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MÁJUS

A Business Online hasábjain már évekkel ezelôtt találkozhattak olvasóink 
a „termékek helyett megoldások” koncepcióval. A koncepció kimondja, hogy az
informatika nem öncélú. A különbözô hardverek, szoftverek megvásárlásának
és bevezetésének nem lehet célja a divatkövetés vagy az informatikai büdzsé el-
költése. A bevezetett megoldásoknak – és így a termékeknek – a valós üzleti
igényeket kell szolgálniuk.
Azok a gyártók, amelyek magukénak vallják ezt a megközelítést, megtanul-
nak az ügyfelek fejével gondolkodni. Megismerik piacukat, és saját maguk vagy
partnereik segítségével olyan informatikai eszközöket fejlesztenek ki, amelyek
az ügyfelek üzletmenetét érintô problémákat oldják meg.
A „termékek helyett megoldások” koncepció kapcsán azonban két problé-
ma is felmerült. Az elsô, hogy a valahol kifejlesztett megoldások egyes esetek-
ben ismét termékekké váltak, és fokozatosan elveszítették hatóerejüket. Ez 

történt például az elektronikus áruházakkal, amelyek megoldást kínáltak az offline boltok helyhez kötöttségének le-
küzdésére, a fizikai távolságok áthidalására stb. Amire szükségük is volt azoknak a cégeknek, amelyek ilyen típusú
problémákkal küzdöttek, így például az ausztráliai didgeridooárusoknak. (Ôk változatlan hévvel árulnak a világ-
hálón, próbálják csak ki a „buy didgeridoo” kifejezést a Google-on!)
Az elektronikus áruházak létrehozása viszont divattá vált, és így az eredeti megoldásból termék lett. Olyan cé-
gek is eszközöltek ilyen beruházásokat, amelyeknek nem voltak valós, megoldandó üzleti problémáik, azaz nem
volt gondjuk azzal, hogyan érjék el vásárlóikat az offline boltokban.
Mára mindez a helyére került, és a cégek jobban odafigyelnek IT-beruházásaikra. Jelentkezett viszont a má-
sodik probléma: kezdenek elfogyni az ügyfelek kielégítetlen üzleti igényei, és így egyre kevesebb új megoldásra
mutatkozik valódi igény.
Ha egy vállalatnak arra van szüksége, hogy beszállítóival vagy ügyfeleivel elektronikusan kereskedjen, ez ma in-
formatikailag lehetséges. Ha az ügyfeleirôl gyûjtött adatait szeretné kezelni, rendezni, és azokból következtetéseket
levonni, az úgyszintén. Ha a felsô vezetôknek összesített, a döntéshozatalhoz közvetlenül felhasználható adatokra
van szükségük – ez is kipipálva. És így tovább. Már nehéz olyan vállalati tevékenységet, folyamatot, funkciót említe-
ni, amelynek informatikai támogatása még nem megoldott. Így a hangsúly áthelyezôdik a meglévô megoldások to-
vábbfejlesztésére, az egyes termékek összehangolására, az informatikai szigetek felszámolására.
Elkezdhetünk tehát metamegoldásokról beszélni – olyan csomagokról, amelyek összefogják a vállalati folyama-
tokra kínált megoldásokat, és integráltságuk révén elônyben vannak az „elkülönített” megoldásokkal szemben.
Persze ez sem annyira új dolog, hiszen gazdag modulvilággal rendelkezô vállalatirányítási rendszerek már jó pár
éve léteznek. Az viszont érdekes, hogy az elmúlt hónapban különbözô eseményeken három nagy gyártó képviselôje
is érdemesnek találta, hogy kiálljon a megközelítés mellett.
KERESZTESI JÁNOS, a Sun Microsystems Kft. ügyvezetôje az IT 2003 konferencián azt emelte ki, hogy a vállala-
toknak „visszafelé tervezésre” van szükségük, így nem azzal érdemes foglalkozni, hogy a mai helyzetbôl hogyan tu-
dunk eljutni egy következô állapotba, hanem a kitûzött magasabb vállalati célokat kell visszabontani kis lépésekre.
VITYI PÉTER, a Microsoft Magyarország ügyvezetô igazgatója a Microsoft Üzleti Megoldások Konferencián
hangsúlyozta, cége úgy folytatja fejlesztéseit, hogy gazdag funkcionalitással és integrációval segítse elô az üzleti
felhasználást.
JON PAGE, az Oracle üzleti intelligenciáért és adattárházért felelôs európai alelnöke az Oracle HOUG-konferencián
kifejtette, hogy a jövôben egyetlen, egységes adattáblába lehet majd összefoglalni a vállalat életében képzôdô min-
den információt.
Mi olvasható ki ezekbôl a kijelentésekbôl? A nagy gyártók arra törekszenek, hogy a vállalatok teljes üzletmenetét
lefedô rendszereket fejlesszenek, és megoldást nyújtsanak minden tipikus üzleti problémára. A verseny tehát változik,
az integráció fokozódik, és egyre kevesebb mozgásterük, kisebb piacuk marad a specifikus megoldásokat kínáló gyár-
tóknak. Az új versenyben pedig az tesz szert elônyre, aki a teljességet a legteljesebb mértékben megvