhez. A .NET keret-
rendszer tartalmaz minden olyan eszközt, amellyel
nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló, biz-
tonságos kommunikáció alakítható ki bármely rend-
szerrel. Ha digitális aláírásról, digitális kulcs alapján
történô titkosításról, jelszavak biztonságos tárolásáról
van szó, a .NET fejlesztôkörnyezete lehetôséget bizto-
sít szabványos PKI-megoldások alkalmazására, chip-
kártyák vagy az újabban elterjedôben lévô USB-token
felhasználására.
A biztonságos kommunikációs csatornák kialakítá-
sára SSL, illetve HTTPS típusú webszolgáltatás-megol-
dásokat alkalmazhatunk, nemcsak az interneten, ha-
nem a belsô hálózaton is. A .NET-fejlesztôkörnyezet
által felkínált megoldásban így nem csupán védett csa-
tornán keresztül kapcsoljuk össze a rendszereket, de
azok digitális kulcsok felhasználásával azonosíthatják
is egymást, lehetetlenné téve az üzenetváltás lehallga-
tását és hamis üzenetek küldését.
Mint a fenti példákból is látható, a .NET keret-
rendszer építôköveibôl egyszerûen alakíthatunk ki
összetett, nagy biztonsági fokkal rendelkezô rendsze-
reket. A Grepton belsô .NET-szabványában és az általa
kialakított .NET-rendszerekben sikerrel használja fel 
a .NET biztonsági építôkockáit. Az új technológiával
ismerkedô fejlesztôknek tehát csak azt ajánlhatjuk,
hogy a Microsoft .NET által bevezetett új nyelvek mel-
lett ismerkedjenek meg a .NET új biztonsági megoldá-
saival is. •BORBÉLY ANDRÁS SECURITY-SZAKÉRTÔ /

GREPTON INFORMATIKAI RT.

..NNEETT-sseeccuurriittyy
Biztonságos megoldások a Greptontól
AA MMiiccrroossoofftt ..NNEETT kkeerreettrreennddsszzeerr ááttffooggóó,, ttööbbbb sszziinntteenn mmeeggvvaallóóssííttootttt bbiizzttoonnssáággii iinnffrraassttrruukkttúúrraa kkiiaallaakkííttáássáátt

tteesszzii lleehheettôôvvéé aa ffeejjlleesszzttôôkk sszzáámmáárraa.. OOllyyaann nnyyeellvv,, ffeejjlleesszzttôôeesszzkköözz,, aammeellyy aa bbiizzttoonnssáággii kkéérrddéésseekk mmiinnddeenn

tteerrüülleettéérree kkiitteerrjjeeddôô mmeeggoollddáásstt nnyyúújjtt,, ééss ííggyy nneemmccssaakk aa bbiizzttoonnssáággii kkéérrddéésseekk mmeeggoollddáássáárraa ffoorrddííttootttt ffeejjlleesszz-

ttééssii iiddôô rröövviiddüüll llee,, hhaanneemm eeggyyssééggeess ééss eellffooggaaddootttt sszzaabbvváánnyyookkoonn aallaappuullóó mmeeggoollddáássookk sszzüülleettnneekk.. 

AAzz úújj ffeejjlleesszzttéésseekknnééll aa GGrreeppttoonn ffeellhhaasszznnáálljjaa aa ..NNEETT bbiizzttoonnssáággii mmeeggoollddáássaaiitt,, aazz ootttt sszzeerrzzeetttt ttaappaasszzttaallaattoo-

kkaatt.. CCiikkkküünnkkbbeenn bbeemmuuttaattjjuukk,, hhooggyy mmiillyyeenn ééppííttôôkkoocckkáákkbbóóll ééppüüllnneekk ffeell aa MMiiccrroossoofftt ..NNEETT kkeerreettrreennddsszzeerr

bbiizzttoonnssáággii sszzoollggáállttaattáássaaii..



A vállalatnál mûködô, a rendszereket és a hálózati

forgalmat vizsgáló védelmi eszközök gyanúsnak tûnô te-

vékenység észlelésekor jeleznek. Eseménynek nevezzük

a rendszerben vagy a hálózaton megfigyelhetô bármely

történést. Ilyenbôl a legtöbb vállalatnál naponta sok-

ezernyi adódik. A mindennapos eseményekre jó példa 

a hibás vagy túl hosszú hálózati csomag, illetve az el-

rontott felhasználói bejelentkezés.

A munka nehezét a ténylegesen gondot okozó ese-

mények kiválogatása jelenti. Az eltorzult csomagok álta-

lában ártalmatlanok, de egyes esetekben káros hatásuk is

lehet, például átmenetitár-túlcsordulásos támadást jelez-

hetnek. Az elrontott bejelentkezés lehet támadási kísér-

let, de egyszerû melléütésbôl is eredhet. Tehát további

összefüggések ismerete szükséges annak eldöntéséhez,

hogy van-e valamilyen beavatkozást igénylô probléma,

és ha igen, mit kell tennünk. A csupán az események fel-

ügyeletére összpontosító cégek nem ismerik fel az össze-

függéseket, a hamis találatokra pazarolják az idôt, és ál-

talánosságban véve az „utánlövésekkel” vannak elfoglal-

va, ebbôl eredôen pedig mûködésük zûrzavaros.

I N C I D E N S E K

Az incidens egy vagy több, az elfogadható kockázati

mérték megtartása érdekében beavatkozást és lezárást

igénylô védelmi eseménybôl, körülménybôl áll. Míg

gyakran történnek olyan események, amelyek egyen-

ként szemlélve elszigeteltnek és összefüggéstelennek

tûnhetnek, az incidensek összefüggést teremtenek az

események között. Így a rendszer biztonsági felelôsei

észlelhetik a veszélyt jelentô fenyegetéseket, és szükség

esetén közbeléphetnek.

Az incidensek két csoportba sorolhatók. Egyrészt

elôfordulhatnak jelentôs, az üzletet veszélyeztetô és be-

avatkozást igénylô fenyegetések, másrészt pedig olyan,

nap mint nap elôforduló helyzetek, amelyek csak elha-

nyagolásuk esetén jelentenek veszélyt az üzletmenetre.

Az egy vagy több eseménybôl álló incidensre példa 

a nagymértékû vírus- vagy féregfertôzés, a szolgáltatás

megszakítása, a rendszerhez vagy annak adataihoz való

jogosulatlan hozzáférésre tett kísérlet, a szolgáltatás-

megtagadtató támadás, a nyilvános FTP-szolgáltatással

való visszaélés, a tulajdonos tudomása, rendelkezése

vagy hozzájárulása nélküli változtatások a rendszer

hardverében, szoftverében, illetve támadásérzékeny al-

kalmazások futtatása a rendszeren.

H A T É K O N Y I N C I D E N S K E Z E L É S

Néha együtt kell szemlélni a sok, egymáshoz kap-

csolódó eseményt (támadást, sérülékenységet, szabály-

zatsértést) ahhoz, hogy felfedezzük az incidenst. Az 

incidensközpontú látásmód által a szakemberek behatá-

rolhatják az érintett rendszerek számát, megtudhatják

érintettségük mértékét a titkosság, az épség és a rendel-

kezésre állás szempontjából. Felmérhetik az üzletmenet

érintettségét, vagyis az incidensnek az érintett rendszer-

re gyakorolt hatását annak üzleti értéke szerint, és az

incidens kezelésének más eseményekkel szemben 

– a szükséges beavatkozás sürgôssége alapján –

elsôbbséget adhatnak.

Ma már nem az a kérdés, hogy vajon találkozunk-e

incidenssel, hanem hogy az mikor következik be. Az in-

cidensközpontú látásmód a védelem kézben tartásának

összetett és fárasztó feladatait teszi egyszerûbbé. Na-

ponta nagy tömegû védelmi esemény jelentkezik a ki-

terjedt hálózattal rendelkezô vállalatoknál. A teljes be-

jövô adatmennyiség kézben tartásának legjobb módja a

védelmi eljárások által keletkezô információknak a háló-

zati rétegekben, valós idôben, összesítetten és összefüg-

géseiben történô áttekintése. Ezt a célt valósítja meg az

incidensmenedzser. A Symantec Incident Manager pél-

dául összevonja a több gyártótól származó, különféle

termékek által jelzett védelmi eseményeket. Felismeri 

a fontossági sorrendet, és az incidenseket azok lezárásá-

ig nyomon követi, így a cégek valós lépéseket tehetnek

támadható felületeik csökkentése érdekében.•
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Kapcsolódó
webcím:

•
WWW.SYMANTEC.HU

•

IInncciiddeennss vvaaggyy eesseemméénnyy??
Kutatás a védelmi események szénakazlában
AAzz iinnffoorrmmaattiikkaaii bbiizzttoonnssáágg kkéézzbbeenn ttaarrttáássaa nnaappjjaaiinnkkbbaann mmiinnddeenn eeddddiiggiinnééll nnaaggyyoobbbb ffeelleellôôssssééggeett jjeelleenntt.. EEggyy

ttiippiikkuuss vváállllaallaatt sszzáámmooss vvééddeellmmii eesszzkköözztt mmûûkkööddtteett aabbbbaann aa rreemméénnyybbeenn,, hhooggyy bbiizzttoonnssáággaa nnöövveekksszziikk,, áámm aazz

iillyyeenn eesszzkköözzöökk áállttaall llééttrreehhoozzootttt,, mmiinnddeenntt eellöönnttôô aaddaattáárraaddaatt kkeezzeellééssee úújjaabbbb ggoonnddoott jjeelleenntt.. EEggyyrree ggyyaakkoo-

rriibbbbaakk ééss öösssszzeetteetttteebbbbeekk aa ttáámmaaddáássookk,, ggyyaakkoorrttaa ffeellddeerríítteettlleenneekk iiss mmaarraaddnnaakk,, mmiiaallaatttt aa vvééddeellmmii pprroobblléé-

mmáákk kköövveettkkeezzttéébbeenn bbeeáállllóó üüzzlleettii vveesszztteesséégg nnöövveekksszziikk.. AAzz iinncciiddeennss ééss aazz eesseemméénnyy kkéétt iiggeenn eellttéérrôô ddoolloogg.. 

AAzz eesseemméénnyyeekk sszzáámmaa mméégg eeggyy kköözzeeppeess mméérreettûû vváállllaallaattnnááll iiss kköözzeell ttíízzmmiilllliióórraa rrúúgg éévveennttee.. EEggyy eekkkkoorraa aaddaatt-

áálllloommáánnyy vvééggiiggvváállooggaattáássaa ppeeddiigg kkoommoollyy ffeellaaddaattoott jjeelleenntt.. MMeegg kkeellll tteehháátt ttaalláállnnii aazz eesseemméénnyyeekk sszzéénnaakkaazzlláá-

bbaann aa vvééddeellmmii iinncciiddeennsseekkeett jjeelleennttôô „„ttûûkkeett””..



F I Z I K A I B I Z T O N S Á G

A megfelelô rendszer kiválasztása elôtt na-
gyon fontos, hogy részletesen felmérjük az igénye-
ket, és azok alapján tervet készítsünk, amelyben
feltétlenül meg kell határozni a következôket:
– a védeni kívánt területeket (cég területe, egyes
emeletek, raktár, szerverszoba, pénztár),
– a védelmi szinteket (meghatározhatjuk magunk-
nak, vagy használhatjuk a mások által már megfo-
galmazott, illetve számon kért szinteket, pl. a biz-

tosítók által használtakat, amelyek Mabisz-minôsí-
tésként ismeretesek),
– a mozgási jogosultságokat és a hozzájuk rendelt
területeket (vendég, dolgozó, raktáros, informati-
kus, teljes),
– a be- és kiléptetési pontokat,
– a védelem jellegét és célját:

~nyilvántartás (Pl. a gyár területén tartózko-
dók száma katasztrófa esetén vagy a vámszabad
területeknél megkövetelt nyilvántartás.)

27
2003/4

ÁPRIL IS

... az át-

eresztôképes-

ség és a biz-

tonság általá-

ban fordított

arányban áll

egymással. Mi-

nél több em-

bert kell adott

idôn belül ki-

vagy beléptet-

ni, annál való-

színûbb, hogy

az azonosítást

és az áthala-

dást kell gyor-

sítani, mivel az

áteresztôpon-

tok számának

növelése csak

korlátozott ke-

retek között le-

hetséges.

BBeelléépptteettôôrreennddsszzeerr,,
vvaaggyy kkiiccssiitt ttööbbbb??((II..))

AA bbeelléépptteettôôrreennddsszzeerreekkrrôôll mmiinnddeennkkiinneekk aa kkáárrttyyáákk,, aa kkaappuukk,, aa ffoorrggóóvviilllláákk ééss aa bbiizzttoonnssáágg jjuutt eesszzéébbee.. AAzz

eemmbbeerreekk áállttaalláábbaann úúggyy ggoonnddoolljjáákk,, hhooggyy aa bbeelléépptteettôôrreennddsszzeerr eeggyyeennllôô aa bbiizzttoonnssáággggaall,, ppeeddiigg sszzáámmttaallaann

oollyyaann ttéénnyyeezzôô lléétteezziikk,, aammeellyy eezztt aa bbiizzttoonnssáággoott jjeelleennttôôsseenn bbeeffoollyyáássoolljjaa.. RRááaaddáássuull aa bbeelléépptteettôôrreennddsszzeerr kkii-

vváállaasszzttáássaa uuttáánn áállttaalláábbaann aa bbiizzttoonnssáággéérrtt ffeelleellôôss sszzeemmééllyyeekk eellééggeeddeetttteenn hhááttrraaddôôllnneekk.. DDee mmii lleesszz aa ttööbbbbii

tteerrüülleetttteell?? MMiitt vváárrhhaatt aa HHRR,, aa bbéérr-,, aa ppéénnzzüüggyy?? VVéélleemméénnyyüünnkk sszzeerriinntt ssookkaatt.. EEggyy ffeejjlleetttt bbeelléépptteettôôrreennddsszzeerr

mmáárr rrééggeenn nneemmccssaakk aa bbeelléépptteettéésstt vvééggzzii.. MMiiéérrtt nnee hhaasszznnáállhhaattnnáánnkk rreennddsszzeerrüünnkkeett aa mmuunnkkaaiiddôô mméérréésséérree,, 

aa ddoollggoozzóókk ttáájjéékkoozzttaattáássáárraa,, aazz eebbééddiiddôô rreeggiisszzttrráálláássáárraa,, aa kkööllttssééggeekk,, mmuunnkkaasszzáámmookk kkööllttsséégghheellyyeekk 

sszzeerriinnttii bboonnttáássáárraa vvaaggyy aakkáárr aa ggééppkkooccssiikk hhaasszznnáállaattáánnaakk kkoorrrreekktt nnyyiillvváánnttaarrttáássáárraa?? EEbbbbeenn aa cciikkkkbbeenn ffôôlleegg

aa bbiizzttoonnssáággggaall,, aa ffiizziikkaaii eesszzkköözzöökkkkeell ééss aazz eezzzzeell kkaappccssoollaattbbaann eelléérrhheettôô ffuunnkkcciióókkkkaall ffooggllaakkoozzuunnkk.. 

AA ffeenntt eemmllíítteetttt mmáássiikk,, lleeggaalláábbbb eennnnyyiirree ffoonnttooss tteerrüülleetteett,, vvaallaammiinntt aa pprrooggrraammtteecchhnniikkaaii kkéérrddéésseekkeett 

aa mmáájjuussii sszzáámmbbaann mmuuttaattjjuukk bbee aazzookknnaakk,, aakkiikk bbeelléépptteettôô-,, mmuunnkkaaiiddôô-nnyyiillvváánnttaarrttóó,, iilllleettvvee eeggyyéébb 

ffuunnkkcciióókkaatt mmeeggvvaallóóssííttóó rreennddsszzeerrtt kkíívváánnnnaakk bbeesszzeerreezznnii..



~szûrés, ellenôrzés (Az áthaladókat valami-
lyen szempontból ellenôrzik. Ez jelenthet fém-
detektorkaput, amelyet a lopások csökkentésére
elektronikai cégek alkalmaznak elôszeretettel.
Általánosabb megoldás a gépi úton, véletlensze-
rûen kiválasztott dolgozók és csomagjaik átvizs-
gálása. Ebben az esetben csökkenthetô az ôrök-
kel történô összejátszás.)

~mozgáskorlátozás (Ezen a területen is több-
féle szint lehetséges. A szinte jelképes, de nagy
áteresztôképességgel rendelkezô optikai kapuk,
ajtók és forgóvillák könnyen kijátszhatók, és álta-
lában csak a vendégek vagy 
a dolgozók jóhiszemû, felelôs
magatartásánál alkalmazhatók
megfelelôen. Ellenkezô esetben
külön ôr kell a használatuk el-
lenôrzésére. Sokkal nagyobb biz-
tonságot nyújtanak a nagyon szi-
gorú, pontos azonosítást végzô,
fémdetektorral is ellátott buborék-
ajtók, ahol egyszerre csak egy
ember tud áthaladni, és akár
többféle azonosításon is átmehet:
(kártyás, ujjlenyomat- vagy egyéb
biometrikus azonosítás.)
Tervezéskor két szempontot
feltétlenül figyelembe kell venni.
Az elsô az, hogy az áteresztô-
képesség és a biztonság általában
fordított arányban áll egymással.
Minél több embert kell adott idôn
belül ki- vagy beléptetni, annál va-
lószínûbb, hogy az azonosítást és
az áthaladást kell gyorsítani, mivel
az áteresztôpontok számának nö-
velése csak korlátozott keretek
között lehetséges.
A másik, hogy a védett terü-
let adottságainak megfelelôen kell a célt megha-
tározni, s nem érdemes a be- és kiléptetési pon-
tokat túlméretezni (pl. ha a területre máshol, 
a beléptetôrendszert megkerülve is be lehet jut-
ni). Egy terület védelmi szintjét mindig a legala-
csonyabb védelmi szintû elem határozza meg,
amely lehet egy ablak, egy alacsony kerítés-
szakasz vagy akár egy gyenge ajtó.
A beléptetôrendszerek alkotóelemeiben hasz-
nált technikai megoldások alapvetôen meghatá-
rozzák a rendszer biztonságát. Persze ezeknek a
megoldásoknak a jó része elég bonyolult ahhoz,
hogy ne térjenek ki rá a rendszerek általános tá-
jékoztatóiban, emiatt az egyes rendszerek össze-
hasonlítása nehéz feladat. A választásnál igen

fontosak a jó referenciák és az esetleges minôsí-
tések. A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz)
kidolgozott egy minôsítési rendszert, amely 
a rendszerek biztonságának szintjét hivatott fel-
mérni. A Mabisz-minôsítést megszerzô rendsze-
rek részletes átvilágításon esnek át, és ez ha nem
is 100%-os mértékben, de nagy részben jelzi
színvonalukat.

M I L Y E N R E N D S Z E R T

V Á L A S S Z U N K ?
Inkább a kártya alapú rendszerek terjedtek el.

Ezek sokfélék lehetnek, pl. mág-
nescsíkos, chipkártyás, közelítô
kártyás, infrakártyás, kombinált
kártyás (többféle azonosítást 
alkalmaznak), de még találkoz-
hatunk vonalkóddal ellátott kár-
tyákkal is. Az, hogy melyik azo-
nosítási módszert választjuk, 
jelentôsen befolyásolja teljes
rendszerünk teljesítményét. Az
alábbiakban röviden ismertetjük
a legismertebb azonosítási eszkö-
zök fôbb jellemzôit.
Mágneskártya. Igen elterjedt,
aminek legfôbb oka az olcsó
elôállíthatóság. A kártyák
könnyen másolhatók, a mágne-
ses terekre és a szennyezôdésre
érzékenyek, emellett élettarta-
muk is korlátozott (1-2 ezer 
lehúzás), mivel elôbb-utóbb el-
kopnak. Az olvasók élettartama
jelentôsen hosszabb, de néha
cserélni kell az olvasófejet.
Használatuk is gyakorlatot felté-
telez, mert nem mindegy, hogy
a kártyát milyen irányban és se-

bességgel húzzák le.
Chipkártya. Ezek a kártyák nehezen másolhatók,
a mágneses terekre már nem érzékenyek, de a ko-
pás és a szennyezôdés itt is problémát okozhat. 
A kezelésük picit egyszerûbb, mint mágnescsíkos
társaiké. A beléjük integrálható bonyolult chipek-
kel akár komolyabb feladatokra is használhatók,
pl. számítógépes titkosításra. Persze ennek meg-
felelôen az áruk is jelentôsen magasabb.
Infrakártya. Belsejükben a lyukkártyákhoz hason-
ló lap helyezkedik el. Ezt kívülrôl egy normál
fényben átlátszatlan réteggel védik, amely csak
az infravörös fényt bocsátja át. Elônyükként az
olcsóságukat lehet felhozni, de egyre ritkábban
használják ôket.
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Vonalkód. Elôállításuk és másolásuk egyaránt
egyszerû. Ennek megfelelôen általában ott hasz-
nálják, ahol tényleg nagyszámú azonosításra van
szükség, pl. belépôjegyeken, a kereskedelemben
a vevôk azonosítására. Léteznek olyan megoldá-
sok is, amikor a vonalkódot az infrakártyákhoz
hasonlóan védik, de ez az elôállításukat nehe-
zebbé teszi.
Közelítô (proximity) kártya. Személyi beléptetés-
re jelenleg talán ez a típus a legelterjedtebb. 
A kártyák egy kis chipet és egy antennát tartal-
maznak. Ha az olvasó közelébe helyezik, az ol-
vasó által sugárzott rádiófrekvenciás energiától a
kártya feltöltôdik, és szintén rádiófrekvenciásan
visszasugározza a kódját. Ez a megoldás számta-
lan elônnyel jár. A leglényegesebb, hogy a kár-
tyát hozzá sem kell érinteni az olvasóhoz, elég
csak közel tartani. A kártya és az olvasó nem ko-
pik, nem érzékeny a koszra, kényelmesen és gya-
korlat nélkül is kezelhetô. Élettartama szinte
korlátlan, nem mágnesezôdik le, megfelelô távol-
ságú olvasó esetén elô sem kell venni a táskából,
így sokkal kisebb az elvesztés esélye is. További
elônyük még az ilyen típusú rendszereknek,
hogy a kártyán kívül sokféle kivitelû jeladó kap-
ható hozzájuk. Lehet például a kártyánál jóval ki-
sebb és kényelmesebb kulcstartót is kapni, amely
ugyanúgy mûködik, mint a kártya, de létezik a
gépkocsik aljára csavarozható, robusztus és na-
gyobb olvasási távolságot biztosító változat is.
Mindezek mellett az ára ugyancsak kedvezô.
Kombinált kártya. Ez a fenti megoldásokból 
többet is tartalmazhat. Általában akkor kerül
elôtérbe, amikor a különbözô funkciókat egy kár-
tyára akarják integrálni (pl. a fénymásoló a mág-
nescsíkkal mûködik, amíg a beléptetést a beépí-
tett közelítô kártyás chip végzi).
A kártyás rendszereken kívül persze léteznek
egyéb megoldások is. Ilyenek például a biometri-
kus azonosítással mûködô rendszerek (ujjlenyo-
mat-, írisz-, tenyér- vagy arcfelismerô megoldá-
sok). Joggal feltehetnénk a kérdést, hogy miért
nem ezeket használják már mindenhol, hiszen 
a kártyák jelentôs költséget jelentenek, a kezünk
viszont mindig „kéznél van”. A válasz az, hogy
habár jelentôs fejlôdés történt ezen a téren, az
ilyen típusú rendszerek sebessége és ára még
csak igen speciális területeken történô felhaszná-
lásra teszi alkalmassá ôket. A biometrikus rend-
szereket így általában csak olyan helyekre szere-
lik, ahol kevés embert, de pontosan kívánnak
azonosítani, s a sebesség és az ár csupán másod-
lagos szempont (pl. laboratóriumok, kiemelt ér-
tékek és nagy fontosságú információk ôrzése).

K I E G É S Z Í T Ô

B E R E N D E Z É S E K

Ha már kiválasztottuk az azonosítás módját,
meg kell határozni, hogy milyen korlátozó és ki-
egészítô eszközökre lesz szükség. A legtipiku-
sabbak az áthaladást korlátozó megoldások (aj-
tók, forgóvillák, forgókapuk, infrasorompók).
Ezek általában minden rendszerhez könnyen
hozzákapcsolhatók, mivel csak egy záró vagy
nyitó kontaktust igényel a vezérlésük. Sokszor
elôfordul, hogy a beléptetôrendszert nem attól
vásárolják, akitôl a forgóvillát vagy a fotocellás
ajtót. A biztonság kedvéért ilyenkor érdemes
egy közös nyilatkozatot kérni a két cégtôl, hogy
rendszereiket tudják illeszteni.
Az áthaladást korlátozó eszközök nagy vá-
lasztékban kaphatók, részletes ismertetésük ta-
lán egy külön cikk feladata lehetne. Vannak
olyan egyéb kiegészítôk is, amelyek nem közvet-
lenül a ki- és beléptetést végzik, de belép-
tetôrendszerekkel összekapcsolva jelentôsen
jobb eredménnyel mûködnek, mint az egyéb
megoldások. Ilyen a már említett, dolgozói át-
vizsgálást véletlenszerûen elrendelô és doku-
mentáló funkció, amely részrehajlás nélkül vá-
laszt a kilépô dolgozók közül.
Feltétlenül említést érdemelnek még a belép-
tetôrendszer kártyájával használható kulcsszekré-
nyek, amelyek pontosan dokumentálják, hogy ki,
mikor és milyen kulcsokhoz fért hozzá. Ha egy
kulcsot valaki felvett, akkor képes azonnal kiírni 
a felvevô elérhetôségét, mobilszámát, vagy hogy
az adott kulcshoz tartozó gépkocsit pontosan me-
lyik parkolóban kell keresni.
Komolyabb rendszerek az egyértelmûen
szükséges vezérlési funkciókon kívül képesek
adatokat gyûjteni a környezetükrôl és saját ma-
gukról (ilyen funkció pl. a szabotázsvédelem, az
ajtók kártyahúzás nélküli nyitásának vagy nyitva
maradásának érzékelése, jelzése). Gyakran 
a tûzvédelmi rendszerrel is szükséges összekötni
a beléptetôrendszereket, hogy tûz esetén auto-
matikusan átjárhatóvá tegyék a menekülési 
útvonalakat.

Ü Z E M E L T E T É S

Érdemes a rendszert üzemeltetési szempont-
ból is megvizsgálni. Mit történik, ha...? És te-
gyük hozzá, szokott is történni. Vannak persze
elôre nem látható események, de azért bizonyos
esetekre fel lehet készíteni a rendszert. A válasz-
tásnál vegyük számba a következôket:
– Van-e a rendszer egyes elemeinek állapotát fi-
gyelô és ellenôrzô funkció? Például az olvasók
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üzemképességének jelzése, amely riasztást küld,
ha valami meghibásodik. Ne reggel 6 órakor de-
rüljön ki, hogy 300 ember nem tud bemenni és
elkezdeni a munkát.
– Jelzi-e a rendszer a 220 V-os tápellátás meg-
szûnését? Ez apróságnak tûnik, de lássuk, mi
történhet, ha nem! A rendszer elkezd akkumu-
látorról mûködni, és senki nem veszi észre,
hogy egy napja már arról üzemel. Aztán ha az
akkumulátor lemerült, a legváratlanabb (és 
valljuk be, általában a legkellemetlenebb) 
pillanatban kikap-
csol. Ha viszont 
a rendszergazda
rögtön kap egy e-
mailt, vagy hallja,
hogy csipog a táp-
egység, azonnal el
tudja hárítani a hi-
bát, úgy, hogy a
rendszer egy pilla-
natra sem áll le.
– A szünetmentes
akkumulátor tölté-
sének jelzése. A
rendszerek szünet-
mentes tápellátásáról feltétlenül gondoskodni
kell, mivel áramszünet esetén is fontos a megfe-
lelô mûködés fenntartása. A szünetmentesség-
nek lehetôleg nemcsak az olvasókra kell kiter-
jednie, hanem az ajtózárakra és adott esetben 
a forgóvillákra is. A szünetmentesség tervezésé-
nél hosszabb idôt kell meghatározni, mint pl. 
a számítógépeknél szokás, nem szabad megelé-
gedni pár perces tartalékkal, célszerû többórás
vagy akár többnapos idôre gondolni. Ne feled-
jük el azt sem, hogy tûz esetén az elsô teendô
általában az áramtalanítás. Nagyon súlyos kö-
vetkezményekkel járhat, ha ilyenkor egy ajtót
nem lehet kinyitni.
– A rendszer egyes elemeinek meghibásodása le-
hetôleg ne befolyásolja a többi eszköz mûködé-
sét. Ezt persze nem lehet minden eszközre érvé-
nyesíteni, de egy olvasó hibája miatt a többi
elemnek még mûködnie kell.

– A rendszernek az eseményeket és a beállításo-
kat a lehetô legbiztonságosabban kell kezelnie.
Ez általában abból áll, hogy az olvasó az adatokat
saját maga is egy nem felejtô memóriában tárol-
ja, illetve ha van olyan, akkor a vezérlô (közpon-
ti egység) is ilyen memóriával van ellátva. Fon-
tos, hogy amennyiben a rendszer az adatokat
nem tudja elküldeni a számítógép felé, akkor is
képes legyen megfelelôen sok esemény ideigle-
nes tárolására addig, amíg a számítógépet kar-
bantartják, vagy éppen áramszünet van. Ebben

az esetben szintén
célszerû napokban
gondolkozni, mivel
lehet, hogy a rend-
szergazda épp sza-
badságon van, vagy
a számítógépen
hosszabb javítást
végeznek. Egy
1000 fôs cégnél, ha
csak a ki- és belépé-
seket számoljuk, ak-
kor is 2000-2500
esemény képzôdik
egy napon, de ha

nem csupán egy ponton van olvasó, akkor a há-
zon belüli mozgások miatt ez a szám a sokszoro-
sára emelkedhet. Egy pár nap alatt képzôdô 
15-20 ezer esemény nem is tûnik soknak, csak
akkor, ha kézzel kell regisztrálni azokat.
És legvégül a sikeres üzemeltetéshez egyér-
telmûen szükséges a hosszú távú szakmai kap-
csolat biztosítása a gyártó vagy a forgalmazó
céggel. Ez általában a karbantartási szerzôdés
megkötésével jön létre, amelynek a felhasználó
számára rögzített javítási határidôket, telefonos
ügyfélszolgálatot és igény szerinti szakmai kon-
zultációt kell biztosítania.
Ahogy azt a bevezetôben is ígértük, a májusi
folytatásban egészen más szempontból fogjuk
megvizsgálni a beléptetôrendszereket és azt 
a többletet, amit az ügyvitel egyéb területein
nyújtani tudnak. •ÁGYÁN PÉTER, A NEXON

BELÉPTETÔRENDSZEREK ÜZLETÁGÁNAK VEZETÔJE
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A Novell BorderManager átfogó biztonsági fel-

ügyeleti megoldást kínál, kihasználva a Novell-címtár-

szolgáltatás erejét. A BorderManagerrel a cégek ki-

használhatják az internet új technológiáit úgy, hogy

közben hatékonyan védik hálózatukat mind a külsô,

mind a belsô támadások ellen. Még nagyobb teljesít-

ményt biztosíthatnak felhasználóiknak – anélkül, hogy

egy szemernyit is fel kellene áldozniuk a biztonságból,

és tovább csökkenthetik a hálózat összköltségeit 

a központi felügyelet és irányítás révén.

Mivel a BorderManager szorosan egybeépül az

eDirectoryval, a rendszergazdák egyetlen központi

helyrôl irányíthatják a biztonsági rendszert, és férhet-

nek hozzá az egész hálózathoz. Az eDirectory alapú

hitelesítés jóval nagyobb biztonságot nyújt, mint a ha-

gyományos TCP/IP alapú biztonsági megoldások. Az

eDirectoryra épülô BorderManager képes valódi fel-

használó és erôforrás alapú védelmet biztosítani. A jo-

gosultság elbírálása a felhasználó személyétôl, nem pe-

dig az éppen használt munkaállomás adataitól függ.

T Û Z F A L S Z O L G Á L T A T Á S O K

A BorderManager tûzfala stabil védelmet biztosít 

a behatolók ellen a vállalati intranet és az internet 

határán. A tûzfalak felhasználhatók arra is, hogy biz-

tonságos szegmensekre osszuk a vállalati intranetet,

védve az egyes osztályok bizalmas adatait a más osztá-

lyokon dolgozó felhasználóktól. A BorderManager 

tûzfalszolgáltatásaival a cég egyaránt felügyelheti az

internetrôl bejövô és az oda kimenô forgalmat.

Az OSI hálózatmodell mindegyik szintjén találunk

hozzáférés-vezérlési szolgáltatásokat. Minden maga-

sabb szintû komponens további védelmi funkciókkal

egészíti ki az alatta találhatók szolgáltatásait. Az egyes

komponensek szorosan egymásra épülve igen nagy szi-

lárdságú védelmi rendszert alkotnak. Felülrôl lefelé

haladva az alábbi funkciókat használhatjuk:

Alkalmazásproxy. Az alkalmazásproxyk a felhasználói

alkalmazások és az intranetes/internetes erôforrások

közé ékelôdnek be, és az OSI hálózatmodell 7. szintjén

vizsgálják a hálózati csomagokban lévô adatokat.

Áramköri átjárók. A BorderManager kétféle áramköri

átjárót kínál: SOCKS átjárót és Novell IP-átjárót.

Hálózati címfordítás. A BorderManager tartalmaz

mind dinamikus, mind statikus IP-címfordítási (NAT)

táblákat. A táblákat a rendszergazda töltheti fel nyilvá-

nos IP-címekkel, a BorderManager pedig automatiku-

san ezekkel helyettesíti a tûzfalon kívülre haladó cso-

magok belsô forráscímeit.

Csomagszûrés. A BorderManager csomagszûrôje min-

den egyes csomagot megvizsgál a beállított feltételek-

nek megfelelôen. A BorderManager ún. állapotfüggô

(stateful) csomagszûrést alkalmaz: nemcsak a csomag

címét vizsgálja meg, hanem azt a kontextust is, amely-

ben azt küldték.

Mindemellett a BorderManager tartalmazza a

SurfControl céltartalomszûrô program próbaváltozatát

is, amely a tartalom alapján képes letiltani bizonyos

webhelyekhez történô internet-hozzáférést. A Surf-

Control adatbázisa 90 napig automatikusan frissül, és

a próbaidôszak lejárta után is használható marad a fel-

használók számára.

V I R T U Á L I S M A G Á N -
H Á L Ó Z A T I ( V P N )  

S Z O L G Á L T A T Á S O K

A BorderManagerrel a cégek felhasználhatják az in-

ternetet telephelyeik biztonságos összekapcsolására,

valamint arra, hogy a távoli felhasználók hozzáférjenek

a vállalati hálózathoz. Kialakíthatnak olyan extranete-

ket, amelyeken keresztül az üzleti partnerek bekapcso-

lódhatnak a vállalati intranet nekik rendelt részébe. Az

interneten keresztül erôs titkosítással védve továbbí-

tódnak az adatok az illetéktelen lehallgatás kivédésére.

Ezenfelül a célállomás ellenôrzi a megérkezett informá-

ciók hitelességét, felderítve a szándékos rongálási pró-

bálkozásokat. A BorderManager VPN-szolgáltatásaival

a cégek biztonságosan és gazdaságosan alakíthatnak ki

magánhálózatokat az interneten keresztül. Háromféle

virtuális magánhálózat alakítható ki:

Telephelyek közötti VPN-ekkel két osztály (telep-

hely, fiók stb.) szerverei köthetôk össze az interneten

keresztül. 

Kliens–szerver VPN-ekkel a távoli felhasználók az

interneten, ám mégis biztonságos kapcsolaton keresz-

tül férhetnek hozzá a vállalati erôforrásokhoz. Ideális

BBoorrddeerrMMaannaaggeerr
AA NNoovveellll BBoorrddeerrMMaannaaggeerr ááttffooggóó,, aa NNoovveellll-ccíímmttáárrsszzoollggáállttaattáássrraa ((eeDDiirreeccttoorryy)) ééppüüllôô bbiizzttoonnssáággii ffeellüüggyyeelleettii

tteerrmméékkccssoommaagg.. AA bbiizzttoonnssáággii sszzoollggáállttaattáássookk –– ttûûzzffaall,, vviirrttuuáálliiss mmaaggáánnhháállóózzaatt,, ggyyoorrssííttóóttáárr,, hhiitteelleessííttééss –– kköözz-

vveettlleenn eellôônnyytt nnyyúújjttaannaakk aa hháállóózzaatttteerrvveezzôôkk sszzáámmáárraa:: eeggyysszzeerrûûeenn bbiizzttoossíítthhaattóóvváá ééss ffeellüüggyyeellhheettôôvvéé tteesszziikk aazz

iinnttrraanneetteess ééss iinntteerrnneetteess kkaappccssoollaattookkaatt.. AA BBoorrddeerrMMaannaaggeerr aa kköözzppoonnttoossííttootttt ffeellüüggyyeelleettnneekk ééss iirráánnyyííttáássnnaakk
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megoldás például otthoni munkavégzéshez vagy kis

irodákból történô bejelentkezéshez.

Extranet használatakor a cég vállalati hálózatát

kapcsolja össze üzleti partnereinek belsô hálózatával

az interneten keresztül.

A BorderManager az összes felhasználót az eDi-

rectoryn keresztül hitelesíti, biztosítva, hogy csak 

a megfelelô jogokkal rendelkezô felhasználók férjenek

hozzá a VPN-hez. A BorderManager VPN-szolgáltatá-

sai a továbbított információ védelmét és egységét kü-

lönféle nyílt szabványok és jól bevált kriptográfiai

technológiák – IPSec, RC2, RC5, DES, 3DES és SKIP

– alkalmazásával biztosítják.

A BorderManager VPN-je kezeli a többprocesszo-

ros (SMP) rendszereket is, kihasználva a többpro-

cesszoros hardver által nyújtott lehetôségeket a telje-

sítmény növelése érdekében. A teljesítmény további

fokozására a BorderManager szelektív titkosításra is

képes, azaz – a rendszergazda által meghatározott mó-

don – finoman szabályozható, hogy a védett hálózatok

adatforgalmából pontosan mit titkosítson. Speciális for-

galomcsökkentô technológiák – pl. fejléctömörítés, ha-

tékonyabb WAN-útválasztási frissítés – szolgálnak a

karbantartási forgalom csökkentésére. A BorderMana-

ger alagutanként 256 helyszínt és szerverenként 1000

betárcsázós felhasználót képes kiszolgálni.

P R O X Y G Y O R S Í T Ó T Á R -
S Z O L G Á L T A T Á S O K

A BorderManager gyorsítótár-szolgáltatásai alap-

vetôen az Internet Cache Protocolra (ICP) épülnek,

amely visszamenôleg kompatibilis az elsô generációs

CERN-féle gyorsítótár-kezeléssel is. A BorderManager

gyorsítótár-szolgáltatásai több mint 100 ezer egyidejû

kapcsolatot képesek kiszolgálni, másodpercenként

több mint hatezret.

A proxyk mûködése a kliensek számára teljesen

láthatatlan. Megoldható, hogy a felhasználóknak sem-

mit ne kelljen beállítaniuk böngészôjükben – ún. „át-

látszó proxy” –, hogy kihasználhassák a gyorsítótár-

szolgáltatások elônyeit. Kéréseik automatikusan 

a megfelelô szerverhez továbbítódnak. A BorderMana-

ger képes aktív mûködésre is, vagyis megkísérli megjó-

solni a felhasználó viselkedését, és elôre letölt lapokat,

még a kérések tényleges kiadása elôtt. A BorderMana-

ger három alapvetô gyorsítótár-konfigurációt kezel:

Kliensgyorsítás (szokásos proxygyorsítótár). A gyor-

sítótár a kliensek és az internet között helyezkedik el.

Web- és FTP-szerver gyorsítása (visszirányú proxy-

gyorsítótár). A BorderManager-szerver egy vagy több

web- vagy FTP-kiszolgáló elé telepítve azok összes stati-

kus adatát felveszi a gyorsítótárba, és onnan szolgáltatja.

Hálózati gyorsítás (hierarchikus ICP-gyorsítás). Eb-

ben a többszerveres konfigurációban a BorderMana-

ger-kiszolgálók hierarchikus rendbe (egyfajta hálóba)

vannak szervezve az optimális mûködés érdekében.

I R Á N Y E L V E K E N

A L A P U L Ó F E L Ü G Y E L E T

A BorderManager minden szolgáltatása az eDirec-

toryn keresztül felügyelhetô. Az irányelvszabályok vo-

natkozhatnak mindenféle hálózati erôforrásra: gépekre,

felhasználókra és csoportokra egyaránt. Az ily módon ki-

alakítható szabályozás rendkívül sokoldalú és rugalmas:

alapulhat protokollon, címeken (URL-eken), kategóriá-

kon (pl. erôszak tiltása), sôt akár napszakon és idôn is.

Mindez azonban nem jár bonyolult felügyelettel, hiszen

a rendszergazdák magas szintû, az emberi megfogalma-

záshoz közel álló szabályokkal dolgozhatnak, nem pedig

egyes szolgáltatásokkal. Az eDirectory biztosítja, hogy e

szabályok továbbkerüljenek a hálózat mindegyik gépére,

és hogy ne a gépekhez, hanem az egyes felhasználókhoz

vagy felhasználói csoportokhoz legyenek rendelhetôk.

H I T E L E S Í T É S I

S Z O L G Á L T A T Á S O K

A Novell BorderManager Authentication Services

(BMAS) komponense egyesíti a RADIUS hálózati pro-

tokoll által nyújtott távoli hozzáférést a Novell-címtár-

szolgáltatás kényelmével, biztonságával és erejével. 

A BMAS a modemszerverek eDirectory-integrációját

valósítja meg. A modemszervereket használó távoli

felhasználók hitelesítése is az eDirectoryn keresztül

történik, a BorderManager szolgáltatásai révén. Ily

módon a felhasználók az összes kívánt (és számukra

engedélyezett) hálózati erôforráshoz tartózkodási 

helyüktôl és az erôforrások helyétôl függetlenül férhet-

nek hozzá – egyetlen jelszóval. Más szavakkal: a fel-

használók a távoli bejelentkezéshez is az irodai 

munkavégzésnél megszokott felhasználói azonosítót

és jelszót használják, a rendszergazdáknak pedig nem

kell egy újabb felhasználói adatbázist felügyelniük 

a távoli hozzáférés megvalósításához.

N A P L Ó Z Á S ,  R I A S Z T Á S

É S J E L E N T É S K É S Z Í T É S

A BorderManager számos mindennapos és rendkívüli

esemény – többek között a rendszer mûködése szem-

pontjából kritikus fontosságú komponensek be- és kitölté-

se, Ping-elárasztás, SYN-csomagelárasztás, CPU-leterhelés

stb. – esetén képes riasztásra. Naplózza a különféle ese-

ményeket, így például a védett hálózati erôforrásokra 

történô jogosulatlan behatolási kísérleteket. A naplózás

szabványos napló- és szövegformátumokban történik. Az

adatok – akár közvetlen, akár szelektív kimutatásokon

keresztüli – megvizsgálásával gyorsan felderíthetôk a gya-

nús helyzetek, és még a bizalmas adatok sérülése elôtt

kezelhetôk a biztonsági problémák.•
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A MÁV Informatika Kft. nagy informatikai
rendszereket mûködtetô és menedzselô
outsourcingcégként elsôsorban az informatikai
biztonság növelése érdekében döntött az elektro-
nikus aláírás által nyújtott védelem mellett. A
vállalat az elektronikus aláírás alkalmazásához
kapcsolódó gyakorlati feladatok megvalósításá-
nak aktív résztvevôjeként – PKI CA-szolgáltatást
létrehozva – érthetô módon tervezi a MÁV Rt.
és legfontosabb üzleti partnerei számára tanúsít-
ványhitelesítési szolgáltatás nyújtását. Ha a MÁV
Rt. új, innovatív vezetése elfogadja a vállalatot
szolgáltatójaként, partnerei számára is létfontos-
ságúvá válhat az elektronikus aláírással való bá-
násmód elsajátítása. A MÁV Informatika Kft. pe-
dig készséggel elvállalná a szolgáltatás nyújtását,
ahogy a MÁV Rt. és a kormányzati szervezetek
közötti együttmûködés támogatását is.
A MÁV Informatika Kft. hitelesítô-
központjának tervezésekor több virtuális hitele-
sítô létrehozásában gondolkodott. Közöttük 
fokozott biztonságú, illetve minôsített éppúgy
lehet, mint olyan, ahol a MÁV Informatika Kft.

látja el a 24 órás rendelkezésre állás mellett az
ügyfélkapcsolati teendôket és a helpdesket is.
A PKI CA kialakítását TÓTH ELEMÉR, a szol-
gáltatást megvalósító projekt vezetôje irányítja,
aki a jelenlegi hazai helyzetet ismerve a jövôbeni
felhasználókra nézve elsôsorban a hitelesítési
szolgáltatások közötti különbség nem megfelelô
hangsúlyozásában lát veszélyt, illetve ez szülhet
bizalmatlanságot a szolgáltatás iránt. Az alábbi-
akban a téma kapcsán általa legfontosabbnak vélt
ismereteket, kérdéseket és hiányosságokat mu-
tatjuk be.

F O K O Z O T T K O N T R A

M I N Ô S Í T E T T

Ma még zavart okoz a potenciális felhaszná-
lók körében, hogy nincsenek tisztában a fokozott
biztonságú és a minôsített szolgáltató közötti kü-
lönbségekkel.
A fokozott biztonságú szolgáltatónak tör-
vény szerinti szolgáltatási szabályzatra, általá-
nos szerzôdési feltételekre és a Híf-hez benyúj-
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Biztos, ami mmiinnôôssíítteetttt
ÉÉvveekk óóttaa ttéémmaa aazz eelleekkttrroonniikkuuss aallááíírrááss mmeegghhoonnoossííttáássaa MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,, ss bbáárr aa ttöörrvvéénnyy mmeeggsszzüülleettéésséévveell

ttöörrttéénntt eellôôrreellééppééss,, aakkaadd mméégg tteeeennddôô.. ÍÍggyy ppééllddááuull aa jjeelleennlleeggii sszzaabbáállyyoozzááss kkiiiinndduulláássii aallaappkkéénntt sszzoollggááll uuggyyaann
aa hhiitteelleessííttôôkköözzppoonnttookk llééttrreejjööttttééhheezz,, mmûûkkööddééssüükk eennggeeddééllyyeezzééssééhheezz,, aa hhiitteelleessííttééss mmiinnôôssééggii ffookkoozzaattaaiinnaakk

mmeegghhaattáárroozzáássááhhoozz,, ddee aa nneemmzzeettkköözzii ppoorroonnddrraa llééppéésshheezz mméégg nneemm nnyyúújjtt kkeellllôô aallaappoott..

HITELESÍTÉSI IGÉNYEK, DILEMMÁK

Az outsourcingcégek által mûködtetett, a megbízóktól átvett informatikai rendszereken
futó adatok az ügyfelek tulajdonában vannak. Ez óhatatlanul felveti azt a kérdést, hogy
hogyan tudja a szolgáltató a mûködtetésre és menedzselésre vonatkozó saját kompe-
tenciáit megkülönböztetni a tulajdonosi kompetenciáktól. Bármely oldalon merüljön is
fel a kérdés, hogy ki, mikor, mit és miért, a választ az azonosítást lehetôvé tevô PKI ad-
hatja meg.
A szaktudás és eszközismeret szintjén egyaránt magas minôséget felmutató 
MÁV Informatika Kft. legnagyobb megbízója, a MÁV Rt. outrsourcingcégeként, válla-
lati hitelesítôrendszereket létrehozva, a házon belüli azonosításra is megoldást kínál.
Mivel az elektronikusaláírás-törvény az ilyen esetekre nem vonatkozik, a belsô köz-
pontnak a Híf-regisztrációt kihagyva csupán egy erre vonatkozó belsô szabályozásnak
kell megfelelnie.
Az említett megoldásokban gondolkodók számának növekedése elôtérbe helyezi a fe-
lülhitelesítés kérdését. A MÁV Informatika Kft. az erre alkalmas nyilvános
hitelesítôközpont szerepére is sikeresen pályázhat.



tott kérelemre van szüksége. A Híf azonban –
ahogy a 2002. november 6-án fokozott bizton-
ságú szolgáltatói címet szerzett MÁV Informati-
ka Kft. esetében is tette – magát a rendszert
csak minôsített szolgáltatás iránti kérelem ese-
tén vizsgálja. Így, bár a fokozott biztonságú
szolgáltatás is tartalmaz törvény által megsza-
bott keretek közötti felelôsségi részt, az kor-

mányzatilag nem garantált, csupán az adott fo-
kozott biztonságú szolgáltató hírneve szolgál
biztosítékul. Az alábbiakban kísérletet teszünk
a két szolgáltatói minôsítés közötti legjelentô-
sebb különbségek összefoglalására.
1. A minôsített szolgáltatás iránti kérelmet be-
nyújtó szolgáltató hatvannapos államigazgatási
eljárásban vesz részt, ahol a korábban említett
dokumentumokon túl az ISO-minôsítés, vala-
mint a Nyugat-Európában, illetve az USA-ban
ismert és minôsített eszközök használata is
alapkövetelmény. Különösen igaz ez a hardve-
res biztonsági modulra (Hardware Security
Module – HSM). Az aláíró hardveregység na-
gyon magas szintû megfelelésének a MÁV In-
formatika Kft. egy IBM-kártyát használva tesz
eleget. A fokozott biztonságú szolgáltató eseté-

ben ilyen megkötés nincs, a szoftveres kulcs-
kezelés is elegendô.
2. A minôsített szolgáltatóval szemben követel-
mény az évi 365 napos, napi 24 órás rendelke-
zésre állás (legfeljebb évi 8 órás, egyszerre maxi-
mum 3 órás megszakítással).
3. A minôsített szolgáltatónál alkalmazott meg-
kötések a mûködtetô személyzetre is kitérnek,
amelytôl az erkölcsi bizonyítványon túl a szaktu-
dás igazolását is elvárják. Az ok egyértelmû: ha
például a munkatárs szakmai hiányosság miatt
egy elveszett chipkártya letiltásakor „mellényúl”,
az ügyfelek és a szolgáltató számára egyaránt
kárt okoz, anyagi, illetve erkölcsi értelemben is.
4. Minôsített szolgáltató esetében a cég személy-
zeti politikája is jelentôséggel bír. Míg a fokozott
biztonságú szolgáltatónál 2-3 hónapja dolgozó
munkatárs is lehet vezetô beosztásban, addig 
a minôsítettnél – mivel a nagy értékû szerzôdés-
kötésekhez kapcsolódó bizalmas adatok közelsé-
ge miatt nagy a kihívás – követelmény a céghez
fûzôdô hosszabb munkaviszony.
5. Minôsített szolgáltató esetében a rendszerek
naplózására és archiválására vonatkozó törvényi
elôírásra a hatóság figyel oda, míg fokozott biz-
tonságú esetében a cég a felelôsségvállaló.
6. A minôsített szolgáltatót éves ellenôrzés ter-
heli, bár bejelentés alapján a fokozott biztonsá-
gút is kontrollálhatják.
A minôsítés államigazgatási eljárásának hat-
van napja alatt tehát sokrétû Híf-vizsgálaton kell
a jelentkezônek megfelelnie, vagyis a minôsített
szolgáltató hazai megjelenése egyben a szolgálta-
tás szintjében is minôségi ugrást jelent.

H I B A F O R R Á S O K

A szolgáltató és a felhasználó részérôl egy-
aránt megelôzhetô az elektronikus aláírás kap-
csán elkövethetô legtöbb hiba, ezért érdemes 
a startnál ezekrôl is néhány szót ejteni.
A felhasználónak tudnia kell, hogy a felelôs-
ség ôt is terheli. Nem hagyhatja figyelmen kívül,
hogy a minôsített aláíráshoz minôsített eszközök
kellenek.
A hitelesítésszolgáltató felelôsségvállalása
csak arra terjed ki, hogy az elektronikus aláírás-
hoz felhasznált, például egy intelligens kártyán
vagy egy floppyn tárolt azonosító nemzetközileg
is elfogadható, és hitelesíti az aláírót. Mivel az
elektronikus aláírás a felhasználó számítógépé-
ben képzôdik, a minôsített aláíráshoz az abba
beépített eszközöknek – pl. operációs és levele-
zôrendszer – is minôsítettnek kell lenniük. Te-
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AZ ELEKTRONIKUS

ALÁÍRÁS TÍPUSAI
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hát minôsített szoftverek, a minôsített aláírások
kezelésére alkalmas intelligens chipkártya és mi-
nôsített kártyaolvasó nélkül nem létezik minôsí-
tett aláírás.
Mivel a hitelesítônél az ügyfél tanúsítására
az általa benyújtott, személyazonosságát igazo-
ló iratok szolgálnak, a szolgáltató elsôsorban 
ott hibázhat, ha nem vizsgálja meg kellô mér-
tékben azok megfelelôségét. Jelentôs hibaszáza-
lék-csökkenéssel járna a személyazonosság 
igazolásának a jelenleginél magasabb szintû
elektronizálása. Ennek hiányában ugyanis a po-
tenciális ügyfelek személyazonosságának megál-
lapításakor kérdéses lehet, hogy valóban 
a dokumentumot bemutató személy adatai ke-
rülnek-e a chipkártyára.

Ö S S Z E G Z É S

A fentiekben az elektronikus aláírás alkalma-
zásának egy-egy speciális területét érintettük, és
megpróbáltunk rávilágítani a fokozott biztonságú
és a minôsített hitelesítésszolgáltató közötti kü-
lönbségekre.

Hozzá kell még tenni az elôzôekhez, hogy
az egyes kormányzati feladatoknak megfelelô, 
illetve a jelentôs kockázatokhoz rendelt elektro-
nikus aláírás csak minôsített szolgáltató igénybe-
vétele által lehetséges. A minôsítés azt a célt
szolgálja, hogy az elektronikus aláírást átvevô és
értelmezô fél biztonságban érezze magát az alá-
írás hitelességét illetôen.
Minôsített hitelesítésszolgáltatónak lenni
nem könnyû. A minôsítéshez legalább másfél év-
nyi felkészülés, jogszabályban specifikált eszkö-
zök, valamint jogszabályban és ajánlásokban
meghatározott elvárásoknak megfelelô munka-
társak szükségesek. Nem elhanyagolható az 
a tény sem, hogy minôsített szolgáltató csak ISO-
minôsítéssel rendelkezô vállalat lehet. A minôsí-
tett hitelesítésszolgáltató csupán a hatvannapos
államigazgatási eljárás eredményes lezárását kö-
vetôen kezdheti meg tevékenységét.
Mint Tóth Elemértôl megtudtuk, a MÁV Infor-
matika Kft.-nél jelenleg tart a fent említett ál-
lamigazgatási eljárás, és várhatóan a közeljövô-
ben már minôsítetett hitelesítésszolgáltatóként
állhat ügyfelei rendelkezésére!•
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I N T E G R Á C I Ó

A tágabb értelemben vett személyügyi szoft-
vereknek több tevékenységkört kell lefedniük.
Ezek közé tartozik a társadalombiztosítási ellátá-
sok számfejtése, a személy- és munkaügyi nyil-
vántartás, a bérelszámolás és a személyügyi, 
humánpolitikai funkciók támogatása. A személy-
ügyi szoftverek integráltságáról akkor beszélhe-
tünk, ha a funkciók nem egymástól függetlenül

mûködnek, hanem a szükséges mértékben és
irányban adatokat átvéve, illetve átadva komplex
módon „együtt dolgoznak”. Ennek szép példája
az OPUS programcsomag, amelyet keretes írása-
inkban mutatunk be.
Szeretnénk azonban egy olyan szakkifejezés-
rôl is szólni, amely a korszerû személyügynek s
így a professzionális, integrált személyügyi rend-
szernek is egyik alapvetô eleme. A szervezeti
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AZ OPUS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁI
A VT-SOFT Kft. OPUS humánügyviteli rendszerének emberierôforrás-gazdálkodási modulja
megfelel a korszerû személyügyi munka elvárásainak: a szokásos humánpolitikai funkciókon
túl a szervezeti kompetenciarendszer kialakítását is támogatja.
Az OPUS programcsalád három tagja – az OPUS bér-munkaügyi, az OPUS társadalombiztosítási
és az OPUS emberierôforrás-gazdálkodási modul – teljesen lefedi a humánügyviteli feladato-
kat, funkciókat, és biztosítja azok gyors, pontos, hatékony ellátását. Mindegyik modul használ-
ható önállóan – akár szóló PC-s verzióban –, bármelyik kettô vagy mindhárom együtt; ebben
az esetben integrált használatról beszélünk.
A modulok minden szempontból korszerûek: szabványos Windows-környezetben mûködnek,
integráltak, kapcsolódásuk megoldott a leggyakrabban alkalmazott vállalatirányítási rendsze-
rekhez (SAP, Scala, Exact, Libra, Megatrend, Navision), valamint az ismert
beléptetôrendszerekhez, és képesek a legnépszerûbb adatbázis-kezelôkkel – mint az Oracle,
az MS SQL vagy a Sybase – mûködni.
Bátran állítható, hogy felhasználóbarát, célszerû megoldásaik következtében a programok
könnyen kezelhetôk, és használatuk gyorsan elsajátítható. (Példa erre az internetes
törzsadatkezelés vagy a béren kívüli juttatások modulja. Az elsô esetben a munkavállalók
internetes felületen kezelhetik személyes adataik változását, a másodikban pedig a béren
kívüli juttatások elemei közül választhatnak.)
Nagy elônye az OPUS rendszernek, hogy a megfelelô formátumban készít el minden elektroni-
kusan benyújtható bevallást, jelentést és statisztikát. A felhasználók komplex kiszolgálását 
a VT-SOFT igen komolyan veszi: a program fejlesztôi a vállalati sajátosságokat – például a kol-
lektív szerzôdések megállapodásait – beépítik, egyedi interfészeket vagy kiegészítô rendszere-
ket csatolnak a standard elemekhez.
A felhasználók körében az OPUS programok egyik legnépszerûbb szolgáltatása, hogy listáik, je-
lentéseik és riportjaik minden ismertebb fájlformá-
tumban menthetôek (Excel, HTML, dBase, text), s ez-
által a nyert adatokkal – az általánosan használt
Office-eszközök segítségével – tovább lehet dolgoz-
ni, grafikus megjelenítésük, publikálásuk egyszerû.

Integrált, kompetencia
alapú sszzeemmééllyyüüggyyii sszzooffttvveerr
AA ddiivvaattooss,, ssookkaatt hhaallllootttt sszzóókkaappccssoollaattookkaatt nneehhéézz eellkkeerrüüllnnii.. GGyyaakkrraann tteerrjjeeddnneekk eell oollyyaann kkiiffeejjeezzéésseekk,, aammeellyyee-
kkeett hhaasszznnáálluunnkk,, ddee ttéénnyylleeggeess ttaarrttaallmmuukkaatt nneemm iissmmeerrjjüükk eelléégg ppoonnttoossaann.. TTaalláálluunnkk iillyyeenneekkeett aa sszzeemmééllyyüüggyyii

iinnffoorrmmaattiikkáábbaann iiss,, hhiisszzeenn aa sszzaakktteerrüülleett vviisszzoonnyyllaagg úújj,, aa ddeeffiinníícciióókk mméégg vváállttoozznnaakk,, aallaakkuullnnaakk.. MMiitt jjeelleenntt ttee-
hháátt aa ccíímmbbeenn sszzeerreeppllôô iinntteeggrráálltt sszzeemmééllyyüüggyyii sszzooffttvveerr?? CCiikkkküünnkkbbeenn vváállaasszztt aadduunnkk eerrrree aa kkéérrddééssrree,, ééss bbeemmuu-

ttaattjjuukk aa kkoommppeetteenncciiáákk mméérréésséérree aallkkaallmmaass hhuummáánnsszzooffttvveerreekk eellôônnyyeeiitt..



kompetenciarendszer a szakmailag megalapozott
személyügyi munka kiindulópontja. Pár éve még
csodafegyverként tisztelték, ám napjainkban 
inkább a szkeptikus ítéletek vannak többségben. 
A közeljövôben feltehetôleg helyére kerül a foga-
lom, és valódi értéke szerint becsülik majd.

A  K O M P E T E N C I Á K

A szervezeti kompetenciarendszer építôkö-
vei a kompetenciák (attribútumok), azaz a tulaj-
donságok, képességek és készségek. Ide sorolha-
tók a végzettségek, a bizonyítványok és tanúsít-
ványok is, ha a kibocsátó intézményben folyó
munka színvonala a munkáltató számára közvet-
len garanciát jelent.
A kompetenciák nevét, pontos meghatározá-
sát, szintjeit és azok pontos definícióit a munka-
társaknak azonosan kell érteniük, értelmezniük
és értékelniük ahhoz, hogy a szervezet kompe-
tenciarendszerének kialakítását sikeresen végez-
zék el. Ennek felépítése természetesen rendkívül
nagy, közös feladat, ráadásul elengedhetetlen az
állandó korszerûsítés, az üzleti folyamatokhoz
való folyamatos alkalmazkodás.
A szervezeti kompetenciarendszer kialakítá-
sába és fenntartásába befektetett energiák azon-

ban többszörösen megtérülnek a szakszerû sze-
mélyügyi munka végzése során.
A kompetenciák alapját képezik a munka-
köri követelmények meghatározásának, 

a különféle munkaköri felméréseknek és analí-
ziseknek. Felhasználásukkal a szervezetre jel-
lemzô munkaköri specifikációk hozhatók létre,
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RUGALMAS ÉS TESTRE SZABOTT BEVEZETÉS
A szoftver egyaránt alkalmas szóló PC-s vagy néhány useres, lokális hálózatban történô hasz-

nálatra, de akár kiterjedt, országos hálózatban is alkalmazható az interneten keresztül.

Az OPUS-modulok bevezetési sorrendje, ütemezése a felhasználó igényei, anyagi lehetôségei

szerint rugalmasan alakítható. Így például egy néhány 10 fôs dolgozói létszámmal kezdô új,

zöldmezôs beruházás esetében elegendô az OPUS bér-munkaügyi modul szóló PC-s verziójá-

nak bevezetése, minimális beruházással és költséggel. A termelés vagy szolgáltatás felfutása

után a cég növekedésével párhuzamosan vezethetôk be az újabb modulok, bôvíthetô a dolgo-

zói létszám, a felhasználószám, és változtatható az adatbázis-kezelô nagysága.

Jogos igény, hogy a bérhez és személyiségi jogokhoz kapcsolódó kényes adatok gondos keze-

lését az informatika is segítse. Az OPUS programok többszintû adatvédelmet biztosítanak 

a felhasználók számára: egyik oldalról a naplózás segíti a végrehajtott tranzakciók, módosítá-

sok ellenôrzését, visszakeresését, más részrôl pedig a jogosultságok meghatározása. Az OPUS

rendszerben a különbözô modulokhoz, szervezeti egységekhez, menü- és almenüpontokhoz

jogosultságok kapcsolhatók – írási, olvasási, tiltott –, a kiemelt munkakörök, dolgozók kezelé-

se pedig külön is beállítható.

A VT-SOFT Kft. a felhasználók kívánságait tartja szem elôtt akkor is, amikor többféle megol-

dást és finanszírozási konstrukciót kínál az OPUS rendszert bevezet-

ni kívánóknak. A rugalmas, moduláris bevezetés lehetôsége mellett

a vevôk választhatják a szoftvercsomag megvásárlását vagy bérle-

tét, szerzôdhetnek bérszámfejtési vagy komplex humánügyviteli

outsourcingra, illetve alkalmazásszolgáltatás (ASP) igénybevételével

az OPUS programokat futtathatják a szolgáltató távoli gépén,

interneten keresztüli eléréssel. A konstrukciók átjárhatók, külön

megállapodás alapján át lehet térni egyikrôl a másikra.



amelyek az igény- és feladatmeghatározások 
zsinórmértékei.
A munkavállalók felmérése többféle módon
történhet. Az önfelmérés, a személyzetfelméré-
sek, a tesztek és egyéb nagy pontosságú tudomá-
nyos módszerek eredményei szintén az elért
kompetenciaszintekkel jellemezhetôk objektíven
és szakszerûen. Így pontos személyspecifikáció-
kat hozhatunk létre.

M I É R T É R D E M E S M É R N I ?
Amunkaköri és személyspecifikációk összeveté-
se után többféle teljesítményértékelési módszert al-
kalmazhatunk. Az utódlás- és karriertervezés funkci-
óit, az ezekhez kapcsolódó személyügyi feladatokat
is folyamatosan és szakszerûen végezhetjük.
Célszerû a szervezet továbbképzési és oktatási
rendszerét ugyancsak a szervezeti kompetencia-
rendszerhez igazítani. Az összevetések eredmé-
nyeinek kiértékelése után ugyanis megállapíthatók
az oktatási rések, s ezek kiértékelésével sokkal
gazdaságosabb oktatási tervet készíthetünk.
A toborzással kapcsolatos feladatok végrehaj-
tását is jelentôsen segíti a kompetenciarendszer
alkalmazása. A megüresedett munkakörök köve-
telményeinek specifikációja segíti a legmegfele-
lôbb jelentkezôk kiválasztását.•
SCHLENKERNÉ NAÁR MARGIT

kereskedelmi vezetô

VT-SOFT Kft.

kereskedelem@vtsoft.hu
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Kapcsolódó
webcím:

•
WWW.VTSOFT.HU

•

KÖLTSÉGEK
A vásárlási konstrukció viszonylag nagyobb, egyösszegû befektetést igényel (OPUS-licenc,

adatbázis-kezelô, hardver- és alapszoftverlicencek, bevezetési szolgáltatások), majd a beve-

zetést követô második esztendôtôl évi szoftverkövetési-támogatási díjat kell fizetnie az 

ügyfélnek.

A bérleti konstrukció elôre tervezhetô, egyenletes kiadást jelent a felhasználó számára, bár 

a bevezetési szolgáltatások egyszeri költségként jelentkeznek. A féléves bérleti idô elegendô

arra, hogy körültekintô, megalapozott döntés szülessen a licencvásárlásról.

Az outsourcing-szolgáltatás elônyei közül csak néhányat emelünk ki:

– a humánügyvitel kihelyezésével növelhetô az alaptevékenység hatékonysága,

– a szakértô szolgáltató révén javul a humánadminisztráció színvonala,

– a hibákból eredô anyagi kockázat megosztható,

– megtakaríthatók a humánügyvitel mûködtetésével kapcsolatos informatikai és infrastruktu-

rális beruházások, oktatási költségek.

ELKÖTELEZETT GYÁRTÓ
A VT-SOFT szakszerû munkával, magas színvonalú szakmai ügyfélszolgálattal, a felhasználók-

kal ápolt személyes jó kapcsolatokkal képes évrôl évre megôrizni és bôvíteni ügyfélkörét.

Munkatársai nem csupán a szoftverek üzemeltetéséhez, mûködtetéséhez adnak segítséget,

hanem a társadalombiztosítási, bér-, adó- és munkaügyi szabályokkal kapcsolatban is napra-

kész tudással szolgálnak, így széles körben szerzett tapasztalataik átadásával tanácsadói az

ügyfeleknek.

A VT-SOFT Kft. lassan 15 éve foglalkozik humánügyviteli szoftverek fejlesztésével, azóta tekin-

ti hosszú távú stratégiai termékének az OPUS programokat. Fejlesztéseiben a jogszabályválto-

zásokat, -értelmezéseket és -állásfoglalásokat, a felhasználói visszajelzéseket és igényeket, 

valamint a változó technológiai követelményeket tartja szem elôtt. Azt, hogy jó úton, jó irány-

ban halad, bizonyítja az OPUS-modulok és a cég szolgáltatásai iránti növekvô érdeklôdés, az

elégedett felhasználók elismerése és bizalma.



Utólag mi magunk is kénytelenek vagyunk
bevallani, hogy az ügyfélérték-számítás bûvös fo-
galma mögött valamiféle, a szá-
mításokra általában is jellemzô,
bonyolult matematikai képletet
sejtettünk. A tanácsadócégek
szakembereivel folytatott be-
szélgetések során azonban be
kellett látnunk – még ha ezzel
csalódást is okozunk olvasóink-
nak –, hogy ilyen csodaformula
nem létezik. Hacsak azt nem
számítjuk annak, hogy egy ügy-
fél értékét (a benne rejlô profi-
tot) úgy kapjuk meg, ha a reá
fordított költségekbôl kivonjuk
az általa hozott bevételt.
Spanyolviasz – mondhatják,
s bizonyára igazuk van. A dolog
azonban ennél bonyolultabb.
Egyrészt el kell jutni addig 
a felismerésig, hogy ezt a mû-
veletet érdemes elvégezni,
másrészt a nehézségekkel ép-
pen ezután szembesülünk: hogyan állapítsuk
meg a szóban forgó költséget, milyen elemeket
mekkora súllyal vegyünk figyelembe? Harmad-
részt pedig tudjuk-e, hogy ennek az egész cere-
móniának mi a célja és értelme?

B U S I N E S S É S O N L I N E

Az ügyfélérték-számítás receptjét – jó sza-
kácskönyv módjára – a hozzávalók felsorolásával
érdemes kezdeni. Ilyen például a versenyhelyzet,
a megbízható adatok, a világos szándék, a busi-
ness-szemlélet és a folyamatos munka.

A lapunk címével való nyelvi játék kedvéért
került az elôzô alcímbe az online szócska, ese-

tünkben helyénvalóbb lenne az
informatikai háttér kifejezés. A
tárgyalt ceremóniában azonban
– amint arra KISS CSABA ZSOLT

vezetô konzultáns rávilágít –
csupán 20 százalék az informa-
tika, és 80 százalék a business.
A hozzávalókat sorra véve
elsô helyen a versenyhelyzetet
említettük. Egy monopolhelyzet-
ben lévô cégnél semmi nem in-
dokolja, hogy megismerje, érté-
kelje ügyfelét, hiszen úgysem
veszítheti el. A versenytársak
megjelenése viszont már minde-
gyik szereplôt rákényszeríti vala-
milyen üzleti stratégiára, amely-
ben nem csekély szerep jut az
ügyfélkör menedzselésének.
E stratégiát nagyban befo-
lyásolja, hogy az adott cég – le-
gyen az gyártó, kereskedô vagy

szolgáltató – milyen pozíciót foglal el a piacon.
Egy régebbi, domináns, kialakult ügyfélkörrel ren-
delkezô társaság – különösen telítettnek mondha-
tó piacon – nyugodtan fókuszálhat értékes ügyfe-
leinek megtartására. (Lám, itt már felmerül az
ügyfélérték fogalma!) Az új szereplônek minden-
képpen meg kell vetnie a lábát a talajon, vagyis
ügyfélkört kell kiépítenie, akár mindenáron. Nem
feltétlenül az az elsôdleges célja, hogy csak érté-
kes ügyfelei legyenek (persze nem rossz, ha olya-
nok), hanem hogy egyáltalán legyenek ügyfelei!
(Offenzív, piacszerzô stratégiát igényel!)
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Amíg a cikkben

„értéktelen”

ügyfélként

azonosított kör

elvándorlása

örömteli ese-

mény, ugyan-

ez az értékes

kategóriában

már tragédia.

Megelôzésé-

hez jobb szem-

benézni vele,

megismerni 

a jelenség mû-

ködési mecha-

nizmusát.
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Értékes ügyfeleink (III.)

Megtartani vagy
megszerezni?

HHaaggyyjjuukk mmoosstt aa ssppoorrttbbóóll iissmmeerrtt hhaassoonnllaattookkaatt,, uuggyyaanniiss aa ccíímmbbeenn ffeelltteetttt kkéérrddééss kkaappccssáánn eezzúúttttaall nneemm((ccssaakk))
aarrrróóll lleesszz sszzóó,, hhooggyy mmeellyyiikk aa  kköönnnnyyeebbbb,, hhaanneemm aazztt iiss vviizzssggáálljjuukk,, hhooggyy mmiikkoorr mmeellyyiikkeett éérrddeemmeesseebbbb.. AAzz 
üüggyyfféélléérrttéékkrrôôll kkéésszzíítteetttt cciikkkkssoorroozzaattuunnkk bbeeffeejjeezzôô rréésszzéébbeenn eezztt aazz úújj,, kkiisssséé ttaalláánn mméégg mmiinnddiigg hhoommáállyyooss 
éérrttéékkkkaatteeggóórriiáátt pprróóbbáálljjuukk mmeeggrraaggaaddnnii,, ééss sszzáámmííttáássááhhoozz iiggyyeekksszzüünnkk nnéémmii mmóóddsszzeerrttaannii úúttmmuuttaattóótt aaddnnii..



A piacra lépô új cég persze azt a célt is kitûz-
heti, hogy csak nagy halakra, értékes ügyfelekre
vadászik – nem ritka ez az erôs versenypiacokon,
a távközlésben, a pénzügyi szektorban. Ha megfi-
gyelte a Kedves Olvasó, itt is felbukkant az ügy-
félérték fogalma. Csakhogy ebben az esetben 
azzal kell szembesülnie az aspiránsnak, hogy nin-
csenek megbízható adatai az elérni kívánt poten-
ciális partnerekrôl, hiszen azok eddig nem az 
ô ügyfelei voltak (sôt egyáltalán nem voltak még
ügyfelei). Jobb híján statisztikai alapadatokra (al-
kalmazottak száma, céghálózat mérete, tevékeny-
ségi kör, üzleti forgalom) lehet támaszkodni, de
ezek aligha nyújtanak kielégítô információt arra
vonatkozóan, hogy a felajánlott terméket vagy
szolgáltatást milyen mértékben használják (bár ez
még úgy-ahogy kalkulálható), azt pedig már külö-
nösen kockázatos elôre jelezni, hogy egy adott
felhasználó mennyi profitot fog termelni.
Ezért az ügyfélérték-számítás elengedhetetlen
kellékei a megbízható alapinformációk. Ezek java
része magától keletkezik, a lényeg, hogy a válla-

latnál felismerik-e, rögzítik-e, feldolgozzák-e, és
felhasználják-e azokat. E tevékenységekben való-
ban kiemelt szerepet játszik az informatika.
(Még ha nem is online.)

V A N ,  A K I K H E Z

R A G A S Z K O D U N K

Az ügyfélszolgálat fogalma meglehetôsen régi
keletû, alkalmazása hazánkban is hosszú múltra
tekint vissza, és széles körben jellemzô (legalább-
is a fogalom használatának szintjén).
A tudatos ügyfélmenedzselés és a CRM-tech-
nikák alkalmazása már újabb keletû és kevésbé
általános, de néhány kiemelt szolgáltatói szektor-
ban mégiscsak gyakorinak mondható. Ha azon-
ban azt vesszük számba, hogy ehhez hány válla-
lat alkalmaz ügyfélérték-számítást, akkor e tevé-
kenység már-már úri passziónak számít.
Ez azonban nem feltétlenül a fejlettség vagy
az elmaradottság szintjérôl árulkodik. Már utal-
tunk a monopolhelyzetre, illetve a piaci verseny
meglétére. Lehet bármennyire korszerû és agilis
egy cég, mindig a piaci helyzete dönti el, hogy
ügyfélértéken alapuló stratégiát folytasson-e,
vagy pedig a piaci részesedés megszerzése, növe-
lése érdekében igény alapú ügyfélkör-építési
módszerhez folyamodjon.

Jellemzô – vagy inkább szóba jöhetô – üzleti
szegmenset képvisel az IT-szektor (ezen belül is
elsôsorban a távközlési szolgáltatás), továbbá a
bankvilág és a biztosítási szakma. Anélkül, hogy
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HOGYAN VESZÍTETTEM EL...
Ügyfélérték-számítással megtalálhatjuk azt a felhasználói szegmenset, amelyet érdekünk minden eszközzel megtartani.
Amíg a cikkben „értéktelen” ügyfélként azonosított kör elvándorlása örömteli esemény, ugyanez az értékes kategóriá-
ban már tragédia. Megelôzéséhez jobb szembenézni vele, megismerni a jelenség mûködési mechanizmusát.
BACSEK PÉTER, az IBM Business Consulting Services (BCS) tanácsadója szerint az elvándorlás ismert oka lehet egyebek kö-
zött a csekély márkahûség, a nem az igényeknek megfelelô termék, a nem versenyképes ár, a nem megfelelô kiszolgálás.
Az ügyfelek „elcsábulásának” kezeléséhez még idôben megfelelô mennyiségû és minôségû információt kell szerezni, 
s ennek elemzésével nagyrészt már kiszûrhetôk a várhatóan lemorzsolódó ügyfelek. Ehhez segítséget nyújtanak 
a demográfiai adatokon túl a megkötött szerzôdés adatai, a távközlési szektorban a hívásadatok, a forgalmi és termék-
használati jellemzôk, a számlainformációk (fizetési, számlázási problémák).
Ahhoz, hogy megelôzzük az elvándorlást, fejlett adatbányászati eszközökkel kell elemezni az adattárházban meglévô
információkat – már amennyiben létezik ilyen adattárház. Sok esetben magát az adattárat is meg kell tervezni, és fel kell
építeni. Egy osztrák mobiltávközlési cégnél végzett vizsgálat során a szolgáltatóváltást elôre jelzô tendenciák elemzé-
sébôl az IBM BCS tanácsadója arra következtet, hogy minél kevesebb nap van hátra a szerzôdés lejártáig, minél kevesebb
az átlagos költés, minél régebbi a készülék, és minél fiatalabb az ügyfél, annál valószínûbb az elvándorlása. Ezek a meg-
állapítások persze nem általános érvényûek, de többé-kevésbé jellemzôek más távközlési (mobil)szolgáltatókra is. Mivel
azonban a távközlési szektoron belül jelentôs eltérések lehetnek, és például egy bank még kevésbé tud következtetése-
ket levonni, minden vállalatnak érdemes magának elvégeznie a vizsgálatokat.
Fontos tehát, hogy a cég megtudja, melyik ügyfél akar elvándorolni, melyeket érdemes megtartani, s a megtartandó
ügyfeleket mivel, konkrétan milyen ajánlattal lehet jobban a vállalathoz (szolgáltatóhoz) kötni.
Természetesen az azonosított értékes ügyfelek megôrzése a cél. Az elvándorlás kezelésének egyik lehetséges eszköze a
hûségbiztosító, ügyfélmegtartó kampány. Ebben érdemes kihasználni a márka ismertségét és népszerûségét, világosan
láthatóvá kell tenni az értéket, érdemes az alapszolgáltatásokra épülô extrákat ajánlani. A kampány hatását folyamato-
san figyelni kell (ennek egyik eszköze újfent az adattárház, míg egy másik támogató eszköz lehet a kampánymenedzs-
ment- vagy operatív CRM-rendszer), és szükség esetén módosítani kell. Lényeges azonban, hogy az ígéreteket maradék-
talanul teljesítse is a szolgáltató.



cégnevet említenénk, könnyen kitalálható, hogy
hol melyik társaság a piacvezetô (vagy domináns
szereplô), és melyek a feltörekvô versenytársak.
Az elsô körbe tartozó társaságok a stabil gaz-
dasági mûködés veszélyeztetése nélkül, sôt ép-
pen annak érdekében, könnyen megtehetik,
hogy a „jó hozamú” ügyfelek megtartása érdeké-

ben mindent bevetnek, míg a jelentéktelen vagy
éppenséggel veszteséget termelô felhasználói
kört veszni hagyják.
Ez a lényege, ez a célja az ügyfélérték-számí-
tásnak. Amelynek módszerérôl viszont – amúgy
érthetô módon – keveset árulnak el az érintet-
tek. Kezdetleges és ösztönös formában már a bé-
kebeli szatócsboltos is alkalmazta ezt a techni-
kát: tudta, hogy Kovács úrnak alkalmasint hitel-
be is ad egy vekni kenyeret, mert nemcsak hogy
rendezni fogja tartozását, hanem rendszeresen
nagy mennyiségben vásárol nála. Ipari méretek-
ben azonban ennél többre, kifinomultabb eljárá-
sokra van szükség.
A három és fél millió ügyfelet kiszolgáló 
Westel immár egy éve elindította ügyfélérték-
számítási tevékenységét. Kiss Csaba Zsolt az
Oracle vezetô konzultánsaként részt vett a rend-
szer informatikai alapjainak (annak a bizonyos 20
százaléknak) a megteremtésében is, de ma már
mint a mobiltársaság CRM-szakértôje a 80 száza-
lékot kitevô businessfolyamatokat irányítja.
A cikk elején említett egyszerû képlet (bevé-
tel–költség=profit) alkalmazása ebben az esetben
ôrült mennyiségû munkát takar. Gyakorlatilag
ugyanis az összes, azaz 3,5 millió ügyfélnek
egyenként kiszámolták a jövedelmezôségét, pon-
tosabban fogalmazva nem egyetlenegyszer mér-
ték fel, hanem a rendszer hónapról hónapra 
kiszámolja. Az ehhez szükséges adatok egyik 

fele, nevezetesen a telefonforgalomból származó
bevétel, a számlázási rendszerben mindig auto-
matikusan létrejön. A számítás bonyolultsága ab-
ból adódik, hogy az összes mûködési költség 
(bérek, hálózatüzemeltetés, fejlesztés, marketing
stb.) egyes elemeibôl milyen arányban, mennyit
lehet az egyes elôfizetôkhöz rendelni.

A részleteket természetesen Kiss Csaba Zsolt
sem árulja el, de a lényeg számunkra egyébként
sem ez. Sokkal inkább a végeredmény. Ez pedig
a Westelnél az lett, hogy ma már számszerûen,
forintban kifejezve meg tudják határozni az
egyes ügyfél által termelt profit nagyságát, 
vagyis az ügyfél pillanatnyi értékét.
A CV-nek (customer value) nevezett mutató
megállapítása azonban még mindig nem 
a cél! Ez csak eszköz a folyamat következô 
lépéséhez, vagyis az új szempontú ügyfél-
szegmentációhoz.

A Z „ É R T É K T E L E N ”  Ü G Y F É L

Az ügyfélszegmensekrôl sorozatunk elsô 
részében már esett szó. Az ebben a cikkben tár-
gyalt megközelítés elveti a hagyományos csopor-
tosítási módszereket, amelyek a forgalom nagysá-
ga (kiemelt ügyfél, nagyfogyasztó, kisfogyasztó),
az ügyfél profilja (kormányzat, ipari vállalat,
pénzintézet, kereskedelmi lánc), az igénybe vevô
életkora, neme és más hasonló, általánosító para-
méterek alapján kategorizálja a felhasználókat.
Az ügyfél értékén alapuló szegmentálás
egyetlen szempontot ismer: a nyereséget. Ez le-
het valamilyen viszonyban a forgalommal, de a
korreláció korántsem nyilvánvaló (gondoljunk a
fizetési fegyelemre, a kialkudott tarifakedvezmé-
nyekre, a felmerülô pluszköltségekre stb.). Épp
ezért a profit nagysága alapján képez csoporto-
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Az ügyfél érté-

kén alapuló

szegmentálás

egyetlen szem-

pontot ismer: 

a nyereséget.

...így olyan fel-

használók ke-

rülhetnek egy

csoportba,

akiknek az ég-

világon semmi

közük egymás-

hoz, semmi kö-

zös nincs ben-

nük, csupán

annyi, hogy

nagyjából

ugyanannyi

profitot termel-

nek.
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ÉRDEMES TUDNI!
Az ügyfelek 90 százaléka szolgáltatóváltással jelzi elégedetlenségét, nem pedig reklamál.
A lemorzsolódott ügyfelek több mint kétharmada az alacsony szintû kiszolgálás miatt hagyja el szolgáltatóját.
A reklamációk sikeres megoldása növeli az ügyféllojalitást. Azok az ügyfelek, akiknél sikerült megoldani a bejelentett
problémát, sokkal lojálisabbak a vállalathoz, mint azok, akik sohasem reklamáltak.
Egy elégedetlen ügyfél átlagosan 14 esetben adja tovább negatív tapasztalatát.
A nagyon elégedett ügyfelek hatszor nagyobb valószínûséggel vásárolnak újra, mint a csupán elégedett ügyfelek.
Az ügyfelek 86 százaléka az ingyenesen hívható központi számot gondolatban a szolgáltatások magas színvonalával köti
össze.
Egy új ügyfél megszerzése 5-10-szer drágább, mint egy meglévô megtartása.
Az az ügyfél, aki ezer dollár bevételt hoz a vállalatnak az elsô évben, nagy valószínûséggel a következô tíz évben 50 ezer
dollárt hoz, ha elégedett ügyfélként sikerül megtartani.



kat a Westel is, és így olyan felhasználók kerül-
hetnek egy csoportba, akiknek az égvilágon
semmi közük egymáshoz, semmi közös nincs
bennük, csupán annyi, hogy nagyjából ugyan-
annyi profitot termelnek. Az értékhatárokat, te-
hát a szegmensek fô jellemzôit szintén titkosan
kezeli a mobilcég. Ez azonban számunkra szin-
tén lényegtelen.
Az üzleti világ általánosan három fô kategóri-
át különböztet meg: a legnagyobb forgalmú
(vagy értékû!) 10 százalék, a középsô 40 és az
alsó 50 százalék. Természetesen lehet tovább fi-
nomítani, aszerint, hogy egy cég hányféle cso-
portot akar (vagy képes) eltérô bánásmódban ré-
szesíteni. A két szélsôséget az egyszerû és olcsó
tömeggyártás (vagy tömegkiszolgálás), illetve 
a bonyolult és drága testre szabás képviseli. Ki-
terjedt ügyfélkör (például többmilliós mobiltábor)
egyedi kiszolgálása képtelenség lenne, s amint 
a számításokból kiderül, indokolatlan is. Minden
vállalat szándékai és képessége alapján döntheti
el, hogy mekkora réteget (1-5-10-20 százalék) ré-
szesít különleges ellátásban, kiket akar kiemelt
csoportban kiszolgálni, és kiket sorol a „futottak
még” kategóriájába.
Szintén ismeretes az üzleti világban, hogy az
ügyfelek kb. 20 százaléka termeli a haszon 
80 százalékát. Játsszunk egy kicsit a számokkal!
A vezetô mobiltársaság esetében ez 700 ezer
ügyfelet jelent. Ez még mindig kezelhetetlen
nagyságrendnek tûnik, így nyilvánvalóan 20 szá-
zaléknál jóval alacsonyabban állapították meg 
a VIP-kategória küszöbét. Ez legyen az ô titkuk,
az azonban bizonyos, hogy ha eltérô mértékben
is, de figyelmüket a felsô néhány százezer ügyfe-
lükre összpontosítják. Nyugodtan hátradôlhetnek
a székükben, nem kell aggódniuk a jövedel-
mezôségi mutatókra figyelô befektetôk megrovó
pillantásai miatt.
De menjünk végig a skálán! Az alsó rétegben
(1-5-10-20 százalék?) valószínûleg elérkezünk
ahhoz a ponthoz, amikor egy ügyfél a pozitív
számla ellenére is veszteséget termel. (Ô lenne
az „értéktelen” ügyfél?) Nos, ekkor mondhatja
egy szolgáltató azt, hogy ha már terjeszkedni kí-
ván a versenytárs, ezt a kört csábítsa el.
A mobilpiaci példa természetesen bármelyik
gazdasági szektorba átültethetô. A bankok kö-
zött éppúgy dúl a harc, legfeljebb ott havi szám-
la vagy fix bevétel hiányában nehezebb az ügy-
felenkénti profitszámítás. De korántsem lehetet-
len. A biztosítási piacon rendszerint a bevétel 
állandó és kalkulálható, s ezzel szemben a költ-
ségek, a kifizetett kártérítések változnak. De az

adatok célirányos és szakszerû elemzésével ki-
mutatható, hogy melyik ügyfél profitja a kocká-
zatosabb, kik a megrögzött „totálkárosok”.

H O V A T O V Á B B ?
Reméljük, az eddigiekkel sikerült rávilágíta-
nunk az ügyfélérték-számítás lényegére és hasz-
nára. Kiss Csaba Zsolttal egyet kell értenünk 
abban, hogy ez nem elsôsorban informatikai pro-
jekt, sokkal inkább business. Bár nélkülözhetet-
len a számítógép, mégis fontosabb a számító 
ember. Aki megfogalmazza a problémát és 
a szándékot, megalkotja és megvalósítja a straté-
giát. Aki a rendszer beindítása után mégsem dôl
hátra a székében, mert tudja, hogy nem a végcél-
hoz ért el, csupán egy állomáshoz.
Sorozatunkat tudományos bûvszavakkal kezd-
tük, zárjuk is azokkal!
Egy adott ügyfél által egy adott, lezárt
idôszakban realizált nyereséget neveztük ügyfél-
értéknek, szaknyelvi rövidítéssel CV-nek. Elôre-
látó elemzô azonban ismeri az ügyfél-életciklu-
sérték (customer lifetime value, CLV) fogalmát
is, amely már figyelembe veszi a jövôbeli poten-
ciált. Ezt a szintén forintosított értéket ugyan-
csak egy adott idôpillanatban állapítják meg, de
az addig termelt nyereséghez hozzáadják az ügy-
félkapcsolat hátralévô részében várható profitot.
Számítását bizonytalansági és kockázati tényezôk
nehezítik, mégis lehet fogódzókat találni. Ilyen
például a megvásárolt elkötelezettség (meghatá-
rozott idôre kötött szerzôdés).
Természetesen az elôzô idôszak forgalmát
elôrevetíthetjük, de ez csak a jelenlegi helyzet
konzerválását jelentené. Ennél rosszabb ered-
ményt is lehet produkálni, ám proaktív stratégiá-
val, új igények gerjesztésével növelhetô is 
a haszon. Bizonyos felhasználói körben elôre je-
lezhetô az igények változása (például az egye-
temistákból munkavállalók lesznek). Ez persze
nem konkrét lehetôség, csupán példa arra, hogy
a kialakított szegmensek korlátjait rugalmasan
érdemes kezelni. Egy adott értékre taksált fel-
használó például magasabb kategóriába kerülhet,
de annak érdekében, hogy akkor is a cég ügyfele
maradjon, már ma érdemes kiemelt bánásmód-
ban részesíteni.
Ahhoz tehát, hogy az ügyfélérték-számítás
ne váljon (az elôzô cikkeinkben említett techni-
kákhoz hasonlóan) puszta divathóborttá, nem
célként kell kezelni, hanem eszközként kell
használni. Így érhetjük el, hogy kedves ügyfele-
ink értékes ügyfeleink maradjanak.•
GALVÁCS LÁSZLÓ
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Kapcsolódó
webcím:

•

WWW.GALLUP.HU

•



A fenti célt szolgáló analitikus-CRM-projektek

nehezen honosodtak meg Magyarországon. Ma

már azonban a versenyképesség megtartása érde-

kében többen állnak át a termékközpontúról az

ügyfélközpontú stratégiára, és a cégek egyre na-

gyobb számban alkalmazzák az ügyfelek igényei-

nek megismerését s így azok mind magasabb 

szintû kielégítését célzó technikákat. Lapunk 

hasábjain is többször foglalkoztunk a témával, és 

a megszólaló forgalmazók, felhasználók, valamint

piaci elemzôk egyértelmûen tanúsították, hogy itt

elsôsorban nem a technikáról van szó.

H A Z A I K U K K O L Ó K

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil

Távközlési Rt. a Sun Microsystems Magyarország

Kft. együttmûködésével 2002 végén, A CRM-

piac Magyarországon, 2003–2007 (Analitikus,

operatív és kollaboratív CRM a vállalati szektor-

ban) címû piaci tájékoztatójában foglalta össze az

50 fônél több alkalmazottat foglalkoztató vállala-

tok, pénzintézetek és kereskedelmi cégek köré-

ben végzett felmérésének eredményeit.

A kutatás a technológiai adottságok és az üzle-

ti igények dimenzióit elôtérbe helyezve jelzi az

iparág-specifikus várakozásokat, és abból a felte-

vésbôl indul ki, hogy az üzleti igények kielégítésé-

nek lehetôsége elsôsorban a meglévô technológiai

adottságok függvénye, maguk az igények viszont

elôre jelzik a várható technológiai beruházásokat.

A kutatás egyik kiinduló feltételezése szerint

a cégek az ügyfélkapcsolat-kezeléssel összefüggô

üzleti igényeik szerint a következôképpen 

jellemezhetôk:

• piac-, illetve termékorientált vállalatok (jel-

lemzôik: termékfókusz, termékjövedelmezôség-

mérés, tömegmarketing),
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Ügyfélmustra
Jól adni, jót kapni

AAzz üüggyyffeelleekk mmiinnôôssééggii ééss mmeennnnyyiissééggii eellvváárráássaaiikknnaakk eelleeggeett tteevvôô,, ppéénnzzttáárrccáájjuukkhhoozz iiggaazzííttootttt áárruu- ééss sszzoollggáállttaa-
ttáásskkéésszzlleettrrôôll áábbrráánnddoozznnaakk.. AA ggyyáárrttóókknnaakk,, sszzoollggáállttaattóókknnaakk ppeeddiigg mmiinnééll nnaaggyyoobbbb ttöörrzzssvváássáárrllóóii kköörr lleebbeegg 

aa sszzeemmüükk eellôôtttt.. AA pprroobblléémmaa aazz,, hhooggyy mmiikköözzbbeenn mmiinnddeenn vváássáárrllóó mmééllttáánnyyoollnnáá aa bbiizzaallmmáátt,, eellééggeeddeettttssééggéétt kkii-
vváállttóó,, ffiiggyyeellmmeess,, tteessttrree sszzaabbootttt kkiisszzoollggáálláásstt,, aazz eennnneekk éérrddeekkéébbeenn ttöörrttéénnôô iinnffoorrmmáácciióóggyyûûjjttéésstt ééss -eelleemmzzéésstt
mmáárr ttööbbbbeenn zzookkoonn vveesszziikk,, ss aazz iinnffoorrmmaattiikkaa ffeejjllôôddéésséétt ccssaakk nnaaggyy ttáávvoollssáággbbóóll kköövveettnnii kkééppeess hhaazzaaii jjooggii sszzaa-

bbáállyyoozzááss sseemm sseeggííttii aa vváállllaallaattookk eebbbbééllii ttöörreekkvvéésseeiitt.. ÍÍggyy ppeeddiigg nneehhéézz kkiieellééggíítteennii aa vveevvôôkk tteessttrree sszzaabbootttt sszzooll-
ggáállttaattáássookkrraa iirráánnyyuullóó iiggéénnyyéétt..

EGY KÉZBÔL
Elsôsorban felvásárlás vagy a célnak megfelelô eszközöket gyártó céggel történô együttmûködés

kapcsán, de mind gyakoribb az ERP-rendszerek funkcióbôvítése.

Az Intentia Movexét hazánkban forgalmazó aPlus Consulting ERP-bevezetéseinek közel egynegye-

dénél történt – általában egy-két évvel az éles indulás után, amikor a tranzakciókból már elemzé-

sekre alkalmas mennyiségû adat gyûlt össze – Cognos-alapokon analitikus-CRM-funkciók kialakítá-

sa. A Movexben meglévô operatív-CRM-funkciókat is igénybe vevô felhasználók igényeinek jelen-

tôs hányadát kielégítik az abban meglévô lekérdezési és riportlehetôségek. „A továbblépést ott

fontolgatják, ahol, például vásárlásiszokás-elemzés céljából, más területekével is össze akarják ha-

sonlítani az innen származó adatokat” – mondja a cég kereskedelmi és marketingigazgatója, RABE

ÁGNES. „Ehhez megfelelô céleszköz a többféle adatbázisra – melyek egyike az operatív CRM is le-

het – ráépülni képes Cognos. Tapasztalataink szerint addig kritikusak az ilyen jellegû projektek,

amíg rá nem éreznek a felhasználók az eszközhasználat ízére. Ezt követôen kreativitásukat kibon-

takoztatva – többnyire a kereskedôk, a marketingesek, illetve az informatikai osztály dolgozói kö-

zül kikerült munkatársak közremûködésével – maguk mûködtetik a rendszert.”

Kapcsolódó
webcímek:

•
WWW.GKI.HU

•
WWW.WESTEL.HU

•
WWW.SUN.HU

•
WWW.APLUS.HU

•
WWW.COGNOS.HU

•
WWW.SAS.COM

•
WWW.IQSYS.HU

•
WWW.DSS.HU

•



• ügyfélorientált vállalatok (jellemzôik: ügyfél-

elégedettség-mérés, ügyfélcsoportjövedelmezô-

ség-mérés, ügyfélszolgálat),

• ügyfélkapcsolat-orientált vállalatok (jellemzô-

ik: ügyfélértékmérés, CRM-stratégiai fókusz,

disztribúciós csatornák integrációja).

Cikkünkben e két utóbbira fókuszálunk.

A felmérés résztvevôi elsôsorban riportok és

jelentések készítésében jeleskednek (20%-uk ren-

delkezik ilyen megoldásokkal), ám az adattárhá-

zak aránya mindössze 6%, ami azt jelzi, hogy 

a jelenlegi lekérdezések csupán kismértékben

épülnek integrált adatbázisokra. Az elôre nem is-

mert összefüggéseket feltáró adatbányászat tech-

nikáját alkalmazók aránya 12%.

A cégek 57%-a szegmentálja, csoportosítja ügy-

feleit, 54% mind az ügyfélelvándorlás tényét, mind

annak okait nyomon követi, és szintén több mint

felük méri az ügyfél-elégedettség változását is. Az

ügyfélelemzésekre alapozott termék-, illetve szol-

gáltatásfejlesztôk aránya azonban már csak 43%.

Az operatív, a kollaboratív és az analitikus

CRM közül az utóbbi elterjedtsége a legkisebb,

ugyanakkor a felmérés azt is igazolja, hogy az

analitikai alapok biztosítják az elmozdulást a ha-

tékony operatív CRM és a teljes körû integrációt

biztosító kollaboratív CRM felé. Ezek a fejlôdési

stádiumok egyben a cégek érettségét mérik ezen

a piacon. Az építôipar és a mezôgazdaság elma-

rad, míg az energiaipar, a gazdasági szolgáltató-

és a feldolgozóipar jeleskedik az ügyfélközpontú

stratégiát jelzô CRM-technikák alkalmazásában.

M E G V A L Ó S U L T Á L M O K

Az analitikus CRM hazai forgalmazóit, ta-

nácsadóit – a teljesség igénye nélkül – felvonul-

tató táblázatunk elsôsorban projektekkel kapcso-

latos információkat tartalmaz. A helyhiány miatt

kiszorult adatok a bevezetést végzô cégekrôl is

árulkodnak. Ezek szerint az itt szereplô szállítók

legtöbbje üzletiintelligencia-specialistának vallva

magát a tanácsadói szerepkört is felvállalja. Hár-

man (SAS Institute, IQSys, DSS) analitikus CRM-

re specializálódtak, a többiek mindhárom formá-

cióban (analitikus, operatív, kollaboratív) kínál-

ják termékeiket és szolgáltatásaikat. Ez utóbbiak

közül a többség elsôsorban ERP-specialista, s

mintegy ennek funkcióbôvítéseként ajánl CRM-

lehetôségeket és -képességeket. Ahogy azt hason-

ló összeállítások esetében megszokhattuk, a be-

vezetés, az adattárház-építés díját, valamint az

analitikus projektek kapcsán alkalmazott árpoliti-

kát firtató rubrikák most is meglehetôsen sem-

mitmondóak, de azért tükrözik az ilyen jellegû

projekteknél szinte törvényszerûen összetett ár-

képzést, így abban a tanácsadás fogalomkörébe

sorolható tevékenységek dominanciáját.

A bevezetések száma egyértelmûen mutatja,

hogy bár szinte mindegyik vállalkozás évek óta

kínálja termékeit és tudását a piacon, még ma is

kevés idehaza a stratégiaváltást felvállaló, ügyfél-

központú üzleti modellt megvalósító vállalkozás.

A referenciahelyek többsége gyártással és értéke-

sítéssel egyaránt foglalkozó multinacionális cég,

bank, illetve távközlési vállalat, de elvétve már

az állam- és a közigazgatás is képviselteti magát.

Bankoknál és biztosítóknál az analitikus

CRM-et elsôsorban a credit scoring, illetve a ke-

resztértékesítés támogatására, ügyfél-szegmentá-

cióhoz alkalmazzák, gyártó- és kereskedôcégek

az értékesítés fellendítésének reményében, míg 

a távközlés a számára kritikus ügyfél-lemorzsoló-

dás okainak és megelôzési lehetôségeinek vizsgá-

lata, valamint a hatékonyabb marketingmunka

érdekében szánja rá magát a bevezetésre.

A cégek eszköz- és megoldáskészletének

funkcionalitása nem hagy kívánnivalót maga
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JOGI SZABÁLYOZÁS
Ahogy a bevezetôben is említettük, idehaza az adatvédelmi szabályozá-

sok, törvények nem tartanak lépést az informatika fejlôdési ütemével,

sôt idônként gátolják is azt. Az analitikus, tehát adatelemzések útján

üzleti célok elérését támogató CRM esetében a fentiek halmozottan ér-

vényesek.

A fô szabály szerint a közérdekû adatok nyilvánosak, a személyi adatok

viszont nem, csak ha az illetô személy – a felhasználás célját ismerve –

hozzájárul nyilvánosságra hozatalukhoz. Ez az analitikus-CRM-funkciók

ismeretében nehézségekhez vezet. Az ügyfelek sokszor jó néven veszik,

ha érdeklôdési körüknek megfelelô ajánlatokkal keresik meg ôket a vál-

lalatok, de méltatlankodnak, ha érdeklôdésükre nem számot tartó rek-

lámanyagokat kapnak. A két ajánlat közötti választáshoz szükség van 

a szolgáltató cégnél lévô ügyféladatok elemzésére. Az ügyfélszokások

ilyen jellegû feltárása azonban már törvényt sérthet.

Az ügyfél többnyire adatai szolgáltatásonkénti, nem pedig kombinált

felhasználáshoz adja hozzájárulását, még ha ez utóbbiból haszna is

származna. Ezért ha egy szolgáltató minden tekintetben a törvényi ke-

reteken belül kíván maradni, az ügyféligények szerint személyre szabott

szolgáltatáskínálat kialakítása, valamint a keresztértékesítésben rejlô le-

hetôségek kiaknázása érdekében történô minden egyes adatfelhaszná-

láskor egyénenként felhatalmazást kellene kérnie az ügyfelektôl.

Egy jól megfogalmazott adatvédelmi nyilatkozat ma már többnyire in-

direkt kérdésként – „Szeretné-e, ha értesítést kapna az Ön igényeire

szabott újdonságokról?” – tartalmazza, hogy az adatok a benne meg-

határozott céllal a csoporton belül továbbíthatók.



után, azzal – megfelelô mennyiségû és minôségû

adat esetén – az ügyfélközpontú mûködéshez

szükséges minden elemzés végrehajtható.

F E L H A S Z N Á L Ó I S Z E M M E L

Az OTP Banknál folyó tranzakciósadattárház-

projekt példáján nyomon követhetjük, hogy mi-

lyen feltételek mellett érdemes egy ilyen volume-

nû projektbe belekezdeni, és mikor biztosított 

a döntésekhez szükséges információkat üzleti cé-

lú elemzések útján tálaló analitikus CRM jellegû

adattárház üzemszerû mûködtetése.

A szolgáltatás-, termék- és ügyfélszámban egy-

aránt kritikus méretet elért bank vezetése felismer-

te, hogy sikeres mûködése fenntartásához straté-

giaváltásra van szükség. Ezért 2001-ben a termék-

központú mûködést ügyfélcentrikussá átalakító

stratégiaváltás és annak megvalósítását támogató

újszerû technikák, technológiák alkalmazása mel-

lett döntött. Ezzel szabad utat kapott a stratégia

megvalósulását az informatika eszközeivel is támo-

gató, az ügyfélviselkedést híven tükrözô tranzakci-

ókra épülô, vagyis az ügyfélszokások elemzésére

alkalmas tranzakciósadattárház-projekt.

Az értékesítés és az ügyféligények felmérésé-

ben, vizsgálatában fontos szerepet betöltô marke-

tingfôosztály vezetésével folyó munkában a fôvállal-

kozó Oracle mellett alvállalkozóként az adattisztí-

tást és az adatbányászati eszközöket, illetve szaktu-

dást adó DSS Consulting, valamint a tanácsadóként

is közremûködô, ma már az IBM berkein belül te-

vékenykedô PWC Consulting vett részt. A hardvert

az OTP Bank partnereként a Unisys szállította.

Gyakorlatilag minden analitikus-CRM-

projekt célja, hogy a ránézésre heterogén ügyfél-

tömegben megtalálja a kiszolgálásuk javításához

felhasználható hasonlóságokat, s rendet vágjon a

hatalmas szolgáltatás- és termékkészletben, meg-

találva az ügyféligényekhez leginkább illôket.

Fontos a megfelelô termék, szolgáltatás és ügyfél

összerendelése, a keresztértékesítési lehetôségek

kihasználásával az ügyfél-fluktuáció megfékezé-

se. Az OTP Bank esetében a fentiek az elektroni-

kus csatornán keresztüli értékesítés, tranzakció

és kommunikáció arra fogékony ügyfelek felé

történô propagálásával is bôvültek.

S I K E R T É N Y E Z Ô K

1. FELSÔ VEZETÔI ELKÖTELEZETTSÉG, TÁMOGATÁS.
Az OTP Banknál a projektszponzori szerepet

is betöltô Projektigazgatóságot az ügyfelek meg-

tartására és a jelenleginél is színvonalasabb ki-

szolgálására irányuló stratégia mellett elkötele-

zett felsô vezetés alkotja, de üzleti oldali kezde-

ményezésrôl lévén szó, az egyes divíziók vezér-

igazgató-helyettesei is részt vesznek a projekt-

vezetésben.

A vezetôi elkötelezettség, a szponzori szerep

a hatékony projektmunkán túl a szállítóval szem-

beni, az idôtényezôt illetô tolerancia miatt is 

fontos. Egy OTP Bank-méretû, jelentôs számú 

– különbözô technikai architektúrán nyugvó –

forrásrendszerrel rendelkezô bank esetében 

a szükséges infrastruktúra megvalósítása, az

adatkinyerés, illetve a technikai architektúra 

létrehozása igen idôigényes feladat, és ezalatt

csak kismértékben várhatók el eredmények.

2. AZ ÜZLET ÁLTAL VEZÉRELT, ÜZLETI IGÉNYEKET

KIELÉGÍTÔ CÉLOK.
A tenderkiírásban – a technikai specifikáció

mellett az üzleti funkcionalitásra is hangsúlyt he-

lyezve – meghatározták, hogyan kívánnak a már

mûködô adattárházból üzletileg profitálni, vagyis

a pályázók az üzleti terület különbözô szintjein

készült interjúk alapján összegyûlt, több dimen-

zióra bontott igénylistát is ismerve ajánlhattak

megoldást.

Hosszú távú banki célként a személyre sza-

bott one-to-one kommunikációt és a minél auto-

matizáltabb, ugyanakkor a projekt során feltárt

igényekhez is igazodó ügyfélkezelést határozták

meg, amit középtávon a korábban ismertetett

CRM-stratégiában megfogalmazottak vezérelnek.

3. A CÉLLAL HARMONIZÁLÓ, ÜZLETI OLDALI PRO-
JEKTVEZETÉS.
Mivel a marketingterület a bank szolgáltatá-

sainak egészére kiterjedô, kereskedelmi és lakos-

sági célú tevékenységet végez, a stratégiai célokat,

az üzletágakra lebontott banki tevékenységet, va-

lamint azoknak a sajátjaival harmonizáló üzleti

céljait is átlátja. E célok és tevékenységek össze-

függnek, hiszen a keresztértékesítési lehetôségek

mind mélyebb kiaknázásával növelhetô az ügyfél-

elégedettség, az ügyféllojalitás, vagyis még inkább
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a bankhoz köthetôk a megtartásuk költségénél

sokszorta drágábban megszerzett ügyfelek.

4. RÖVID TÁVON ELÉRT, KISEBB EREDMÉNYEK FEL-
MUTATÁSA.
Az adattárházprojektek idôigényessége miatt

az üzleti oldal hamar elveszíti érdeklôdését, ha 

a befektetett munkából nem származik már rövid

távon is haszna, ha nem látja az informatikai hó-

kuszpókuszok üzleti célját. Ezért a tranzakciós-

adattárház-projekt esetében a technikai feladatok

végrehajtása alatt a projektvezetés az üzletet is

megdolgoztatta. Képviselôikkel pontosítva a fel-

mérés idején körvonalazódott igényeket, megtalál-

ták a projekt támogatni kívánt pontos szkópját. 

A szegmentációs vizsgálatok elôzményeként meg-

kezdett igényfelmérés-pontosítás alatt az IT-oldal a

szükséges infrastruktúra kialakításán dolgozhatott.

A fentiek eredményeként a még épülôfélben lévô,

de ma már éles adatokkal, napi betöltéssel üzeme-

lô adattárház a bankon belüli funkcióját jól muta-

tó, kisebb, de konkrét eredményeket képes az üz-

leti oldalnak felmutatni.

A projektvezetés így elérheti, hogy az üzleti

hasznot remélô divíziók operatív és vezetôi szin-

ten egyaránt megtanulják, az analitikus funkció-

kat magában rejtô adattárházból milyen hasznos

információkat nyerhetnek ki, és hogyan.

5. EREDMÉNYES MÛKÖDTETÉS.
A biztató kezdeti eredményeknek a felsô

szintek és az üzleti területek felé történô prezen-

tálása közben a projektvezetés a hosszú távú

használhatóság mikéntjének és feltételrendszeré-

nek kialakításán is dolgozik. Két, az adattárházzal

intenzívebben foglalkozó – kifejezetten az adat-

bányászatra, adatelemzésre specializálódott üzleti

és az adattárház hosszú távú fejlesztéséért felelôs,

mély ad hoc lekérdezések elvégzésére is képes in-

formációtechnológiai – központot hozott létre.

6. MEGFELELÔ IDÔBEN ÉS MÓDON ÉRKEZÔ IT-
TÁMOGATÁS.
A forrásrendszerekbôl az adattárházba történô

zökkenômentes adatáttöltést végzôknek ismerni-

ük kell a jelentôs számú forrásrendszer mindegyi-

kének az üzlet mûködését tükrözô logikáját, s ez

többek között termékszerkezet-, termékportfólió-,

tranzakció- és konstrukcióismereteket feltételez.

Ezekhez a banki IT nyújtott segítséget.

K E M É N Y D I Ó

A projektcsapat számára a forrásrendszer és az

adatmodellek megfeleltetése volt a legkeményebb

feladat, míg a projektvezetésnek a projektszerve-

zet bankon belüli, konfliktusok nélküli kezelése

adta fel a leckét, aminek megoldásakor bizonyos

mértékig a szállítói érdekeket is szem elôtt kellett

tartania. A sok – csak az OTP Bankon belül ötven-

nél több – embert mozgató projektben a hatékony

kommunikáció komoly szerepet játszik.

A pénzintézet feladata az aprólékos – manu-

ális munkával is járó – adattisztítás. Az igény

szerinti értékesítés, a keresztértékesítési lehetô-

ségek kihasználása, a hitelkockázat vizsgálata

csak jó minôségû adatokkal hozhatja meg a stra-

tégiában meghatározott eredményt. Mivel ez az

adattárházzal kapcsolatba kerülô minden forrás-

rendszert érint, lebonyolításáról a

tranzakciósadattárház-projekttel párhuzamosan

létrehozott adattisztítási projekt gondoskodik.

Lehetetlen teljes képet adni egy ilyen széles

körû, gyakorlatilag csupán a megrendelô céljai és

fantáziája által behatárolható területrôl, mint az

analitikus CRM. De célunk nem is ez volt, in-

kább a téma kapcsán korábban megjelent össze-

állításunkban olvashatók felfrissítése, kibôvítése.

Következô számunkban a hangsúlyt az ügyfél-

kapcsolat támogatására helyezve arra igyekszünk

választ adni, hogy a technológiák bevezetése és

használata képes-e a fejlôdésükkel lépést tarta-

ni.•FEKETE GIZELLA
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HAZAI ANALITIKUS-CRM-PROJEKTEK
BBEEVVEEZZEETTÔÔ CCÉÉGG NNEEVVEE PPRROOJJEEKKTTEEKK

ÁÁRRPPOOLLIITTIIKKAA,, AA LLEEGGMMAARRKKÁÁNNSSAABBBB ÁÁRRMMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÓÓKK HHAAZZAAII RREEFFEERREENNCCIIAAHHEELLYYEEKK

SSZZÁÁMMAA MMEEGGNNEEVVEEZZÉÉSSEE ((MMAAXX.. 33)) AA PPRROOJJEEKKTT CCÉÉLLJJAA IIDDÔÔTTAARRTTAAMMAA

aPlus Consulting Kft. Az ár tartalmazza a következôket: licencek, bevezetés, tanácsadás, 5 Cereol Rt. Adattárház-menedzsment, ügyfél-szegmentáció 2 hónap
oktatás, adatkocka-kiépítés, adatbányászat Agrokomplex C.S. Rt. Adattárház-menedzsment, ügyfél-szegmentáció 5 hónap

Olympus Hungary Kft. Adattárház-menedzsment, ügyfél-szegmentáció 1 hónap

DSS Consulting Kft. Magas ROI-t biztosító, egyedi projekt alapú, feladat- és nem 7 OTP Bank Rt. Teljes banki analitikus-CRM-infrastruktúra kiépítése (alvállalkozó). Adatbányászati 8 hónap
felhasználófüggô árazás elemzések széles spektruma: szegmentálás, keresztértékesítés, jövedelembecslés

Generali Providencia Biztosító Rt. Szegmentálás, keresztértékesítés 6 hónap
Westel 0660 Lemorzsolódás, elôfizetési forgalom elemzése és marketingakciók tervezése, 4 hónap

támogatása

HP Magyarország Kft. Ha a megrendelônél léteznek a fô operatív, illetve analitikus elemek, 3 Matáv Marketingcélú adattárház kiterjesztése ügyfél-analitikákkal 6 hónap
a rendszerintegráció költsége dominál OEP Gyógyszerfogyasztás optimalizálása, visszaélések csökkentése 16 hónap

HP Belsô CRM-megoldás analitikus támogatása 8 hónap

IFUA Horváth & Árarány: 1/1 (tanácsadás/licenc) 10+ Plus Élelmiszer Diszkont Kft. Értékesítési adatpiac, értékesítési elemzôeszköz bevezetése 2 év
Partner Kft. Chio-Wolf Magyarország Kft. Értékesítés- és fedezetelemzés, -tervezés 6 hónap

Sanofi-Synthelabo Rt. Orvoslátogatói döntéstámogató rendszer 6 hónap

KFKI Isys Kft. Tanácsadói napidíj + licencdíj 6 CIB Bank Rt. (ld. a SAS-nál is) Credit scoring + monitoring 3+1 hónap
(ma IQSys Rt.) MKB Közös ügyféltörzs 2 hónap

Édász Ügyfél-szegmentációs elemzés 2 hónap

LLP Budapest Kft. Árpolitika: csomagban (kereskedelem, marketing, ügyfélszolgálat, 2 LLP Budapest Kft. Üzleti döntéstámogatás, kereskedelmi és marketingelemzések N. a.
szerviztámogatás), de egyenkénti értékesítés, bevezetés is lehetséges (1) Vezetô magyar információtechnológiai részvénytársaság Rövid, közép- és hosszú távú kereskedelmi elemzések N. a.

Oracle Hungary Kft. Domináns ártényezô az implementáció, de az integrált CRM-szoftverek 4 Budapest Bank Rt. Keresztértékesítés N. a.
terjedésével szerepe csökken OTP Bank Rt. Teljes banki CRM-infrastruktúra kiépítése (fôvállalkozó) N. a.

SAP Hungary Kft. Felhasználószám-függô 5 Borsodi Sörgyár N. a.
Reemtsma N. a.
Mol N. a.

SAS Institute Kft. N. a. 6 Generali Providencia Biztosító (2) Keresztértékesítés támogatása 3 hónap
CIB Bank Rt. (2) Credit scoring 1 hónap
Shell Ügyfél-lojalitási program támogatása N. a.

MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSSEEKK:: ((11)) Tetszôleges, nem minimalizált felhasználószám. ((22)) Folyamatos CRM-projektek. RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSS:: RROOII – Return On Investment (befektetésmegtérülési idô).

ANALITIKUS-CRM-PROJEKTEK ESZKÖZEI, MEGOLDÁSAI
HHAAZZAAII FFOORRGGAALLMMAAZZÓÓ,, IILLLLEETTVVEE KKÉÉPPVVIISSEELLEETT TTEERRMMÉÉKK NNEEVVEE // GGYYÁÁRRTTÓÓ TTÍÍPPUUSSAA EELLVVÉÉGGEEZZHHEETTÔÔ FFEELLAADDAATTOOKK

aPlus Consulting Kft. Cognos üzletiintelligencia-eszközök / Cognos Inc. Elemzô-, adatbányászeszköz Ügyfélkövetés, vevôi szokások elemzése, statisztikák készítése

DSS Consulting Kft. AnalyticalProfiler/DSS Analitikus-CRM-feladatok, intelligens asszisztens (1) Szegmentálás, lojalitás, keresztértékesítés (2)
Clementine/SPSS Adatbányászeszköz Adatbányászati feladatok
BI/Microsoft BI-eszközök Üzleti intelligencia
BI/Oracle BI-eszközök Üzleti intelligencia

Hewlett-Packard Magyarország Kft. Cognos front-end eszközcsalád / Cognos Inc. Elemzôeszköz Ügyfélkövetés, vevôi szokások elemzése, statisztikák készítése stb.
Ardent/DataStage ETL-eszköz N. a.
Clementine/SPSS Adatbányászeszköz Adatbányászati feladatok

IFUA Horváth-Partners Kft. Oracle 8i/9i, Oracle Discoverer / Oracle Adattárház/adatpiac építésére, illetve elemzésére szolgáló eszközök Nagy mennyiségû, részletes, tranzakciószintû adattárolás (3), 
adatok standard és ad hoc lekérdezése, elemzése

Microstrategy 7i / Microstrategy Adattárház- és általános elemzôeszköz Nagy mennyiség, pl. értékesítési adatok standard és ad hoc lekérdezése, elemzése
iTM1/Integra / Applix Multidimenzionális, real-time OLAP-adatbáziskezelô és webes elemzôeszköz Ad hoc elemzés (4), jelentéskészítés és tervezés egy eszköz segítségével
DeltaMiner / MIS AG Adatbányászati módszereket alkalmazó elemzôeszköz-készlet ABC-analízis, portfólióanalízis, lényegkiemelés, életgörbék, elôrejelzés stb.

KFKI Isys Kft. (ma IQSys Rt.) Ld. SAS Institute Ld. SAS Institute Ld. SAS Institute

LLP Budapest Kft. Pivotal Intelligence Engine (5) / Pivotal Corp., Epiphany A Pivotal alapú operatív-CRM-megoldás továbbfejlesztése az analitikus funkciók Kereskedelem, marketing, ügyfélszolgálat
irányába: OLAP, adatbányászat

Oracle Hungary Kft. (6) Oracle Database / Oracle Relációs adatbázis Teljes e-business infrastruktúra-alap
Oracle Internet Developer Suite / Oracle Fejlesztôeszköz-csomag Fejlesztôeszköz-csomag
Oracle Express / Oracle OLAP-adatbáziselemzés Többdimenziós elemzés, OLAP, VIR
Oracle Financial Analyzer / Oracle OLAP-elemzôeszköz OLAP-tervezés, kontrolling

SAP Hungary Kft. Business Information Warehouse / SAP Elemzôeszköz, adattárházépítô-eszközkészlet, adatbányászeszköz Ügyfélszegmentálás, ügyfélszokások vizsgálata

SAS Institute (7) Marketing Automation / SAS Institute Analitikus és operatív CRM Kampánytámogatás, kampánymenedzsment
e-Discovery / SAS Institute Teljes körû e-CRM-megoldás Online ügyfelek adatainak elérése, elemzése, ügyfélviselkedés elôrejelzése
Enterprise Miner / SAS Institute Adatbányászeszköz, a SAS Knowledge Solutions egyik fô komponense Szegmentáció, ügyfélviselkedés elôrejelzése, ügyfélérték meghatározása (LifeTime 

Value), elvándorlás elôrejelzése, cross- és up-selling támogatása, értékesítési 
csatornák optimalizálása

Enterprise Guide / SAS Institute Adatbázis-kezelô, riportozó és analitikus eszköz Adatbázis-elérés, -összefûzés és -szûrés, leíró statisztikák, többváltozós elemzések, 
grafikák

MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSSEEKK:: ((11)) Mesterségesintelligencia-technológiával (valószínûségi hálók). ((22)) Komplex marketingelemzôi tanácsadórendszer. ((33)) Elemzésre alkalmas formában. ((44)) Például ügyfélérték- és termékfedezet-számítás. ((55)) A Pivotal alapú analitikus CRM az operatív
megoldáshoz hasonlóan nem elôre meghatározott üzleti logika szerint mûködik, hanem rugalmasan testre szabható, skálázható. ((66)) Továbbá: Oracle Sales Analyzer / OLAP-elemzôeszköz / értékesítéselemzés, elôrejelzések, cross- és up-selling. Oracle Discoverer / ad hoc
lekérdezô-, jelentéskészítô- és elemzôeszköz / általános ad hoc elemzések. Oracle Reports / jelentéskészítô-eszköz / általános ad hoc elemzések. Oracle Darwin (Oracle Data Mining Suite) / adatbányászati eszköz / lemorzsolódás, cross- és up-selling, csalás, szegmentáció
stb. Oracle 9i Data Mining / adatbányászati eszköz / lemorzsolódás, cross- és up-selling, csalás, szegmentáció stb. Oracle Portal / lekérdezôeszközöket és dokumentummenedzsmentet integráló portálmegoldás. ((77)) Továbbá a SAS Enterprise Miner adatbányászati
szoftverére épülô, üzletág-specifikus, tudás alapú megoldások: Knowledge Solution for Credit Scoring / hitelpontozás, scorecardfejlesztés. SAS Knowledge Solution for Churn Management / lemorzsolódáselemzés a telekommunikációban. Customer Attrition in Banking /
ügyfélmegtartás. Cross-selling in the Financial Industry / keresztértékesítés támogatása. Rate Making in the Insurance Industry / díjkalkuláció; Fraud Detection in the Financial Industry / csalásfeltárás; Customer Behavior in Retail / ügyfélviselkedés elôrejelzése. Money
Laundering Detection / pénzmosás feltárása.
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Nincs olyan kényszerítô erô, amely legyôzhet-

né a megszokást – röviden így jellemezhetô a hazai

ügymenetkezelés automatizálásának helyzete. 

A munkafolyamatok, az ügymenet, a munkakörök,

a tevékenységek átvizsgálása, rendbetétele és – ha

szükséges – változtatása, vagyis a rendszerek ké-

sôbbi mûködtetésére is nagy hatással lévô, megfele-

lô vállalati kultúra, valamint a fentiek mellett teljes

mellszélességgel kiálló vezetés nélkül nem érdemes

a vállalati belsô, illetve a partnerekkel, ügyfelekkel

zajló ügymenet elektronizálására pénzt költeni.

A téma vezetô gyártói mindenesetre már felké-

szültek. A webes, intra- és extranetes felhasználói

támogatást helyezték fejlesztéseik fókuszába, és ha-

zai forgalmazóik is igyekeznek tempójukat átvenni.

Bár az idônként inkább a konkurenciának, semmint

a felhasználóknak szóló, egymást követô termék-

bejelentések, verzióváltások egyrészt a termék kellô

mértékû tesztelése, másrészt a forgalmazók felké-

szültsége terén ébresztenek némi kétséget a poten-

ciális ügyfélben.

M O S T A N A G Y O K J Á T S Z A N A K

Az elsôsorban a nagyvállalati környezetben

kedvezô fogadtatásra talált, újfajta, a kliensek he-

lyett az egyablakos felhasználást elôtérbe helyezô

megközelítés hátterében álló magas fokú integrált-

ság folytán – mondja HORVÁTH ANDRÁS, az IBM

Magyarország vezetô rendszermérnöke – a böngé-

szôn keresztüli egyszeri bejelentkezést követôen 

a felhasználó a munkájához szükséges minden

programot, dokumentumot, személyt stb. elér.

Horváth szerint a több száz, több ezer felhasz-

nálós nagyvállalati szféra az, amely – többek között

a hatalmas mennyiségû kliensprogram gondjától

megszabadulva – nem csupán elfogadta, de igényli

is az új irányú fejlesztések eredményeként megszü-

letett központosított, ugyanakkor hatékonyabb

munkavégzést biztosító megoldásokat. A dokumen-

tumkezelés, a csoportmunka-támogatás hátterében

álló, a meglévô rendszerekkel, adatbázisokkal való

– egyfajta konszolidációként is felfogható – integrá-

ciónak köszönhetô alacsonyabb üzemeltetési költ-

ség (TCO) a vezetôk figyelmét is felkeltheti. 

A rendszer mind magasabb fokú integrációjával

ugyanis optimalizálható a felhasználók kiszolgálásá-

ban közremûködô elemek száma, csökkennek a há-

lózati terhelés és az adattárolás költségei, s mindez

kedvezô hatással van a helpdeskre is, hiszen az

egymásra épülô, központilag menedzselt rendsze-

rek elôdjeiknél sokkal kevésbé vannak kitéve a fel-

használói „atrocitásoknak”.

O B J E K T Í V T É N Y E Z Ô K

Az informatikai alkalmazások vállalaton belüli

terjedési sebessége jelentôs mértékben függ az

adott szervezet vezetési és IT-kultúrájától. Széles

körû elterjedésüknek azonban a szubjektív tényezô-

kön, az emberi hozzáállás és gondolkodásmód lassú

változásán túl objektív akadályai is vannak.

„A törvényi szabályozás bevezetésének üte-

me is oka, hogy nehezen elektronizálódnak az akta-

halmok” – mondja Horváth András. S bár két éve

megszületett az elektronikus aláírásról szóló tör-

vény, végrehajtási utasítás híján a kormányzatban

nem mozgatta meg az állóvizet, és az üzleti szférá-

ban sem nôtt a várt mértékben az elektronizált irat-

kezelést igénylôk köre. Talán a kapcsolódó szolgál-

tatások központilag történô népszerûsítése – hiszen

a technológia már adott, és folyamatosan fejlôdik –

segítheti a holtponton való átbillenést, de az emberi

hozzáállás változása még így sem garantálható.

Amellett, hogy az elektronikus aláírás tömeges

alkalmazása ma még fikció, a dokumentumok kizá-

rólag számítógépen történô tárolásához szükséges

informatikai biztonság hiánya is akadályként tor-

nyosul a papír nélküli ügykezelés elé, megteremtés-

hez az MSZ ISO/IEC 17799:2002 szabvány (a biz-

Átalakuló ppaappíírrhheeggyyeekk
Elektronikus dokumentumkezelés
NNeemm ccééllsszzeerrûû eeggyymmáássttóóll eellkküüllöönnííttvvee kkeezzeellnnii aa kküüllöönnffééllee üüggyymmeenneetteekk eelleekkttrroonniizzáálláássáátt sszzoollggáállóó ddookkuummeenn-
ttuummkkeezzeellôô,, ccssooppoorrttmmuunnkkaa-,, iilllleettvvee wwoorrkkffllooww-rreennddsszzeerreekkeett,, kküüllöönnöösseenn kköözzéépp- ééss nnaaggyyvváállllaallaattii aallkkaallmmaazzáá-
ssuukk eesseettéébbeenn.. AA nnaaggyyoobbbb ggyyáárrttóókknnááll eezzeekk ggyyaakkrraann llaazzáánn vvaaggyy tteelljjeess mméérrttéékkbbeenn iinntteeggrráállttaakk,, ss aazz iinntteerrnneett,,

iinnttrraanneett tteerrjjeeddéésséévveell vvééggssôô ssoorroonn aa ppoorrttáállmmeeggoollddáássookkbbaann tteelljjeesseeddnneekk kkii..
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ÜGY- ÉS DOKUMENTUMKEZELÉST ELEKTRONIZÁLÓ

MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSSEEKK:: ((11)) Kliens-szerver alapú, tájékoztató jellegû árak. ((22)) Több szerveren, platformon, akár webes felülettel is. ((33)) Hypertext Preprocessor. ((44)) Platformfüggetlen, web alapú megoldás. ((55)) Államigazgatásban
ingyenes KIR-licenc. ((66)) Folyamatfüggô. ((77)) Tapasztalat alapján a licencár (kliens+szerver) / felmérés–tanácsadás–implementáció–oktatás. ((88)) IQSoft. ((99)) Adatbázis, forms, reports. ((1100)) Felhasználószám-függô. ((1111)) Több
telephelyes mûködés támogatása, kliens-szerver és webes architektúra. ((1122)) 2003. március 1-je után az Icon Rt. üzleti rendszerek fejlesztésével foglalkozó részlege: IQSys Rt. ((1133)) MS SQL Server 2000, IIS 5.0, Exchange
Server 2000, COM+, Outlook add-in. ((1144)) MS SQL Server 2000, Commerce Server 2002, IIS 5.0. ((1155)) Webáruház és a háttérrendszerek összekapcsolásával, központi információs rendszer megvalósításával. ((1166)) Lotus
Workflow rendszer végzi a különbözô szervezeti modelleknek megfelelô folyamatok szabályozott mûködését. ((1177)) Projekt befejezése. ((1188)) IQSoft Rt. 2003. március 1-je után IQSys Rt. ((1199)) A dokumentumok közötti
keresés a koncepció alapú Autonomy keresômotor segítségével készült. ((2200)) Opció: Oracle, My SQL. ((2211)) Változó, testre szabástól függô ár. ((2222)) Nem kötelezô, de szerzôdés esetén olcsóbbak vagy ingyenesek az újabb
fejlesztések. ((2233)) Továbbá: helpdesk, képzésmenedzsment, e-learning. ((2244)) Webes kliens van. ((2255)) Kliens alapú. ((2266)) VPOP. ((2277)) A hálózat egy gépén. ((2288)) A vállalati szerver- és domainelrendezéstôl függôen. ((2299))
Telepítés ingyenes, havi egy ingyenes kiszállás. ((3300)) Felhasználó egyedi igényei vagy a gazdarendszer hibája miatti esetleges hibaelhárítás, újratelepítés ára. ((3311)) Kb. ugyanennyi a telepítési, konfigurálási, oktatási
költség. ((3322)) Továbbiak szerzôdés szerint. ((3333)) Centralizált és decentralizált iktatási modell kiszolgálása, felhasználóazonosítás, széles körû lekérdezési lehetôségek. „Lite” verzió: csak lekérdezés a központi iktatás

BBEEVVEEZZEETTÔÔ//FFEEJJLLEESSZZTTÔÔ CCÉÉGG NNEEVVEE AALLKKAALLMMAAZZÁÁSS NNEEVVEE FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS AALLAAPPJJAA TTÍÍPPUUSSAA FFUUNNKKCCIIÓÓJJAA AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII KKOORRLLÁÁTTOOKK IIMMPPLLEEMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ

IIDDEEJJEE

CNW NetRegister Lotus DK Iktatás Nincs 1–3 hónap
Rendszerintegrációs Rt. / NetProject Projektkezelés
ua. NetQuality MB elektronizálása

NetWay Gépjármû-nyilvántartás

DataLogic Kft. / ua. Irodata Lotus Notes CSM Iktatás, szerzôdés-nyilvántartás stb. Nincs 5–20 szakértôi nap
Proway for Notes Lotus Notes WF Folyamatvezérlés
Proway for Web PHP (3), web WF Folyamatvezérlés
Architeka for Web DK Iktatás, archiválás 3–5 szakértôi nap

FreeSoft Kft. / ua. KIR Oracle, Java (4) DK Iktatás, irat-, ügy- és DK, imaging Nincs 2–8 hét

Grepton Informatikai  ArchiWare Microsoft CSM, WF, DK Iktatás, DK, számlakövetés és Nincs 1 hét – 1 hónap (6)
Rt. / HMS Kft. -jóváhagyás

Informo Kft. / ua. InBIS Oracle (9), DK, WF, iktatás WF-támogatás, MB folyamatának Nincs 2–4 hét
MS Office-illesztés támogatása, szerzôdés-nyilvántartás

IQSys Rt. / ua. (12) Iktató és ügyiratkezelô rendszer Microsoft (13) CSM DK, WF, iktatás MS-infrastruktúra szükséges 2–6 hónap
Webáruház és központi Microsoft (14) Web CSM támogatása (15) MS-infrastruktúra szükséges 6–12 hónap
információs rendszer
Iktatást, ügymenetkövetést Oracle, Microsoft CSM, WF N. a. N. a. 5 hónap
támogató rendszer
CSE Workflow-hoz kapcsolt Oracle, Microsoft CSM, WF N. a. N. a. 12 hónap
PM-rendszer
Számla-jóváhagyási folyamat Oracle CSM, WF N. a. N. a. 4 hónap
kialakítása
Iktatás, ügymenetkövetés Oracle CSM, WF N. a. N. a. 3 hónap
Taniroda Lotus WF Oktatás N. a. N. a. (2002. okt.) (17)
Engedélykiadási WF Lotus WF Dokumentumkiállítás és -nyilvántartás N. a. N. a. (2003. jan.) (17)

IQSys Rt. / ua. (18) Társasági intranetportál Documentum, Autonomy, DK Vállalati intranet megvalósítása, N. a. N. a.
BEA Portal Server TM, publikációs WF

Szerzôdés-nyilvántartó rendszer Archiware DK Beruházásokkal kapcsolatos DK, WF

Mikropo Kft. / ua. SQL Iktat VB-MS-SQL (20) WF, DK Iktatás, archiválás Nincs 2–4 hét
CashSave CSM, WF, DK Számlaforgalom-nyilvántartás, 

engedélyezés, kontírozás + iktatás

Mikropo Kft. / T-Systems Irat2000 VB-MS-SQL DK Iktatás, archiválás, teljes DK Nincs 3 hónap
US–Mikropo konzorcium

Minor Rendszerház Rt. / MultiWorX-NG Microsoft CSM, WF, DK Iktatás, minôségbiztosítás N. a. N. a. (2002) (17)
ua. elektronizálása, partnerkezelés (23)

Montana Rt. / ua. MonDoc Microsoft CSM, WF, DK CRM, iratkezelés/irattár, helpdesk Exchange alapú (24) 1–3 hónap
MonLine Intranet Intranetes hírportál Windows, SQL, SPS, 3 hét

Profilax Kft. / ua. TimeReport ASP.net CSM Munkaidô-elszámolás Windows 2000, XP vagy késôbbi 1 óra (28)
verzió (27)

Pi-Office Kft. / ua. Pi-Office Irodaautomatizálás Lotus DK, WF, CSM Iktatás, PM Kb. 300 ezer dokumentum/év 2–4 hónap
Egyedi fejlesztések Lotus Workflow WF Engedélyezési folyamatok Nincs

Regatta Szoftver  Iktató 2000 (33) Windows 95, 98, ME, Dokumentum- és Iktatás, szignálási feladatok, Nincs Egy héten belül
Tanácsadói NT, 2000, XP iratkezelés elektronikus levelezés
és Fejlesztôi Iroda / ua.

SPS Media Kft. / ua. e-Link mobil vállalatirányítási Oracle CSM, WF, DK Dokumentumarchiválás, iktatás (37) Nincs 1 hónap
rendszer

Synergon/Microsoft Phoenix Microsoft WF E-learning Több ezer felhasználó (38) 2–6 hónap

SharePoint Portal Server Microsoft DK, CSM (41) Vállalati DK-portál kis- és Vékony és vastag kliens (42) 1,5–5 hónap
középvállalatok számára

Szám-Pont Kft. / ua. IT-projekt Lotus CSM, DK MB elektronizálása Erôsen cégspecifikus N. a.

SZÜV Rt. / ua. SZUVI Lotus Notes DK Iktatás Nincs 1–4 hónap
SZÜV-CRM Lotus Notes CSM Salestevékenység támogatása 3–6 hónap
OpAL Oracle DK DK, archiválás 1–4 hónap
Hatrend Lotus Notes CSM Önkormányzati munka támogatása 1–4 hónap

UniOffice Office Ügykövetés Lotus Domino/Notes CSM, WF, DK Iktatás, iratkezelés, irodaautomatizálás, Nincs 1 hónap
Rendszerház Kft. / ua. ügy- és feladatkövetés

Office ForSales CRM Értékesítéstámogatás 3 hónap

Office Projekt Management Projektmenedzsment-támogatás (48) 2 hónap

ISOffice rendszer Minôségirányítás teljes körû támogatása 2 hónap

VAR Kft. / Novell GroupWise Novell CSM, DK Levelezés, DK, feladatkezelés, naptár NDS (52) szükséges 3 nap
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adataiból. ((3344)) 20 felhasználó felett egyedi ár, a licencdíj az oktatás ellenértékét is tartalmazza. Pl. 5 felhasználó: nettó 210 ezer Ft, 20 felhasználó: nettó 480 ezer Ft. ((3355)) Szupportigény esetén a partner elvárásai
alapján egyedi szerzôdés. ((3366)) A PSZÁF-be történô beolvasztásáig. ((3377)) Csatolás a vállalatirányítási rendszer objektumaihoz. ((3388)) Vékony kliens, méretezhetô, skálázható kiszolgáló. ((3399)) Arány: kb. 30% –licenc / 70% –
bevezetés. ((4400)) Bármilyen, nemzetközi szabványoknak megfelelô tananyaggal feltölthetô keretrendszer. ((4411)) Kiegészítô alkalmazásokkal archiválás, iktatás, papírmentes iroda, workflow. ((4422)) Teljes körû Office-
integráció, korlátozottan skálázható. ((4433)) Az eszköz ára a Microsoft licencpolitikájától függ, listaára kb. 3000 USD + 72 USD/CAL. ((4444)) Erôs Microsoft-integráció, ezért nem Microsoft-környezetben való bevezetése
pluszköltségekkel jár. ((4455)) Szerver+kliens licence / telepítés, testre szabás, oktatás. ((4466)) Tanácsadás: 20%, oktatás: 50%. ((4477)) Tanácsadás: 50%, oktatás: 40%. ((4488)) Feladat- és erôforrás-kezelés. ((4499)) Tanácsadás: 30%,
oktatás: 45%. ((5500)) Tanácsadás: 50%, oktatás: 50%. ((5511)) A Matávnál többezres felhasználószám. ((5522)) Novell-címtárszolgáltatás.  
RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSSEEKK:: CCAALL – Client Access License (ügyfél-hozzáférési licenc) – Microsoft, CCSSMM – csoportmunka, DDKK – dokumentumkezelés, dokumentummenedzsment, FFVVFF – Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség, GGKKMM – Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, MMBB – minôségbiztosítás, NNEE – Nemzetvédelmi Egyetem, OOÁÁIIRR – Országos Állat-egészségügyi Információs Rendszer, ÖÖHH – önkormányzati hivatal, PPMM – projektmenedzsment, PPSSZZÁÁFF –
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, TTMM – tudásmenedzsment, UUSS – Unisoftware, ÜÜII – Ügyvédi Iroda, VVPPOOPP – Vám- és Pénzügyôrség Országos Parancsnoksága, WWFF – workflow (munkafolyamat) NN..aa.. – nincs adat.

ÁÁRRAAKK,, ÁÁRRAARRÁÁNNYYOOKK FFEENNNNTTAARRTTÁÁSS KKÖÖLLTTSSÉÉGGEE RREEFFEERREENNCCIIAA- NNÉÉHHÁÁNNYY RREEFFEERREENNCCIIAA AA MMEEGGVVAALLÓÓSSÍÍTTÁÁSS SSPPEECCIIAALLIITTÁÁSSAAII

SSZZÁÁMM

Szerver: 100 ezer Ft/modul, 5 és 15% között >50 Matávcom Kft., KEHI, OÁIR Több telephelyes, 30–1000 felhasználó (2)
kliens: 10-50 ezer Ft/kliens (1) 10 Hungimpex Kft., Ringier Kiadói Kft., Grey Kft.

10 DDGÁZ Rt., Dunastyr Rt.
10 ÉGÁZ Rt., DÉGÁZ Rt., DÉMÁSZ Rt.

p 1500 ezer Ft-tól Licencdíj 18%-a / év 3 EMI TÜV Bayern Kft. Interaktív adatkapcsolat az ERP-rendszerrel
3 Server Kft. Több telephely kezelése, távoli bejelentkezés
2 Eurocast Kft., Winform Kft.

p 500 ezer Ft-tól 2 Eurocast Kft., Archico Kft. Folyamatvezérlôvel összekapcsolható

Userfüggô licencdíj (5) Licencdíjjal és igénybe vett szolgáltatással 5 GKM, somogy megyei ÖH; Díjbeszedô Rt. E-mail, dokumentumarchiválás, címtár- és portálintegráció
arányos

6) Árarány: 50–50% (7) Rendelkezésreállás- és rendszerfüggô 5 IQSys Rt. (8), HP Magyarország, Ügyfél igényei szerinti testre szabás
Magyar Posta Rt. fôigazgatósága (Bp.)

Kis- és középvállalati:  Licencdíj 10–15%-a / év 5 Tegola Kft., ANDA Kft., Caldera Kft. ERP-rendszer része (11)
2 millió / 4,8 millió Ft-tól (10)

20 millió Ft Szupport éves díja: 15% 1 Gyógyszeripari vállalat
20–30 millió Ft Szupport éves díja: 15% 1 Kereskedelmi vállalat

15–20 millió Ft 90 ezer Ft/hónap 1 XVIII. kerületi ÖH

12 millió Ft Rendelkezésreállás- és rendszerfüggô 1 PanTel

6 millió Ft 1 Ganz Transelectro

12 millió Ft 1 FVF
(17) 0 / 1 millió Ft Nincs 1 Oktatási intézmény 20 felhasználós automatizált taniroda kialakítása (16)
(17) 2,5 millió Ft / 6 millió Ft N. a. 1 Építôipar

N. a. N. a. 1 Mol Dokumentumok kategorizálása (19)

1 Mol N. a.

Általában: szerver 200–400 ezer, 75–150 ezer Ft/hónap (22) 5 Kipcalor Teljes testre szabás
kliens 20 ezer Ft/db (21) 1

Egyedi kliens+szerver árképzés Egyedi 2 PSZÁF Teljes dokumentum- és iratmenedzsment-életciklusra

Szerver+kliens licencek Licencdíj 18%-a / év 7 AM-IT Rt., Trainer Kft., Phoenix-Mecano Webes felület, több telephely, nyílt interfészek

50/50% – licenc/bevezetés (25) Licencdíj 15–20%-a / év 10 VPOP, Bross Rt., BM gazdasági fôosztálya Webes kliens (26)
Processzor alapú Licencdíj 5–10%-a / év 5 Brau Union, Tisza Volán

Havidíj: 1500 Ft/felhasználó (29) Nincs (30) 10 Roedl & Partners ÜI, Karma Consulting, Webböngészôben mûködô, kliensfüggetlen
Pap és Thesz ÜI

39 ezer Ft/kliens (31) Szoftverkövetés programtól függôen 10 Prodax Rt., Ferrinfo Rt., Educatio Kht.
Fejlesztési költség Az ár 10–25%-a (32) 10 Danone, Coca-Cola, Budapest Bank

Licencszám-növekedéssel Nincs (35) 9 Állami Biztosításfelügyelet (36) Önálló e-mail küldô és iktató modul
dinamikusan csökkenô díj (34) BME Rektori Hivatal WF-definiálás

Miniszterelnöki Hivatal, In-Forrás Kht. Irat, akta életút-követése

Egyedi, ASP-lehetôség Egyedi 5 Program 2000 Kft., Meditech Kft., Vállalatirányítási rendszerrel integrált, webes elérés
MultiFoto Kft.

Licencpolitika: kiszolgálónként Szupport: a bevezetési ár százalékában 3 MKI, K&H Bank Speciális szaktudás (e-learning) szükséges a bevezetéshez 
+ CAL + bevezetési költség (39) (40)
Kiszolgálónként + CAL + bevezetés A szupport a Microsoft-licencpolitikától 1 Sanoma Bevezetéshez tudásmérnöki, DK-hoz, valamint CSM-hez 
költsége (43) függ kapcsolódó tanácsadói kompetencia szükséges (44)

Saját fejlesztés N. a. 1 N. a.

40/60% (45) Licencdíj 18%-a / év 3 Chinoin Rt., Bábolna Rt., OMSZI
30/70% (45) 1 Morgan Hungary Kft.
40/60% (45) 7 Budaörsi, makói, kôszegi ÖH

7 Gyôri, soproni és mosonmagyaróvári ÖH

Szerver és kliens: kb. 50 ezer Ft/user, Testre szabott átalánydíjas vagy eseti 30 TVK, Állami Számvevôszék, Matáv Több telephely
üzembe helyezés (46) támogatás
Szerver és kliens: kb. 99 ezer Ft/user, 6 DÉMÁSZ, Kontavill
üzembe helyezés (47)
Szerver és kliens: kb. 75 ezer Ft/user, 8 DÉMÁSZ, TVK, Kontavill
üzembe helyezés (49)
Szerver és kliens: kb. 65 ezer Ft/user, 12 Matáv, OMH, Porsche Több telephely (51)
üzembe helyezés (50)

GroupWise 6 5-User Kb. 300 ezer Ft/év 46 Országos Mentôszolgálat, Zrínyi Miklós NE, 
Multilingual: 197 ezer Ft Zwack Rt.



tonságtechnikai szabványokról szóló írásunk 

a 23. oldalon található – a szerk.) szolgál útmutató-

ként. Megvalósítását – ezt mutatják az archiválással

kapcsolatos siralmas tapasztalatok is – a tényleges

gondok megjelenéséig a cégek nem tartják fontos-

nak, így keveset költenek rá.

Ü G Y K E Z E L É S - T Á M O G A T Á S –  K Ö -

Z É P S Z I N T E N

A feladatok méretétôl és összetettségétôl függ,

elég-e a dobozos megoldás, vagy szakértôi segítség-

gel, esetleg fejlesztést is igénylô munka árán oldha-

tó meg az adott feladat. Ahogy táblázatunkból is

látszik, ezen a piacon az egyedi megoldások, a ke-

retrendszereken belüli hazai fejlesztések dominál-

nak. Gyakoriak az egyszeri, rendelésre készített

megoldások is, aminek oka elsôsorban a hazai válla-

latoknak az egyediségre, nem pedig a tömegesen

kielégíthetô igényû, standard mûködésre való tö-

rekvésében keresendô.

Mivel nálunk még mindig inkább a megszoká-

son alapul, illetve ad hoc jellegû, semmint ésszerûen

végiggondolt folyamatok mentén történik az ügyke-

zelés (az „ügy” szó gyakorlatilag bármivel helyette-

síthetô), az irodaautomatizálás gondolatával játszó

felhasználó könnyen „megvezethetô”. Nem járatos 

a témában, így rosszul mérheti fel az alkalmazás szá-

mára szükséges képességeit, infrastruktúra-igényét

(ami akár a bevezetés költségének tetemesebb részét

is kiteheti), valamint a meglévô eszközeivel, illetve

programjaival való együttmûködés lehetôségét. A be-

vezetô vagy tanácsadó segítségével elsôként végig

kell gondolnia az ügykezeléshez kapcsolódó folyama-

tait, azok dokumentum- és erôforrás-szükségletét,

biztonsági igényeit, a bôvíthetôség, a változtatás

szükségességét, s ezekhez igazodva kell a feladatra

leginkább alkalmas megoldást kiválasztani.

A  M I N Ô S É G B I Z T O S Í T Á S S Z O L G Á -

L A T Á B A N

A köztudottan dokumentumhalmazokkal jelle-

mezhetô minôségbiztosítás, valamint a minôség- és

környezetirányítás támogatásában hozhat látványos

javulást – elsôsorban a hazai közép- és nagyvállala-

toknál – az automatizálás és az elektronikus támo-

gatás. Az elektronikus formában tárolt dokumentu-

mok megváltoztatása egyszerûbb,

csoportmunkaelemeket alkalmazva arról azonnal

értesítés küldhetô, s a céges intranetes portálon ke-

resztül mindez – a felelôsök cseréjével stb. együtt –

folyamatosan nyomon követhetô. A gyakran

intraneten keresztül, webes felületen elérhetô al-

kalmazások többsége megkönnyíti a minôségbizto-

sítás vállalati szintû hálózatos alkalmazását. Korai

példaként említhetjük a VAR Kft.-t, amely 

a GroupWise-ra támaszkodva már 1997-ben teljes

mértékben elektronizálta ISO 9002-es rendszerét,

minden dokumentumot és utasítást elektronikus

formában érvényesítve.

K E R E T B E T E R E L V E

Mint láttuk, bár sok elônyt hordoznak az ügy-

menet- és dokumentumkezelést támogató

internetes, illetve intranetes megoldások, a hazai

viszonyok között, ahol százezernél is több a kö-

zép-, illetve a kisvállalkozás, elsôsorban a hagyomá-

nyos Novell-, MS- és Lotus-alapokon kifejlesztett,

dobozos vagy egyedi igényeket kielégítô megoldá-

sok a kelendôbbek.

Korántsem a teljes forgalmazói, termék- és 

projektpalettát felsorakoztató táblázatunkból is látha-

tó, hogy a piacot az ügykezeléshez keretrendszert, il-

letve annak testre szabott támogatásához alkalmazá-

sokat, fejlesztôeszközöket kínáló gyártók – az IBM

(Lotus), a Microsoft, a Novell, valamint a workflow

tekintetében erôs Oracle – uralják. A programok je-

lentôs hányada a klasszikus igényeket – iktatás, do-

kumentumkezelés, archiválás, levelezés – elégíti ki,

de vannak funkcionális támogatást nyújtó alkalmazá-

sok is, amelyeknek speciális és mind gyakoribb pél-

dája a minôségbiztosítás támogatása. De úgyszintén

ezekre az eszközökre támaszkodik az értékesítés,

például a reklamációkkal kapcsolatos ügyfélkezelés

és a projektmenedzsment automatizálása. Akad 

a legújabb technikákat alkalmazó, intranetes, elsô-

sorban portálmegoldásokba integrált támogatás is,

ilyen a Sanoma dokumentumkezelô vagy a Mol tudás-

menedzsment-portálja, és ide sorolható a K&H-nál

bevezetett, tipikusan workflow-támogatást igénylô 

e-learning. Bevezetési idejük – az alkalmazások tech-

nológiai és funkcionális különbözôségétôl, a támoga-

tandó feladatok bonyolultságától, valamint a cégek

méretétôl függôen – tág határok között változik, de

többnyire alatta marad a tranzakciós, illetve az ügy-

félkezelési folyamatokat támogató ERP-, illetve

CRM-rendszerekének. Az árak között egy nagyság-

rendnyi különbség is megfigyelhetô, a licencdíjon

felül komoly összeget tesz ki a bevezetést megelôzô,

illetve az alatti – elsôsorban a telepítést, a testre sza-

bást és az oktatást magában foglaló – élômunka el-

lenértéke. A bevezetést követô üzemeltetés során

felmerülô költségek többnyire licencdíj- és/vagy szol-

gáltatásarányosak, az elôbbi esetében annak 5 és 20

százaléka között mozognak.•
FEKETE GIZELLA
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A Z I N F O R M Á C I Ó Á R A M L Á S

G O N D J A I T Ó L A C S O P O R T M U N K A -
S Z O F T V E R E K I G

Az üzleti és az intézményi rendszerek legjellegze-

tesebb mûködési zavarát az információáramlás hiánya,

akadozása vagy lassúsága jelenti. A régi recept erre 

a bajra az értekezletek számának növelése és a papír

alapú dokumentumok másolatainak további szaporítá-

sa volt. Ez azonban igen költséges, idôigényes, s ráadá-

sul nem is hatékony.

Ma azonban, éppen az elektronikus kommuniká-

ciónak köszönhetôen, újabb nehézség ütötte fel a fejét.

Az e-mail növekvô népszerûsége az üzleti levelezés

egyre nagyobb részét váltja ki. A külvilággal folytatott

információcsere zömében már nem papíron, de nem is

faxon, hanem e-mailben zajlik. Ez rendben is lenne,

csakhogy az e-mail – természeténél fogva – széttagolt,

és privát természetû, még ha a cég által felépített leve-

lezôrendszer postaládája is az, ahová beesik a kívülrôl

jövô ajánlatkérés, megrendelés vagy más egyéb doku-

mentum. Az e-mail persze megosztható másokkal. 

Látszólag egyszerû a helyzet: „forward” vagy „továb-

bítsd” – szól a levelezôrendszer utasítása, és a címzet-

tek megadása után máris számolatlanul indulnak útjuk-

ra a belsô hálózaton az e-mailek. S az eredmény? Óriá-

sira duzzadt hálózati forgalom, óriási levelesládák és

óriási káosz. A helyzet rendkívül hasonlít a másológé-

pek által fémjelzett információmegosztás idôszakához,

csak sokkal rosszabb. Nincs a cég vezetése kezében

olyan központi eszköz, amellyel világosan, egyértelmû-

en nyomon követhetné az egyes dokumentumokat,

még kevésbé olyan, amellyel az összetettebb ügyeket

követhetné nyomon, melyek egy-egy üzleti lehetôség

vagy egy-egy projekt életciklusát dokumentálják.

A postaládában lévô dokumentumok nem a cég

dokumentumai, több okból sem. Elôször is csak a tu-

lajdonosnak van hozzáférési joga. Másodszor egy adott

ügy csupán akkor tekinthetô át, ha a hozzá tartozó 

összes dokumentum egyszerre hozzáférhetô, sôt az

ügyeken belül az egyes dokumentumok életútja is nyo-

mon követhetô. Ez pedig – ha el is tekintünk a hozzá-

férési problémától – egyszerre akár több tucat levél-

szekrény egyidejû vizsgálatával lenne csak lehetséges,

ami nyilvánvalóan képtelen és beláthatatlan feladat.

Ennek megoldására egy csoportmunkarendszer 

alkalmas, amely esetünkben az elismerten igen magas

képességekkel rendelkezô csoprtmunkaszoftver, 

a Lotus Notes/Domino. Erre épül az Office ügyköveté-

si rendszer.

A csoportmunkaszoftverek számára az alap kétség-

kívül az elektronikus levél. Azonban csak az alap,

amelyre további rétegeknek kell helyezôdniük ahhoz,

hogy valóban mûködôképes környezetet hozzunk létre

a cég és a külvilág, valamint a cégen belüli munka-

folyamatok lebonyolítása érdekében. A Lotus

Notes/Domino rendszer e rétegek közül az elsô,

amely a biztonságos, magas színvonalú üzenetkezelést

megvalósítja, és teret ad olyan alkalmazásoknak, ame-

AA ccééggsszziinnttûû ddookkuummeennttuumm- ééss
üüggyykkeezzeellééss ssiikkeerréénneekk ttiittkkaa
EElleekkttrroonniikkuuss kkoorrbbaann ééllüünnkk,, mmiinnddeenntt áátthhaatt aazz iinntteerrnneett,, lleevveelleezzééssüünnkk jjeelleennttôôsseebbbb rréésszzee mmáárr ee-mmaaiillbbeenn ttöörr-

ttéénniikk.. SSzzáámmooss ccéégg éérrttéékkeessíítt aa wweebbeenn,, ss aa vváállllaallaattii ppoorrttáállookk sszzáámmaa iiss nnöövveekksszziikk.. EEnnnneekk eelllleennéérree mméégg mmiinnddiigg

kkeevvééss üüzzlleettii sszzeerrvveezzeettnnééll mmûûkkööddiikk oollyyaann ccssooppoorrttmmuunnkkaarreennddsszzeerr,, aammeellyy aazz eeggéésszz ccéégg tteelljjeess ddookkuummeennttuumm-

kkeezzeelléésséétt ééss üüggyykkeezzeelléésséétt kkééppeess kkiisszzoollggáállnnii.. SSzzáámmooss pprroojjeekktt bbuukkootttt mmeegg eebbbbeenn aa sszzeeggmmeennssbbeenn,, nnéémmeellyyiikk

mmáárr aakkkkoorr,, aammiikkoorr aa pprroojjeekktt mméégg eell sseemm iinndduulltt..

EEzzeenn aa tteerrüülleetteenn ssiikkeerreess tteerrmméékk aazz UUnniiOOffffiiccee RReennddsszzeerrhháázz OOffffiiccee üüggyykköövveettééssii rreennddsszzeerree.. 

MMeellyyeekk aa ssiikkeerr lleeggffôôbbbb ookkaaii??
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lyek az együttmûködést, a cégen belüli (vagy akár

azon kívüli) folyamatok koordinálását és dokumentálá-

sát teszik lehetôvé.

A csoportmunka-alkalmazások jelentôsége abban

áll, hogy egyszerre két, ellentétes természetû igény ki-

elégítését biztosítják. Az elsô a hatékonyság, a gyorsa-

ság, melynek fontosságát aligha kell alátámasztanunk.

És ezt az elektronikus kommunikáció bármely formája

meg is valósítja. A másik az átgondoltság, a megalapo-

zottság igénye, ami azt jelenti, hogy rendszerint több

munkatárs bevonásával, véleményük, értékelésük fi-

gyelembevételével kell döntésünket meghozni. Ez vi-

szont általában idôigényes folyamat, hiszen a többi

munkatárs (vagy akár a külsô szakemberek) elérése

önmagában idôt igényel, nem beszélve az ô munkájuk-

hoz szükséges idôrôl. Mindkét szempont egyidejû ér-

vényesülését biztosíthatjuk egy alkalmas

csoportmunkarendszerrel.

Ezt a feladatot valósítja meg eredményesen az

UniOffice Rendszerház Lotus Notes/Domino alapú

Office alkalmazása, amely az ügykövetés, a dokumen-

tumkezelés és a csoportmunka-támogatás immár tíz

éve piacon lévô terméke. Olyan méretû felhasználói

közösségek is használják, mint a Tiszai Vegyi Kombi-

nát, az Allianz Hungária Biztosító vagy az Állami

Számvevôszék. A legnagyobb felhasználószám megha-

ladja a hétszázat, az összes felhasználó száma pedig el-

éri a háromezret.

A Z O F F I C E Ü G Y K Ö V E T É S I

C S O P O R T M U N K A R E N D S Z E R

N É H Á N Y J E L L E M Z Ô J E

Az Office (ügykövetési) rendszer bármely cég,

szervezet, intézmény vezetôinek és ügyintézôinek kö-

zös munkafelülete, memóriája és kommunikációs plat-

formja. A rendszer létrehozásával az UniOffice Rend-

szerház új mûfajt teremtett, hiszen ezt megelôzôen

hasonló rendszerek nem álltak rendelkezésre. Az

Office felhasználói a rendszer által nyújtott szolgálta-

tásként hozzáférési jogtól függôen részleges vagy akár

teljes áttekintéssel rendelkeznek a folyamatban lévô

ügyek állapotáról. A rendszer képes a teljes vállalati le-

vélforgalom kezelésére (papír, fax és e-mail egyaránt),

lehetôvé teszi a feladatok kiadását és delegálását, 

s egyúttal archívumként szolgál a lezárt dokumentu-

mok tárolása és elérése céljából.

Az elsô és talán legfontosabb jellemzôje az Office

rendszernek az, hogy átfogó megoldást nyújt. A hagyo-

mányos, papír alapú levelezést éppúgy kezeli, mint 

a fax alapú kommunikációt és az elektronikus levele-

zést. Az Office rendszer elektronikus leveleket mind

fogadni, mind küldeni képes. A beérkezô hagyomá-

nyos levelek beszkenelésre kerülnek, a kimenôk pedig

a rendszerbôl kinyomtathatók. A faxok kezelését auto-

matikus faxátjáró segíti, amely szorosan integrált az

Office rendszerrel.

A megoldás második igen fontos jellemzôje a mun-

kafolyamatok rendkívül rugalmas támogatása. Az

ügyek és a dokumentumok életútjának meghatározását

a vezetôk és az ügyintézôk maguk képesek kézben tar-

tani. A munkafolyamat vezérlése nem nyomasztó kül-

sô erôként nehezedik rájuk, hanem az aktuális helyzet

függvényében dönthet a felhasználó, hogy a rendszer

által kínált lehetôségek közül melyikkel él. Kezdemé-

nyezheti munkatársainál az adott ügy vagy dokumen-

tumok áttekintését, véleményezését. Kérheti a fônök

jóváhagyását, de küldhet tájékoztató szándékú, felelôs-

ségátadást nem jelentô értesítést mindazoknak, akik-

nek kompetenciájuk lehet az adott ügyben.

A harmadik kiemelést igénylô jellemzôje a rend-

szernek az adaptivitás. Minden cég akkor használ szí-

vesen egy szoftvert, ha az a saját igényeit minél na-

gyobb mértékben képes kielégíteni. Az Office rendszer

ezt kétféleképpen is támogatja. Részben

paraméterezhetô opciói, részben további automatiz-

musok, funkciók beépítésének lehetôsége által. Mind-

erre úgy nyílik lehetôség, hogy az alaprendszer közben

nem változik, tehát a késôbbi szoftverkövetést az

adaptáció nem akadályozza.

V É G Ü L ,  D E N E M U T O L S Ó -
S O R B A N . . .

Meg kell említenünk, hogy a siker záloga a fel-

használó cég vagy intézmény legfelsô vezetésének ke-

zében van. Egy ilyen szoftvertermék bevezetésének,

rendszeres használatának csak úgy van esélye, ha azt 

a felsô szintû vezetés eltökélten akarja, és mindent

meg is tesz az eredmény érdekében. Könnyen belátha-

tó ugyanis, hogy egy ilyen projekt érint néhány olyan

érdeket, amely nem feltétlenül esik egybe a cég vagy

intézmény érdekeivel. Ennek kezelése pedig a vezetés

dolga, ezen a szoftverfejlesztô aligha lehet úrrá. Az

eredmény azonban a cég egésze számára nyújt kom-

fortos környezetet, amely már valóban megfelel a mai

kor elektronikus üzletvitellel szemben támasztott 

igényeinek.•

ELÉRÉSI INFORMÁCIÓ:

UUnniiOOffffiiccee RReennddsszzeerrhháázz KKfftt..

Kolesár András, 372-7575
akolesar@unioffice.hu, www.unioffice.hu
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A  F E L A D A T I R Á N Y Á B Ó L

PAPP ZOLTÁN: – Az én szerepemrôl csak a KSH
informatikájának feladata után érdemes beszélni.
A KSH-ban a statisztikai alap- és az informatikai
szaktevékenység végérvényesen összefonódott.
Egy olyan vállalat informatikai vezetôjének pozí-
ciója, ahol mondjuk egyetlen SAP mûködik, nem
hasonlítható össze az én feladat- és hatásköröm-
mel. Vállalatról vállalatra erôsen különbözik 
a képlet, bármennyire kidolgozódott is mára egy-
fajta CIO-képzet.

BUSINESS ONLINE – INFOPEN: – HOGYAN HATÁROZ-
HATÓ MEG A KSH INFORMATIKÁJÁNAK FELADATA?
P. Z.: – A KSH-nak adatokat kell gyûjtenie, fel-
dolgoznia és publikálnia, hogy érdemlegeset
tudjon mondani a társadalomról a társadalom-
nak, vagyis a kormánynak, az Országgyûlésnek,
a kutatóknak, az elemzôknek, az újságíróknak,
a lakosságnak és a külföldnek. Az adatokat to-
vábbá ôriznünk kell, mert minél hosszabb infor-
mációsorok állnak rendelkezésünkre, annál ér-
tékesebbek.

A CIO-feladatkörök minden hasonlóságuk ellenére vállalatról vállalat-
ra különbözhetnek. Az informatikai szervezet milyensége nem a má-
ra kialakult szervezeti és funkcionális formákon múlik, hanem a fel-
adaton, amelyet el kell látnia. A 130 éves KSH-é az ország talán 
legösszetettebb informatikája. Ekkora rendszernél különösen igaz,
hogy mûködtetése és szinten tartása állandó erôfeszítést igényel. Az
informatikai rendszer alapvetô alkatrésze maga az ember, megfelelô
munkájának egyik pillére a bizalmi elv. PAPP ZOLTÁN a KSH informati-
kai fôosztályának vezetôje, de beosztását tekintve nem minôsül CIO-
nak. Minthogy azonban a KSH fô ágazata a számítástechnika, döntése-
inek stratégiai súlya a CIO feladatkörének felel meg. Emellett: „A
rendszerek nem önjárók, mindennapi kemény munkával kell gondos-
kodni arról, hogy ne nôjön az információs rendszerek entrópiája.”

IT-vezetô az
információs gyárban
IT-vezetô az
információs gyárban



B. O. – I.: – HOGYAN JELLEMEZHETÔ A FELADAT

NAGYSÁGRENDJE?
P. Z.: – Az évi adatgyûjtési nagyfeladatok száma
körülbelül 180, és mellette alkalmi szolgáltatáso-
kat is kell nyújtanunk. Ezen adattömeg különféle
célfeldolgozásainak száma a tavalyi évben példá-
ul 500 körülire tehetô, belsô megrendelésre. En-
nek nagyjából a fele volt tervezhetô. Külsô meg-
rendelésre további 170-180 feldolgozást kellett
elvégeznünk, amelynek az egyharmada tervez-

hetô, például azok, amelyeket minisztériumok
számára rendszeresen elvégzünk. Ez a fôosztály-
nak összesen 680 nagy adatfeldolgozási feladatot
jelentett.
B. O. – I.: – IDÉN HOGYAN ALAKUL MINDEZ?
P. Z.: – Ez az év még nagyon messze van a vé-
gétôl, de eddig már 301 megrendelés érkezett, 
s ennek alig 10 százaléka változatlan. Az adat-
gyûjtések 70-75 százaléka hosszabb idô átlagá-
ban is folyamatosan változik. Ez pedig alkalma-
zásfejlesztést követel meg.
B. O. – I.: – MIT JELENT KÖZELEBBRÔL EGY-EGY

ILYEN ADATGYÛJTÉSI-FELDOLGOZÁSI FELADAT?
P. Z.: – Egy-egy nagyfeladat hét nagy blokkból
áll, a regiszterek karbantartásától a tájékoztatá-
sig. Ilyen például a népszámlálás. Ez 13 iteratív
lépést foglal magában, vagyis az elôbb említett
hét nagyobb blokk tovább finomodik. Az iteratív
jelleg a logikai ellenôrzéseket, a munkatáblák ké-
szítését, a logikai változók képzését, a visszacsa-
tolásokat és a publikáció elôkészítését jelenti.

Biztosítani kell a minôséget, fenn kell tartani 
a biztonságot, méghozzá igen nagy politikai fe-
lelôsség mellett. A népszámlálásban például 
6 ezer ellenôrzési pont van. Tehát nem csupán
az adattömeg nagy, hanem a feldolgozás 
komplexitási igénye is.

I N F O R M Á C I Ó T T E R M E L Ô G Y Á R

B. O. – I.: – EZ A KÍVÜLÁLLÓ SZÁMÁRA HIHETET-
LEN FELADAT. HOGYAN LEHETNE A SZERVEZET

ÖSSZETETT MUNKÁJÁT EGYSZERÛBBEN MEGFOGAL-
MAZNI AZ OLVASÓK SZÁMÁRA?
P. Z.: – Mondjuk úgy, hogy a KSH egy nagy in-
formációs gyár. Éppen az információ a fô termé-
ke. A legnagyobb fôosztálya az informatikai
fôosztály, ahol 160 ember dolgozik. Öt ágazata
van, négy önálló helyettessel, és vannak külön
osztályvezetôk. A szervezet nagyon bonyolult, 
a 15 vezetô talán soknak tûnik 160 ember mun-
kájának irányításához, de ezt kívánják meg a fel-
adatok, specializációk és felelôsségek.
B. O. – I.: – MIK AZ ÖN FELADATAI?
P. Z.: – A napi operatív teendôkön kívül nekem
kell megterveznem és végigvinnem a teljes
beruházási folyamatot. Felelôsséggel tartozom 
a KSH országos intézményhálózatának ellátásá-
ért a segédanyagoktól kezdve az informatikai
szolgáltatásokig. Ez körülbelül 40 szervezeti
egységet és 2000 ember által használt hálózatot
jelent. Meg kell határoznom az IT-fejlesztések
stratégiai irányait és az adott évre esô prioritá-
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Kapcsolódó
webcím:

•
WWW.KSH.HU

• 

NÉVJEGY

PAPP ZOLTÁN

57 éves villamosmérnök (Budapesti Mûszaki
Egyetem), alkalmazott matematikus. 27 évet
töltött a közszférában IT-vezetôként. 8 éve a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) informatikai
fôosztályának vezetôje, amit szakmai karrierje
csúcsának tart. Pályafutásának túlnyomó 
részében a hazai adatfeldolgozás élvonalában
dolgozott. Néhány éves kitérôje során a belügyi
ágazat informatikai vezetôje volt, amit 
a szakmai összefüggések okán hasznosnak ítél.
Számos nagy projekt áll mögötte, 
az egyik legutóbbi a népszámlálás OCR-es
elôfeldolgozásának megszervezése, 
amiért Fényes Elek-emlékérmet kapott.

FOTÓ: WALKÓ BOGLÁRKA
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sokat. Példaként megemlíthetô, hogy több mint 
60 gyári szoftver mûködik itt, olyan kaliberûek,
mint mondjuk a HP Unix, az Oracle vagy 
a SAS, amelyek önmagukban is számtalan önál-
ló modulból állnak. Gondoskodni kell a straté-
giai szoftverek rendszertechnikai fejlesztésérôl
és összhangjáról. Idén például kiemelt feladat
az Oracle- és az NT-verzióváltás. Ránk hárul 
az egész infrastruktúra üzemeltetése is, 
a helpdeskkel és a karbantartó szolgáltatások
megszervezésével. Folyamatos vezetôi munkát
igényel az erôforrások allokációja, és jut 
még számomra feladat a konkrét projektveze-
tésben is.
B. O. – I.: – EZEK DÖNTÔEN TECHNIKAI KIHÍVÁ-
SOK. MILYEN FELADATOK HÁRULNAK ÖNÖKRE TAR-
TALMI SZINTEN?
P. Z.: – Például a regiszterek karbantartása. 
Ennek aktualitása, hogy a regiszterügy EU-
harmonizációs pont. Érdekes, hogy sok külföldi
statisztikai hivatalban a regiszterek nem az infor-
matikához tartoznak. A mi részlegünk magas
megbecsülését jelzi, hogy teljes önállósággal mi
irányítjuk a gazdasági szervezetek regiszterének
mûködtetését is.
B. O. – I.: – MIK A REGISZTEREK?
P. Z.: – Ezek az alapnyilvántartások. Például az
összes vállalkozás regisztere, amelynek napra-
készsége a cégbíróság, az APEH és a KSH szoros
adatcsere-együttmûködését igényli. Vagy a bolt-
regiszter, a farmregiszter. Építjük a lakossági
címregisztert. A regiszterek az OSAP – Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Program – adatgyûjtések
abszolút bázisai.
B. O. – I.: – E TEVÉKENYSÉG MENNYIBEN JELENT

KIEMELT EU-HARMONIZÁCIÓS FELADATOT?
P. Z.: – A gazdasági szervezetek regisztere pél-
dául különösen érzékeny. Mindenütt folyamato-
san változnak a jogi-gazdasági szabályozások, 
a gazdaság nem áll meg az országhatároknál, 
s maguk a vállalkozások is szüntelen átalakulás-
ban vannak. A naprakészség és EU-kompatibili-
tás nemzeti és nemzetközi érdek, felelôsség. Ne
feledjük, esetenként a legmagasabb szintig
menôen döntésmeghatározó adatokról van szó.
B. O. – I.: – EZ MIND SZOFTVER-, MIND HARDVER-
SZINTEN SOKAT KÖVETEL. MILYEN A TECHNIKÁJUK?
P. Z.: – A unixos szerverektôl az OCR-en át 
a CD-gyártásig van itt minden, hiszen évi több
ezer CD-t kell elkészítenünk. Az adatfeldolgozás
minden technológiai húrján játszanunk kell. 
Ráadásul ennek a rendkívül komplex világnak
zökkenômentesen kell mûködnie, és folyamato-
san kell frissülnie.

A Z I T - V E Z E T É S

T A R T A L M I K É R D É S

B. O. – I.: – AZ IT STRATÉGIAI ÁGAZAT, VEZETÉSE

A LEGMAGASABB KOMPETENCIÁT IGÉNYLI, DÖNTÉSEI

VÁLLALATI SZINTÛEK. EZ AZTÁN IGAZÁN CIO-T
IGÉNYEL.
P. Z.: – Én nem vagyok CIO. Nagy befolyással és
nagy önállósággal dolgozó IT-vezetô vagyok, a
munkámat a feletteseimmel kialakított személyes
viszonyom határozza meg. Nem vagyok benne 
a legfelsô vezetésben, fölöttem áll egy gazdasági-
informatikai elnökhelyettes. A KSH-t egy 5 fôbôl
álló felsô vezetési grémium irányítja.
B. O. – I.: – AKKOR HOGYAN KÉPES A SZÜKSÉGES

NAGY KALIBERÛ DÖNTÉSEK BEFOLYÁSOLÁSÁRA?
P. Z.: – Teljes a bizalom és az önállóság. Amikor
informatikai kérdések kerülnek terítékre, közvet-
lenül állok a vezetôség rendelkezésére. Ám ha 
a vezetôség kooptálna, elszakadnék a szakmától,
márpedig ez a technológiai-szervezési feladat eh-
hez túl nagy falat. Magam tiltakoznék ellene.
B. O. – I.: – ÉRDEKES... AHOL ELHANYAGOLHATÓ

AZ IT, NEM KELL CIO. AMIKOR MÁR STRATÉGIAI

SÚLYÚ, SZÜKSÉGESSÉ VÁLIK. ÖNÖKNÉL PEDIG MÁR

AKKORA, HOGY MEGINT MÁS MÓDON KELL KÖZELÍ-
TENI A FELADATOKHOZ?
P. Z.: – Valahogy így. Én nem foglalkozhatok pro-
tokolláris tevékenységgel. Nem kell kompro-
misszumokat kötnöm, kevesebb a ténykedésem-
ben a diplomácia. A KSH egésze és az IT közötti
viszony mégsem egészen megrendelô–szállító ne-
xus. Például a KSH adatfeldolgozási fôprofiljának
szempontjából kulcsfontosságú az innováció. Ezt
azonban senki más nem kezdeményezheti rajtunk
kívül. Egy-egy ilyen döntés stratégiai jellegû, s
ezekben én pont úgy mûködöm, mint egy legfelsô
vezetô. A vezetés feltételezi rólam a teljes partner-
séget és lojalitást: tudják, hogy nem ragad el a hév,
s korrekten, racionálisan számításba veszem a KSH
szakmai szempontjait és lehetôségeit, amikor egy
innovatív beruházást indítványozok. Ez nagy bizal-
mi tôkét jelent. Hozzáteszem, hogy ha van ilyen,
akkor azt meg lehet osztani, tehát az én szerveze-
temben általános a bizalmi elv. Nem részletezem,
de a belsô információs rend, az önállóság és az eti-
kai normarendszer jelenti ennek a három pillérét.
B. O. – I.: – ÖN TEHÁT NEM DE JURE, HANEM DE

FACTO CIO...
P. Z.: – Talán igen. Ha például egy IT-beruházás-
ra javaslatot teszek, az nagy prioritással, jobbára
vita nélkül teljesül, mintha a legfelsô vezetéssel
egyenrangú lennék. Nem a beosztás nevén múlik
a tevékenység tartalma, de a tartalmán múlik 
a hitele.•TIHANYI LÁSZLÓ

/ I N T E R J Ú
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A hazai szóhasználatban CIO-nak nevezzük
a cégek elsô számú informatikai vezetôit, azzal
együtt, hogy ilyen nem mindenhol létezik, vagy
létezik, de nemcsak egy van, például a felsô szin-
ten elválik egymástól a fejlesztés és az üzemelte-
tés. A CIO Magyarországon is elôforduló titulu-
sai: „informatikai vezérigazgató-helyettes”, 
„informatikai igazgató”, „informatikai ügyvezetô
igazgató”, „informatikai fôosztályvezetô”, „infor-
matikai irodavezetô” – és még hosszasan lehetne
sorolni. Ezt az adott cég hagyományai szabják
meg, nem pedig az informatikai szakterület szó-
használata. Ez is mutatja, hogy az informatika
nem kiforrott szakterület, ellentétben mondjuk 
a gazdasági szférával, hiszen azt például minden-
ki tudja, mi a fôkönyvelô.
A helyes CIO-definíciót a vállalat igényei
felôl elindulva kell megtalálni. Mire van szüksé-
ge egy vállalatnak? Hatékony, gyors, megbízható
informatikai rendszerre. A vállalatok legtöbbje
létrehoz egy feladatkört, amelynek felelôsétôl el-
várja a hatékony, gyors, megbízható informatikai
rendszerek biztosítását. Nem feltétlenül várja el
azonban, hogy mindezt saját maga oldja meg. Az
informatikai erôforrások nagy stratégiai súlya is
munkamegosztást követel meg. Másképpen szól-
va a vállalat felsô vezetôi, nem pedig mérnö-
ki/mûszaki magatartást igényel. A mérnöki ma-
gatartás és gondolkodás fontos eleme a hardver,
a szoftver, a szabvány, az architektúra, a techni-
kai háttér, a programozás, a hálózatfelügyelet
stb. A felsô vezetôi gondolatkörnek viszont része
például a stratégiaalkotás, az üzleti priorizálás és
döntés, az információmenedzsment, a folyamat-
és rendszerszemlélet.
A mai gazdasági környezetben tehát felsô ve-
zetôi beállítottságú, vezetéstudományt alkalmazó
CIO-ra van szükség. Ezek a vezetôk gyakran

nem is az informatikai mérnökök, hanem az üz-
leti vezetôk körébôl kerülnek ki. A CIO nem
tartja fontosnak, hogy legyen saját mûszaki csa-
pata, viszont lényeges számára, hogy jó mûszaki
megoldásokat kapjon a vállalata – akár belsô,
akár külsô erôforrásokból. A CIO nem tartja fon-
tosnak, hogy erôs szervezete és komoly szakértôi
bázisa legyen, viszont lényeges számára, hogy
hatékonyan és gyorsan álljanak elô a megoldá-
sok. Nem arra koncentrál, hogy technikailag ho-
gyan, hanem arra, hogy szolgáltatásban mit.

C I O - D E F I N Í C I Ó K

Forrásmegjelölés nélkül hadd idézzünk né-
hány, különféle helyeken nyilvánosságot kapott
megfogalmazást:
„A CIO a vállalatvezetés tagja, akinek felelôssége
azt biztosítani, hogy a megfelelô információ a meg-
felelô helyen, a megfelelô idôben, a megfelelô em-
berek és rendszerek számára elérhetô legyen.”
„A CIO olyan felsô vezetô, akinek feladata, hogy
az információtechnológia felhasználásával támo-
gassa a vállalat üzleti céljainak elérését.”
S egy ironikus definíció, amelynek elterjedése jel-
zi, hogy a CIO meghatározása valóban nem egy-
séges, szerepköre valóban sokféle lehet, sôt fo-
lyamatos átalakuláson megy keresztül (amellett
célzás arra is, hogy a CIO-k a többi felsô ve-
zetôhöz képest átlagosan kevesebb idôt töltenek
pozíciójukban):
„CIO = Carrier Is Over”. Ezzel természetesen
nem érthetünk egyet.

C I O - S Z E R E P E K

M A G Y A R O R S Z Á G O N

Magyarországon – amint fentebb már emlí-
tettük – az informatikai vezetô pozíciójának el-
nevezése igen változatos. Általánosan elfogadott

Kapcsolódó
webcímek:

•
Vezetô Informatikusok
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WWW.MVISZ.HU
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Informatikai 

Vállalkozások 
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• 
CIO magazin –

WWW.CIO.COM

• 
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Information System 
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A CIO fogalom jelentése
Magyarországon
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nézet, hogy nem helyesek az információtechno-
lógia alapú elnevezések, mivel az informatikai
szervezet által végzett tevékenység messze ma-
gasabb szinten áll a problémák megoldásának
puszta mûszaki, technológiai vonatkozásainál.
Az informatikai vezetô elnevezés lenne a legtalá-
lóbb, azonban a CIO kifejezés magyarországi
megfelelôjére vonatkozóan még nincs közmege-
gyezés. Ezért mi a továbbiakban is kénytelenek
vagyunk a CIO megnevezést használni.
A CIO szerepe és helyzete nagyban függ at-
tól, hogy milyen jellegû szervezetben (milyen
vállalatnál, intézménynél stb.) dolgozik.

Általában elmondható, hogy a technológiave-
zérelt cégeknél az informatika stratégiai szinten
is erôteljesen megjelenik. Vagy van informatikai
fejezete a vállalati stratégiának, vagy azzal össz-
hangban, annak megfelelôen elkészül, és folya-
matosan aktualizálódik a különálló informatikai
stratégia, amelyet szintén a vállalatvezetés leg-
felsôbb szintje fogad el. Ezeken a helyeken tehát
a CIO stratégiai szintû szerepet kap. Ugyanakkor
vannak olyan szervezetek is, ahol még a világos
vállalati stratégia sem ismert, informatikai feje-
zetrôl, netán önálló informatikai stratégiáról pe-
dig végképp nem lehet beszélni.
A multinacionális cégek esetében a magyar-
országi CIO szerepe igencsak sokféle lehet, 
alapvetôen az anyavállalat modelljének függ-
vényében. Az ilyen cégek közel felénél a magyar-
országi CIO jelentôs önállósággal rendelkezik, 
a nemzetközi cégkultúrának, a komoly vállalat-
irányítási tapasztalatoknak köszönhetôen straté-
giai szinten, a vezetés tagjaként tevékenykedik.
Ha a nemzetközi cég irányítási modellje erôtelje-
sen központosított mûködtetésen alapul, helyi
(értsd: országos) szinten többféle mûködés elkép-
zelhetô, azonban a hagyományos CIO-funkciók
kevésbé, mivel sok esetben nem a hazai lányvál-
lalat informatikai kiszolgálása, hanem esetleg egy
egész régió specializált informatikai szolgáltatása-
inak biztosítása a cél.
Az üzleti funkciókat ellátó projektek eseté-
ben általában a CIO alapállása – érthetôen – az,

hogy az ilyen projekteket vezesse az üzleti terü-
let. Az elsô leggyakoribb probléma ezzel kapcso-
latban, hogy az üzleti területnek az informatiká-
val szorosan együtt kell mûködnie. A második
pedig, hogy a projekt több szakterületet érint,
ezért nehéz megtalálni a vezetôjét (ilyen esetre
ajánlható, hogy az informatika ne engedjen 
a csábításnak, és ne vegye át a projekt vezetését,
hanem próbálja meg elérni, hogy az egyik – cél-
szerûen a domináns – felhasználói terület lássa
el azt).
A technológiai üzemeltetés biztosítása a CIO
feladata, ez a leginkább egységes gyakorlat. 
A megoldás módjában persze lehetnek eltérések,
amit alapvetôen az határoz meg, hogy mely tevé-
kenységeket végez házon belül, és melyeket ad
ki külsô cégnek, vagyis hogy milyen a tevékeny-
ségkihelyezés modellje.
Összességében tehát elmondható, hogy 
stratégiai szerepkör tekintetében nagy a változa-
tosság; az üzletifunkció-projektek irányítási 
modelljei és a bennük játszott szerepek eltérôek
lehetnek. Viszont a technológiai fejlesztéseket
egyértelmûen a CIO vezeti, amint a technológiai
üzemelteltetés is az ô felelôssége. Másképpen
mondva: a CIO-szereppel kapcsolatban ott van-
nak eltérések az egyes cégek között, ahol az üz-
let és az IT találkozik.

C I O - S Z E R V E Z E T E K

A CIO-k kapcsolatokat keresnek egymással
országon belül és országhatárokon túl is, mint-
egy CIO-közösséggé szervezôdnek. Ezenfelül
több olyan fórum, internetes találkahely, infor-
matikai szaklap létezik, amely hozzásegít az is-
meretek, tapasztalatok megosztásához. Sok
olyan szervezet, információforrás is van, amely
szabványokat, ajánlásokat határoz meg, sok se-
gítséget adva ezzel a CIO-közösség tagjainak.
Magyarországon az informatika legnagyobb
felhasználóinak számító cégek létrehozták a Ve-
zetô Informatikusok Szövetségét, amely az infor-
matikai eszközöket, rendszereket és szolgáltatá-
sokat vásárló vállalatok és intézmények érdekeit
képviseli, tevékeny szerepet vállalva az informa-
tikai szektor szereplôi közötti érdekegyeztetés-
ben és a közös vélemény kialakításában, nem
utolsósorban támogatva az informatikai kultúra
általános fejlôdését és terjesztését.
Egyes országokban nem a cégek alkotnak szö-
vetséget, hanem maguk a magánszemélyek. Is-
mereteink szerint ilyen módon kialakult CIO-
szövetség mûködik például Csehországban.

•JENEI ZOLTÁN

C I O / M Û H E L Y
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Jogosan szegezi nekünk idôrôl idôre a kérdést
az informatikai szakma: kellô hangsúlyt kap-e az
informatika oktatási stratégiánkban és a megújuló
nemzeti alaptantervben? Úgy érzem, ma már
nemcsak a koncepciók szintjén felelhetünk igen-
nel, hanem konkrét programok és projektek bizo-
nyítják elkötelezettségünket. Hadd említsek né-
hány példát ezek közül!
Mivel az elektronikus írásbeliség technikai
hordozója az informatika, a nemzeti alaptanterv
korszerûsítése után reményeim szerint a negye-
dik-hatodik osztályban jutnak el a tanulók oda,
hogy az informatika már készségszinten használ-
ható lesz a szaktárgyak oktatásában. Erre alapoz-
va a hetedik osztálytól egy általánosabb digitális
kultúra megismertetését kezdenénk el. Ez persze
hatalmas kihívás, hiszen olyasminek a használatá-
ról van szó, ami még csak csírájában van jelen.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy mire a mai gyerekek
felnônek, az informatika életünkben betöltött sze-
repe teljesen más lesz.
Éves szinten mintegy százezer új számítógép
kerülhet az otthonokba családi PC-programunk ré-
vén, amelynek keretében évi hatvanezer forintot
írhatnak le az adójukból a tanárok, az oktatók, 
illetve azok a szülôk, akiknek gyermeke a közok-
tatásban vagy a felsôoktatásban tanul. Tekintettel
arra, hogy a kedvezmény a részletvásárlási és 
lízingkonstrukciókra is érvényes, havi ötezer fo-
rint körüli törlesztéssel és hároméves futamidôvel
számolva ez akár az ingyenes géphez jutást is le-
hetôvé teszi. Érdekes részlet, hogy az ún. Pen
Drive is kötelezô részük lesz ezeknek a konfigurá-
cióknak, hogy megkönnyítsük a diákok számára 
a házi feladatok, illetve tanulnivalók mozgatását is-
kolájuk és otthonuk között. Manapság csak nyom-
tatott tankönyvekrôl beszélünk, pedig a digitális
oktatóanygok a nem túl távoli jövôben akár az 
iskolatáska mai tartalmának felét is kiválthatják.
A Sulinet Express program keretében nagyság-
renddel kívánjuk növelni az iskolák internetes csat-
lakozásának sebességét, korszerûsítjük a számító-
gépes laboratóriumokat, és nagy kapacitású szerve-

reket helyezünk el az oktatási
intézményekben, amelyekre
például mûholdas kapcsolat se-
gítségével különlegesen nagy
méretû multimédiás állományo-
kat is el tudunk juttatni. A ha-
gyományos infrastrukturális fej-
lesztéseknél azonban fontosabb-
nak érzem a digitális tananyag-
fejlesztés gyorsítását, amely há-
rom összetevôbôl áll. Egyrészt
elterjesztünk egy egységes, vi-
lágszínvonalú e-learning keret-
rendszert, amelyet a közelmúlt-
ban aláírt megállapodás kereté-
ben a Cisco Learning Institute
(CLI) ingyenesen bocsát rendel-
kezésünkre. Ez már sok száz-
ezer felhasználós, világméretû
képzési programokban bizonyí-
tott, azonban Magyarország lesz
az elsô olyan hely, ahol egy or-
szág teljes tananyagrendszere válik elérhetôvé ben-
ne. Jelenleg zajlik a keretrendszer birtokbavétele
és az ezzel kompatibilis digitális tananyagok fej-
lesztésének pályáztatása. A digitális tartalomfejlesz-
tés második pillérét az online közösségépítô rend-
szerek jelentik. Ezek alapjaiban változtathatják
meg az osztályon belüli, illetve az osztályok vagy
akár az iskolák közötti közösségteremtést. Erre 
a célra szintén ingyenesen kaptunk egy világszín-
vonalú megoldást, az Oracle Think.com szoftverét,
amelynek már folyik a honosítása. Végül a Sulinet
Express tartalomfejlesztési programjának harmadik
nagy pillérét az iskolai adminisztrációt és a papír
alapú tankönyvellátást segítô informatikai rendsze-
rek korszerûsítése jelenti.
Remélem, a fenti példák jól szemléltetik az in-
formatikával kapcsolatos stratégiánkat. Számom-
ra ugyanis az informatika messzemenôen nem
egy szaktárgyat jelent, hanem elektronikus írás-
beliséget és információs kultúrát.•
MAGYAR BÁLINT (MINISZTER@OM.HU)

Elektronikus írásbeliség
az oktatásban
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Az utóbbi években a számítástechnika népszerû
vonulata az internetes alkalmazások fejlesztése. Ez 
a mezei felhasználó szempontjából elsôsorban a bön-
gészôt, másodsorban az internettel együttmûködô,
Office típusú funkcionalitást jelenti.
Az a közfelhasználó benyomása, hogy két böngé-
szô maradt állva: a Netscape-technológia, illetve 
a Microsoft Internet Explorer, és ez utóbbi az operáci-
ós rendszerrel, alkalmazási világgal való ötvözésen ala-
puló piaci-technológiai manôverekkel szinte már le-
szorította vetélytársát a térképrôl. Más szereplôk pedig
nem rúghatnak labdába.
Azonban nem ez a helyzet. Az internet felépítését
tekintve tranzakciós jellegû kapcsolatokon alapuló kli-
ens–szerver architektúra, és szabványai egészen általá-
nosak. Az internetes protokollstack testesíti meg 
a szabványokat, s a mai helyzet az, hogy a böngészôk
nem egyetlen felületet vagy alkalmazást jelentenek,
hanem egész csomagnyi erôteljes eszközt. Az Internet
Explorer például tartalmaz egy dinamikus HTML-
szerkesztô (DHTMLEdit) és webböngészô
(WebBrowser) objektumot, XML-értelmezôt (parser)
stb., függvénykönyvtárak tömegét, programnyelv- és
szabványértelmezôket, valamint hozzájuk fordítókat,
futtatómodulokat. Ez minden más böngészôtôl is el-
várható, és azok tudják is. Általuk a böngészô felülete
olyan funkciókat nyújt, amelyek ügyes kihasználása fö-
löslegessé teheti a túlhizlalt Office-okat, a helyi merev-
lemez-túltengést. Sok minden pompásan megoldható 
a szerver merevlemezének terhére.

Mármost a populáris piac óriási tehertétele, hogy
a nagy példányszámban kiadott, rettentô hatalmú
technológiákkal, alkalmazásokkal vissza lehet élni.
Manapság a legélesebb reflektorfény a legnépszerûbb
böngészô biztonsági hézagaira irányul, folyton javítgat-
ják-frissítgetik – s persze ostromolják. Ez némileg kor-
látozza vállalati népszerûségét, pedig a cégek mai in-
formatikai rendszerei bizony internettechnológiájúak,
intra- és extranetek, azaz még ha helyi megoldásra
korlátozódnak is, webesek. A belsô ügyfelek ugyan-
csak böngészôk, sôt a mai browsertechnika mellett tel-
jes esélyt kapnak a vékony kliensek is.
Éppen ezért a nagyvállalati szférában versenyzô 
cégek (Oracle, IBM, Sun, Cisco stb.) saját szerver-
szoftver-technológiájukhoz saját böngészôket fejleszte-
nek, szállítanak. Ezek belsô, kisebbségi platformnak
számítanak, nem lépnek ki velük a közpiacra, tehát
komoly ostromtól mentesülnek, ami biztonsági érték.
Ugyanakkor tudnak mindent, amit egy korszerû bön-
gészônek tudnia kell, sôt a speciális szükségleteknek
megfelelôen (adattárházak, oktatási rendszerek stb.)
lehetnek külön erôsségeik. Gyanítható, hogy tucatnyi
teljes erejû böngészômegoldás léphetne be az
internetes világpiacra e pillanatban is, ha tulajdonosaik
akarnák. Végtére is az alkalmazási szinten használatos
ügyféloldali szoftverépítmény erôteljes DHTML-, FTP-,
XML-, XSLT- képességeivel nyugodtan tekinthetô bön-
gészônek – amely már rég nem alkalmazás, még csak
nem is szoftvercsomag, hanem használati modell, 
aspektus.• TIHANYI LÁSZLÓ
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4 3 7 8  M U L T I M É D I A ,  S Z Á -
M Í T Á S T E C H N I K A ,  I N T E R N E T

Werner Zsolt cikke átfogó képet ad
az internetes rádiók hallgatásával
kapcsolatos ismeretekrôl, de az
internet-elôfizetési csomagok ösz-
szehasonlításával és az internet-
elôfizetések megosztásával kapcso-

latos fejezetek azoknak is ajánlhatók, akik egyáltalán
nem akarnak rádiót hallgatni.

4 3 7 9  E L E K T R O N I K U S É S

M O B I L K E R E S K E D E L E M

Napjainkban az üzleti élet egyik leg-
gyakrabban emlegetett területe az
elektronikus és a mobilkereskedelem.
A részletes esettanulmány üzleti
szemszögbôl vizsgálja a különbözô

mûszaki megoldásokat, a mûködést biztosító, valamint
a kiegészítô technológiákat, illetve az általuk nyújtható
szolgáltatásokat.

4 3 4 6  A N A L Ó G V I D E O -
T E C H N I K A

Most, hogy az eddig inkább csak a gazdagabbak játék-
szerének számító Super VHS (ET) videók is megfizet-
hetôvé váltak/válnak, nem árt megnézni, mit tudnak
az analóg házi elektronika csúcskészülékei. Többhetes
tesztünkben minden, a vásárlás elôtt álló embert fog-
lalkoztató kérdésre választ kaptunk: Mire jó a
képzajcsökkentô? Csökkenti-e a felbontást? Hány ge-
neráción keresztül másolható
egy analóg Super VHS (ET) fel-
vétel? Van-e minôségi különb-
ség ET-módban az olcsó VHS-
kazetták között?

Í Z E L Í T Ô A Z I N F O P E N W E B M A G A Z I N T O V Á B B I C I K K E I B Ô L ,  
A G Y O R S K E R E S Ô B E B E Í R A N D Ó C I K K S O R S Z Á M O K K A L

Rejtett böngészôpiac
V É L E M É N Y /



BUSINESS ONLINE: – MILYEN KÉPESSÉGEINEK

TULAJDONÍTJA, HOGY ÖN LETT AZ ÉV INFORMA-
TIKAI MENEDZSERE?
VITYI PÉTER: – Amikor egy ilyen díjat átadnak,
odaítélnek valakinek, az csak részben szól az 
ô képességeinek. Másrészt a cégnek, a cég telje-
sítményének tulajdonítható. A Microsoft 
Magyarország az elmúlt években nagyot lépett
elôre. Növekedô cégbôl stabil, kiszámítható vál-
lalattá, megbízható üzleti partnerré változott.
Úgy néz ki, hogy ebben az évben ez elég volt 
a díj elnyeréséhez. Nem tudok olyan képessége-
ket felsorolni, amelyek terén kimondhatóan
jobb lennék, mint a versenytársaim.
B. O.: – MI MONDANÁNK EGYET: ÚGY HALLOT-
TUK, HOGY KEDVENC SPORTÁGA A TÁJFUTÁS.
HA AZ EMBER BELEGONDOL, EZ KIFEJEZETTEN

MENEDZSERKÉPESSÉGEKET FEJLESZT, HISZEN

A VERSENY IDÔRE MEGY, DE AMELLETT, HOGY

GYORSABBNAK KELL LENNI AZ ELLENFÉLNÉL,
TÉVELYEGNI SEM SZABAD, MINDIG MEG KELL

TALÁLNI A HELYES IRÁNYT...
V. P.: – Ha a sportot vesszük alapul, monda-
nék még néhány tulajdonságot, hiszen a sport
rendszerességre, kitartásra nevel, tervezetten
kell megdolgozni az eredményekért. A tájfutás-
ban mindehhez még döntéseket is kell hozni,
mégpedig folyamatosan. Ma már inkább csak itt
futkározok, és hozom a döntéseket szinte a nap
minden percében.
B. O.: – MELY SIKERÉRE A LEGBÜSZKÉBB A CÉ-
GEN BELÜL?
V. P.: – Erre a díjra vagyok a legbüszkébb, ez
egyértelmû. A munkámat a munkatársaim min-
dennap megítélik és értékelik. Az ügyfelek 
elismerései és kritikái szintén folyamatosan ér-
keznek. A legnehezebb mindig a szakma, 
a partnerek elismerését mérni. Az a legjobb,

amikor valaki a konkurensektôl, az üzleti ellen-
felektôl kap elismerést.
B. O.: – BÁR JELEN VANNAK A ZSÛRIBEN, DE

EZT A DÍJAT AZÉRT NEM AZ ELLENFELEK OSZTJÁK.
AZ IVSZ IGYEKSZIK A TÉMÁBAN ELFOGULATLAN

EMBEREKBÔL ÖSSZEÁLLÍTANI AZ ÉRTÉKKELÔ BI-
ZOTTSÁGOT, AMELY MÉRLEGELI A JELÖLTEK

EREDMÉNYEIT. HADD KÉRDEZZÜNK RÁ EZEKRE AZ

EREDMÉNYEKRE: MILYEN SIKEREKET ÉRT EL

A MICROSOFT MAGYARORSZÁG 2002-BEN?
V. P.: – Tôzsdei cégként nem szoktuk az or-
szágonkénti adatokat nyilvánosságra hozni, de
azt elmondhatom, hogy az elôzô évhez képest
20% fölötti volt a növekedésünk.
B. O.: – EZ NEM AKÁRMILYEN EREDMÉNY

ILYEN RECESSZIÓBAN...
V. P.: – A Microsoft nem volt annyira haszon-
élvezôje a dot-com boomnak, mint mások, így
kevésbé kárvallottja a recessziónak is.
B. O.: – LEHET A NÖVEKEDÉST TARTANI

2003-BAN IS?
V. P.: – Véleményem szerint lehet. Az infor-
matikai ellátottság még mindig a nyugat-európai
szint alatt van, s ez számunkra is lehetôséget je-
lent. A 2000-ben végrehajtott gépcserék, az ak-
kor kialakított számítógépparkok három év alatt
elérték az erkölcsi elavulásnak azt a mértékét,
amikor egyre többen gondolnak újabb cserére,
frissítésre. Az Európai Unióhoz való csatlakozás
rákényszeríti a vállalatokra a versenyképesség
fokozására, be kell kapcsolódni az integrált
rendszerekbe, középvállalati szinten a fôkönyvi
rendszereket EU-konformmá kell alakítani. 
A Navision cég felvásárlásával a Microsoft meg-
jelent megoldásszállítóként is, de ugyancsak
nagy kihívás számunkra a Windows 2003
Server elterjesztése, hiszen alapszoftvereink is
nagyon sok megoldást tartalmaznak.
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Gyorsan kell tájékozódni
I N T E R J Ú V I T Y I P É T E R R E L
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mmeenneeddzzsseerréétt.. AA MMiiccrroossoofftt ttaavvaallyyii ccéélljjaaii kköözzöötttt sszzeerreeppeelltt nnaaggyyvváállllaallaattii tteerrüülleetteenn aa hhoosssszzúú ttáávvúú sszzeerrzzôôddéésseekk aarráá-
nnyyáánnaakk nnöövveellééssee,, kköözzééppvváállllaallaattii tteerrüülleetteenn aa vviisszzoonntteellaaddóóii hháállóózzaatt ffeejjlleesszzttééssee ééss aazz úújj lliicceenncceellééssii ffoorrmmáákk bbeevveezzee-
ttééssee.. MMaarrkkeettiinnggbbeenn iiss eerrôôssíítteetttt aa ccéégg,, hhiisszzeenn 22000022-bbeenn 1155 aallkkaalloommmmaall rreennddeezzeetttt 550000 vvaaggyy aannnnááll ttööbbbb rréésszzttvveevvôôss
kkoonnffeerreenncciiáátt.. AA kkiittûûzzöötttt ééss vvééggüüll mmeegg iiss vvaallóóssííttootttt ccééllookk nnaaggyyssáággáánnaakk ttüükkrréébbeenn nneemm mmeegglleeppôô,, hhooggyy aa vveezzeettôôii

kkvvaalliittáássookkaatt sszziimmbboolliizzáállóó,, vváánnddoorrddííjjkkéénntt ffuunnkkcciioonnáállóó kkaarrmmeesstteerrppáállccáátt,, vvaallaammiinntt aa GGyyuurróóss TTiibboorr-ddííjj –– AAzz ÉÉvv IInnffoorr-
mmaattiikkaaii MMeenneeddzzsseerree DDííjj fféémmbbee vvéésseetttt ookklleevveelléétt eezz aallkkaalloommmmaall VITYI PÉTER,, aa MMiiccrroossoofftt MMaaggyyaarroorrsszzáágg KKfftt..

üüggyyvveezzeettôô iiggaazzggaattóójjaa vveehheettttee áátt..



B. O.: – A MICROSOFT OLYAN CÉG, AMELYNEK

MEGÍTÉLÉSE AMBIVALENS. SOKAN ELISMERIK AZ

EREDMÉNYEIT, MÁSOK VISZONT UTÁLJÁK, ÉS

EGYENESEN A GONOSSZAL AZONOSÍTJÁK. SZE-
RETNÉNK MEGKÉRDEZNI, HOGY MILYEN ÉRZÉS

AZ ÖN SZÁMÁRA A MICROSOFT VEZETÔJÉNEK

LENNI. NEM SZOKTA NÉHA ROSSZUL ÉREZNI

MAGÁT A BÔRÉBEN?
V. P.: – Az életben ritkán találkozom teljesen
negatív véleményekkel. Akik otthon Windowst
használnak, és tudják, hogy azzal mi mindent
meg lehet tenni, azok szeretik ezeket a rend-
szereket. Nyilván minden szoftvernek vannak
idegesítô hibái. Mivel a mi rendszereink elter-
jedtek, a hibáikkal is többen találkoznak. Ezzel
együtt a 9x-es sorozathoz képest ma sokkal elô-
rébb tartunk. A Windows XP sokkal megbízha-
tóbb, és a hibák száma minimális. A negatív kri-
tikákkal való megbirkózás elsô feltétele tehát,
hogy magukat a termékeket jobbá tegyük. Ez si-
került. A második, hogy jobb legyen az ügyfél-
szolgálatunk, a kérdésekre megfelelôen vála-
szoljunk, lehessen információkhoz jutni a szoft-
verekrôl. Ha az emberek megvásárolnak egy
programot, akkor szeretnék használni a funkci-
óit. Ha valamilyen okból ez nem sikerül, akkor
dühösek lesznek. Ebben az esetben fontos,
hogy legyen lehetôségük kérdezni. Odafigye-
lünk arra, hogy válaszoljunk ezekre a kérdések-
re, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Re-
gisztrált felhasználóinknál folyamatosan mérjük
az ügyfél-elégedettséget, így ismerjük a vásárlók
véleményét. Egyre jobb a megítélésünk.
B. O.: – VEZETÔKÉNT MEG KELL OSZTANIA AZ

IDEJÉT A KÜLÖNBÖZÔ MUNKAFELADATOK KÖ-
ZÖTT. MILYEN MÓDON ÉRHETÔ EL, HOGY EZEK

A LEGNAGYOBB HOZZÁJÁRULÁST ADJÁK A MIC-
ROSOFT MAGYARORSZÁG TELJESÍTMÉNYÉHEZ?
V. P.: – Miután a szoftveriparágban nyújtott tel-
jesítmény alkotó embereken múlik, az ügyveze-
tô igazgató legfontosabb feladata, hogy a munka-
társait inspirálja, és azok a saját területeikre 
tudjanak koncentrálni. Jól kell kiosztani a külön-
bözô feladatokat, s ha valahol probléma mutat-
kozik, azt mielôbb fel kell ismerni, és megoldást
kell rá találni. A legszívesebben tehát a munka-
társaimmal töltöm az idômet. Azt gondolom,
hogy ami nekem öt percbe kerül, az számukra
több óra munka megspórolását jelentheti. A má-
sodik idôtöltési mód nyilván a cég irányítása, a
stratégia meghatározása annak érdekében, hogy
az erôforrásaink felhasználása növekedéshez ve-
zessen. A harmadik az üzletfelekkel, ügyfelek-
kel, partnerekkel való kapcsolattartás. Ez az 

a három terület, amelyre figyelnem kell. Nyilván
a nap különbözô idôszakaiban más területek do-
minálnak, estefelé inkább az emberek, napköz-
ben az ügyfelek, a partnerek. A stratégiai dönté-
sek pedig ciklikusan jönnek.
B. O.: – HOGYAN TUDJA A CSALÁDJA TOLERÁL-
NI, HOGY RENGETEG IDÔT KELL A MUNKÁRA

FORDÍTANIA?
V. P.: – Igyekszem hétvégenként velük foglal-
kozni, és a pluszterhelést olyan idôszakokra irá-
nyítani, amikor a család már alszik. Ilyenkor pó-
tolom be azokat a feladatokat, amelyeket nem
sikerül a munkaidô alatt elvégezni. Este hétig
szoktam dolgozni, azután megpróbálok a csa-
láddal lenni, és ha van még munkám, akkor azt
11 óra után végzem el, hajnalig. A külföldi utak
valóban nehézséget jelentenek. Most ez a hely-
zet, és így a munka, illetve a család mellett 
más dolgokra nem jut idôm, a sport például hát-
térbe szorult.
B. O.: – MELYIK ISKOLÁJA, TANFOLYAMA VAGY

TRÉNINGJE VOLT A LEGNAGYOBB HATÁSSAL

A SZAKMAI KARRIERJÉRE?
V. P.: – A Mûegyetem, a mérnöki látásmód el-
sajátítása fontos volt. De nem emelnék ki egyet-
len tanfolyamot sem, mert azt gondolom, hogy
ezeknél sokkal fontosabb, hogy az ember folya-
matosan olyan munkakörben legyen, amely ki-
hívást jelent a számára. Az „on the job” tré-
ningtôl fejlôdik az ember a leggyorsabban, attól,
ha folyamatosan olyan feladatokat kap, amelyek
a határait feszegetik. Nyilván nem megoldhatat-
lan feladatokról beszélek, de nem szabad elké-
nyelmesedni. A kollégáimon is látom, hogy
azok fejlôdtek a legnagyobb tempóban, akik
nagy feladatokat kaptak, és felvették a kesztyût.
Az ember nyolc-tíz órát van a munkahelyén. Ha
ott folyamatosan tanul, akkor sokkal többet ér
el, mint az egyhetes, az életbôl kiszakított tan-
folyamokon. Ezeken egyébként meg lehet ta-
nulni az elméletet, de a legfontosabb, hogy a ta-
nultakat tudjuk-e alkalmazni az életben. Egy
páran járnak nálunk MBA-képzésre, és ettôl
sokkal jobban értik, hogy azok a rendszerek,
amelyek nálunk léteznek, és amelyekrôl tanul-
nak, hogyan mûködnek. De a kettôt, az életet
és a tanulmányokat nem lehet elválasztani, egy-
más nélkül nem mûködnek.
B. O.: – CSAK EGYETLEN GONDOLAT EREJÉIG

TÉTELEZZÜK FEL, HOGY A MICROSOFT NEM LÉ-
TEZIK. MELYIK MÁSIK CÉGNEK LENNE SZÍVESEN

A VEZETÔJE?
V. P.: – Ezen soha nem gondolkodtam. Kilenc
éve dolgozom a Microsoftnál, és nem tudnék
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most egyetlen más vállalatot sem megnevezni.
Az a fajta üzleti kihívás és állandó útkeresés,
ami a Microsoftot jellemzi, megfogja az embert.
Kétévente megújul a termékportfóliónk, és fo-
lyamatosan próbálunk új területeket meghódíta-
ni. Valami ilyesmit keresnék más cégnél is.
Van, aki azt mondja, hogy mindegy, milyen vál-

lalatot vezet az ember. Ezzel nem értek egyet.
Meg kell lennie az inspirációnak, amitôl az em-
ber élvezi a munkát. Egy bútoripari céget nem
tudnék vezetni, mert nem lenne meg az a töl-
tés, amely ahhoz kell, hogy a pluszmunkát bele-
tegyem a cégbe. Ha a sikeres menedzsereket
megvizsgáljuk, látható, hogy nagyon ritka az
olyan, aki iparágat tud váltani. A kimagasló tel-
jesítmények egy-egy diszciplínán belül szület-
nek, akkor, amikor a vezetô átlátja az iparág
legtöbb kérdését.
B. O.: – AZ INFORMATIKAI IPARNAK MIK A SA-
JÁTOSSÁGAI?
V. P.: – A dinamizmus, a hihetetlen hatékony-
ságnövekedés. Ami ma 10-et tudott, az holnap
20-at tud, és egy hét múlva már 40-et. Ez
egyetlen más iparágban sincs meg. A szoftver-
fejlesztés kreatív dolog, ahol minôségi ugráso-

kat lehet produkálni, a hardverek területén pe-
dig szintén óriási a fejlôdés. Pár év múlva egy
mobiltelefon jellegû eszközbe életem összes
adata bele fog férni. A leveleim, a dokumentu-
maim, a kedvelt zenéim. Még egy pár év, és 
a filmek is beleférnek. Más iparágakban nincs
ilyen dinamizmus. A második jellemzô, hogy az

informatika áthatja a gazdaság 
összes területét és a fogyasztói tár-
sadalmat is. Egy banki termék ma
számítógépekben létezik. A szoft-
ver jelenít meg mindent. A kama-
tot, a mozgásokat, mindent, ami 
a termék mögött van. Az informa-
tika ilyen jellegû benyomulása az
egyes iparágakba semmi másra
nem jellemzô. Az informatika kre-
atív, erôs eszköz, ami lehetôvé te-
szi, hogy a vállalatok megvalósít-
sák elképzeléseiket.
B. O.: – ENNYIRE KISZÁMÍTHATÓ,
HOGY MI LESZ PÁR ÉV MÚLVA?
V. P.: – Egy szoftveres cégnek
nem elég a mai hardverhez iga-
zodnia, hiszen Moore törvénye
alapján három év múlva, amikor 
a mai fejlesztések épp piacon van-
nak, már kétszer akkora számítási
teljesítménnyel mûködô mikropro-
cesszorokon futnak. Ez az elôre
gondolkodás nem mindig volt
meg, a kezdeti Windows biztonsá-
gi gondjai – egyebek közt – az
idôközben megnôtt számítási telje-
sítmény révén váltak hibává, amit
a fejlesztôk ma már igyekeznek

megfelelô elôrelátással elkerülni. De ezzel
együtt azt mondom: a jövôt, gyermekeink jövô-
jét nehéz kiszámítani.
B. O.: – SZERETNÉ, HA GYARMEKEI INFORMA-
TIKÁVAL FOGLALKOZNÁNAK?
V. P.: – Azt szeretném, ha olyan dolgot csinál-
nának, amit szeretnek. Ma az embernek nem
nyolc, hanem tíz órát kell foglalkoznia egy do-
loggal. Azt szeretném, ha élveznék, amivel fog-
lalkoznak, ugyanúgy, ahogy én is teszem. Egy
kezemen meg tudom számolni, hogy az elmúlt
kilenc év alatt hány olyan napom volt, amikor
azt éreztem, nem szívesen végzem ezt a mun-
kát. Ha járok-kelek a világban, mindenrôl az jut
eszembe, hogy hogyan lehetne még jobban csi-
nálni, így a munka nem munka, hanem egyfajta
életmód.•
VÉRTES JÁNOS – SZÉLL ANDRÁS
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A C-Pen egy digitális toll, amely olvassa, tá-

rolja, feldolgozza és átmásolja a nyomtatott szö-

veget kábel vagy infrakapcsolat segítségével a

Windows operációs rendszert használó számító-

gépre és PDA-készülékre. Lényegében elektroni-

kus szövegkijelölô eszköz, amely rögtön menti az

általunk megjelölt szöveget. A megvilágított 

karaktereket a digitális kamera rögzíti, majd 

a karakterfelismerô program olvassa. A C-Pen ez-

után már értelmezett szöveget tárol, vagy küld 

át a számítógépre, PDA-ra.

A sokrétû felhasználás érdekében a C-Pen-

nek több modellje létezik. Mi a C-Pen 600MX-

et mutatjuk be, mivel ez rendelkezik azzal a

képességgel, hogy a többi C-Pen által is-

mert nyelv mellett beolvassa 

a lengyel, a magyar, a cseh és az orosz

karaktereket is. A modell kábeles és

infravörös (IR) kapcsolat révén tud

kommunikálni más eszközökkel.

Energiaellátását két alkaline 

AAA mini ceruzaelem biztosítja.

Akciós ára 69 900 forint.

A készülék alkalmazásai 

a következôk:

C READ – teljes adatbevitelt tesz lehetôvé, és

menti is az adatokat nyomtatott szövegként. 

A tollba épített digitális kamera lefényképezi 

a szöveget, majd a C-Pen logikai szintû karakter-

felismerés után tárolja azt.

C DIRECT – a beolvasott szöveget a PC-re küldi.

A küldés bekapcsolásával a papírról beszkennelt

szöveget egyenesen a számítógépen szerkesztett

dokumentum kurzorpozíciójába illeszthetjük.

C DICTIONARY – olvas és fordít. A C-Pen egyben

fordítógép is, amelyhez rendszeres frissítés tölthetô

le az internetrôl. A készülék

6 MB-os memóriája alap-

értelmezésben 

angol–magyar és

magyar–angol

szótárat tar-

talmaz, de

plusz

költség 

ellenében

több más szó-

tárat is installál-

hatunk.

C WRITE – szer-

keszt, vagy noteszbe

illeszt. Lehetôségünk

nyílik karaktereket írni 

a C-Pen használatával, hason-

lóan a PDA-készülékek jegyze-

telési funkciójához. A C-Pen 

a kéz mozgásáról ismeri fel 

a karaktereket.

C BEAM – infracsatlakozás PC-hez és palm-

tophoz. Az adatokat – szövegeket vagy adato-

kat, például telefonszámokat – átküldhetjük 

a számítógépre, illetve palmtopra. •
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Gyerekjáték a jegyzetelés
AA CC-PPeenn eeggyysszzeerrûûvvéé tteesszzii 
aa nnyyoommttaattootttt sszzöövveegg mmáássoolláássáátt

MMiinnddeennkkiivveell eellôôffoorrdduullhhaatt,, hhooggyy eeggyy eellôôaaddááss,, éérrtteekkeezzlleett aannyyaaggaaiitt ccssaakk nnyyoommttaattootttt ffoorrmmáábbaann kkaappjjaa mmeegg,,

mmiikköözzbbeenn jjóó lleennnnee aazzookkaatt eelleekkttrroonniikkuussaann ttoovváábbbbsszzeerrkkeesszztteennii.. SSookkaann kküüzzddüünnkk aazzzzaall iiss,, hhooggyy aa nnyyoommttaattootttt

sszzaakkiirrooddaallmmaatt kküüllöönnbböözzôô íírráássaaiinnkkbbaa bbeeiilllleesssszzüükk.. IIllyyeennkkoorr eeddddiigg ggééppeellnnüünnkk kkeelllleetttt,, vvaaggyy hhoosssszzaabbbb sszzöövveeggeekk

eesseettéénn aa sszzkkeennnneellééss ééss kkaarraakktteerrffeelliissmmeerrééss mmûûvveelleettéétt aallkkaallmmaazzhhaattttuukk.. MMoossttaannttóóll aazzoonnbbaann hhaatthhaattóóss ssee-

ggííttôôttáárrssuunnkk lleehheett aa jjeeggyyzzeetteellééssbbeenn:: aa CC-PPeenn.. PPééllddááuull eellkkíísséérr bbeennnnüünnkkeett aa kköönnyyvvttáárrbbaa,, ééss aa sszzaakkiirrooddaalloomm

bbeeoollvvaassáássaa,, ttáárroolláássaa uuttáánn aazz aannyyaaggookkaatt ootttthhoonn eeggyyeenneesseenn aa sszzáámmííttóóggééppüünnkkrree ttööllttii..
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Az üvegszállal megerô-

sített váz alumíniumötvö-

zetbôl készült hátlapot 

kapott, így a gép ideális 

a mindennapi használatra,

és jól állja a fokozott igény-

bevételt.

A TravelMate 800-as so-

rozat kiemelkedô jellemzôi

közé tartoznak a telepélet-

tartamot meghosszabbító

szolgáltatások, a memória

maximum 2024 MB mé-

retig történô bôvítési le-

hetôsége, a 40 GB-os

merevlemez, a beépített

kombinált DVD-

ROM/CD-RW meghajtó, valamint a 802.11 (Wi-

Fi) vezeték nélküli hálózati képességek.

Nagyvállalati felhasználók jó hasznát vehetik

a TravelMate 800-as modellek Boot-from-Lan- és

Wake-on-LAN-támogatásának, többszörös jelsza-

vakat kezelô képességének, a leltáriszám-nyilván-

tartás lehetôségének, a DMI BIOS-

támogatásának, ezenfelül pedig az Acer

Mediabay által biztosított rugalmasságnak, ami

azt jelenti, hogy tetszôleges típusú optikai meg-

hajtóval, kiegészítô akkumulátorral, hajlékonyle-

mez-meghajtóval együtt tud mûködni, továbbá

lehetôvé teszi a merevlemez, az optikai, illetve 

a floppymeghajtó egyidejû használatát.

A TravelMate 800-as nem nyom többet 2,6

kilogrammnál, miközben egyetlen, 8 cellás líti-

um-ion akkumulátora hihetetlenül hosszú, 5,5

órányi telepélettartamot biztosít, úgy, hogy mû-

ködés közben mindössze 3 óra alatt képes feltöl-

tôdni. A gép további lényeges jellemzôi: nagy tel-

jesítményû multimédiás szolgáltatások, beleértve

a 15 hüvelykes SXGA+ (1400x1050) aktív mát-

rixos TFT-megjelenítôt és az

ATI Radeon 9000 VGA-

lapkát 64 MB külsô VGA

DDR RAM-mal, valamint

Dual View-támogatással,

ami lehetôvé teszi az LCD-

és CRT-monitorok szimultán

megtekintését.

A híres Acer FineTouch

billentyûzet garancia a ké-

nyelmes és hosszú távú

használatra. Külön Win-

dows- és eurógombbal

szolgál, valamint négy

szabadon programozha-

tó billentyûzetet is ki-

alakítottak rajta. 

A TravelMate 800-as noteszgépet Windows XP

Pro operációs rendszerrel szállítják.•
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Az okos esz-

közt már az

alapoktól

kezdve kifeje-

zetten a moz-

gásban lévô

professzionális

felhasználók

számára ter-

vezték.

AZ ÍRÓASZTALOK ffeellsszzaabbaadduulláássaa
AAzz AAcceerr úújj nnootteesszzggééppee vvéégglleegg hheellyyeetttteessíítthheettii aazz aasszzttaallii rreennddsszzeerreekkeett.. AA TTrraavveellMMaattee 880000-aass ssoorroozzaatt aazz IInntteell

MMoobbiillee CCeennttrriinnoo tteecchhnnoollóóggiiáánn aallaappuull.. EEzz aa tteecchhnnoollóóggiiaa nneemmccssaakk eeggyy uullttrraaaallaaccssoonnyy ffooggyyaasszzttáássúú pprroocceesszz-

sszzoorrtt jjeelleenntt,, hhaanneemm eeggyy eehhhheezz iiggaazzooddóó ssppeecciiáálliiss cchhiippkkéésszzlleetteett,, vvaallaammiinntt eeggyy sszziinnttéénn eehhhheezz iiggaazzooddóó,, vveezzee-

ttéékk nnééllkküüllii eeggyyssééggeett.. AA CCeennttrriinnoo eemmbblléémmáátt ccssaakk aazzookkoonn aa nnootteesszzggééppeekkeenn lleehheett eellhheellyyeezznnii,, aammeellyyeekk mmiinndd-

hháárroomm kkoommppoonneennss bbeeééppííttéésséévveell vvaallóóbbaann kkiihhaasszznnáálljjáákk aa tteecchhnnoollóóggiiaa áállttaall nnyyúújjttootttt tteelljjeess ttööbbbblleetteett.. AAzz AAcceerr

TTMM 880000-aass nnootteesszzggéépp tteerrmméésszzeetteesseenn iillyyeenn.. AAzz ookkooss eesszzkköözztt mmáárr aazz aallaappookkttóóll kkeezzddvvee kkiiffeejjeezzeetttteenn aa mmoozz-

ggáássbbaann lléévvôô pprrooffeesssszziioonnáálliiss ffeellhhaasszznnáállóókk sszzáámmáárraa tteerrvveezzttéékk.. OOllyyaann eemmbbeerreekknneekk,, aakkiikk kkaarrccssúú,, eelleeggáánnss vvoo-

nnaallvveezzeettééssûû,, ccssúúccsskkaatteeggóórriiáájjúú aasszzttaalliirreennddsszzeerr-aalltteerrnnaattíívváárraa vváággyynnaakk,, aammeellyy mmaarraaddéékkttaallaannuull kkiieellééggííttii 

aa mmoobbiill sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii kköörrnnyyeezzeett eeggyyeeddii ééss ffeellaaddaattssppeecciiffiikkuuss kköövveetteellmméénnyyeeiitt..
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ÁPRIL IS

BUSINESS ONLINE: – MIÓTA, MILYEN GYAKRAN ÉS MI-

LYEN CÉLRA HASZNÁLJA AZ INTERNETET?

TILL ATTILA: – 1998 óta szinte minden este

internetezek, bár most a késôig tartó tévés szereplés mi-

att nem töltöm otthon az estéimet. Ettôl függetlenül

mindig elolvasom az e-maileket, és nézelôdöm a világ-

hálón, amikor csak ráérek. Fôként az Indexet

(WWW.INDEX.HU) szoktam olvasni, az a

kezdôlapom is.

B. O.: – MILYEN OLDALAKAT KEDVEL A

LEGJOBBAN?

T. A.: – Az elôbb említett hírportált szere-

tem a legjobban. Megszokásból is ezt láto-

gatom a legszívesebben. Munkámból kifo-

lyólag viszont elég gyakran nézem meg a

Tv2 valóságshow-jának weboldalát

(WWW.BIGBROTHER.VNET.HU).

B. O.: – MIT GONDOL, ALKALMAS-E AZ

INTERNET KOMOLYABB KULTURÁLIS FELADA-

TOK BETÖLTÉSÉRE, VAGY CSAK POPULÁRIS

TARTALMAT, INFORMÁCIÓKAT SZOLGÁLTAT?

T. A.: – Az internet az információs társada-

lom alapjának tekinthetô. Már most megha-

tározó kulturális tényezô, amely paradigma-

váltást hozott a világban azzal, hogy egé-

szen új kultúrát teremtett. Az interneten

megjelenô tartalmak alkalmasak a kultúra

és a mûvészet közvetítésére. Már maga a

honlapkészítés is egy új képzômûvészeti ág-

nak tekinthetô.

B. O.: – AZ INTERNET MINT MÉDIUM ÁTVE-

HETI-E VALAHA A TELEVÍZIÓ VEZETÔ SZEREPÉT?

T. A.: – Azt gondolom, hogy a televízió hegemóniáját

egyáltalán nem veszélyezteti az internet. Az viszont

biztos, hogy mindkét médium érdekelt egymás jelleg-

zetességeinek, lehetôségeinek felhasználásában. A Big

Brother-projektben például ötvözôdik a televíziós és

az internetes kommunikáció. Késôbb valószínûleg az

internet olvad majd be a könnyebben kezelhetô televí-

zióba, és minden háztartásban lesz egy nagy

képernyô, amelyhez speciális szórakoztatóegység 

csatlakozik. Egy doboz, amelyben van játék a gyere-

keknek, filmarchívum a mozizáshoz és internet,

amelyhez csak egy billentyûzet szükségeltetik.

B. O.: – MÛSORAIBAN GYAKRAN PROPAGÁLJA AZ

ONLINE TÁRSKERESÉST, CHATELÉST. VALÓBAN HISZ

EZEKBEN A MÓDSZEREKBEN?

T. A.: – Igen. Már csak azért is, mert az egyik bará-

tom egy chatoldalon keresztül ismerte meg jelenlegi

feleségét!

B. O.: – GYERMEKEIT HÁNY ÉVES KORUKBAN ISMER-

TETNÉ MEG A VILÁGHÁLÓVAL? MIKOR ENGEDNÉ MEG,

HOGY A BIG BROTHER HONLAPJÁT LÁTOGASSÁK?

T. A.: – Minél hamarabb. A gyerekek egyébként is

mindig okosabbak a szüleiknél. Nem tiltanék nekik

semmit, hiszen biztosan megtalálnák maguknak azt,

ami érdekli ôket.•FERENCZI ANITA

BEHÁLÓZVA:

Till Attila mûsorvezetô
„„KKééppzzôômmûûvvéésszzeettii iisskkoolláákkbbaa jjáárrttaamm,, mmaajjdd aa KKééppzzôômmûûvvéésszzeettii EEggyyeetteemmeenn sszzeerreezztteemm ddiipplloommáátt,, iinntteerrmmééddiiaa sszzaa-

kkoonn.. EEbbbbôôll kkiiddeerrüüllhheett,, hhooggyy eellssôôssoorrbbaann aa mmûûvvéésszzeetteekk éérrddeekkeellnneekk,, ffôôkkéénntt aa sszzééppmmûûvvéésszzeett.. SSzzaabbaaddiiddôômmbbeenn

sszzíívveesseenn nnéézzeeggeetteekk aallbbuummookkaatt,, kkiiáállllííttáássrraa jjáárrookk,, vvaaggyy kkiieesszzeelleekk vvaallaammii mmeegghhöökkkkeennttôôtt”” –– vvaalllljjaa mmaaggáárróóll TILL

ATTILA,, aakkiitt aa lleeggttööbbbbeenn aazz eeggyyiikk hhaazzaaii kkeerreesskkeeddeellmmii ttéévvééccssaattoorrnnaa vvaallóóssáággsshhooww-jjáánnaakk mmûûssoorrvveezzeettôôjjeekkéénntt iiss-

mmeerrnneekk.. KKeevveesseenn ttuuddjjáákk aa hhaarrmmiinncceeggyy éévveess ttéévvééss sszzeemmééllyyiissééggrrôôll,, hhooggyy ôô vveezzeettii aa nneemmrréégg PPuurrlliittzzeerr-ddííjjaatt eell-

nnyyeerrtt PPrrooppaaggaannddaa ccíímmûû kkuullttuurráálliiss mmaaggaazziinnmmûûssoorrtt iiss,, ééss uuggyyaannccssaakk ôô aazz,, aakkii aa SSuuppeerrGGrroouupp

((WWW.SUPERGROUP.HU)) eellnneevveezzééssûû kkééppzzôômmûûvvéésszzeettii ccssaappaatt ttaaggjjaakkéénntt bbeeccssoommaaggoollttaa aazz EErrzzsséébbeett hhiiddaatt,, mmaajjdd

rréésszztt vveetttt aazz EEUU-ccssaattllaakkoozzáásstt nnééppsszzeerrûûssííttôô ppoonnttoonnhhíídd ööttlleettéénneekk kkiieesszzeelléésséébbeenn ééss mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann..
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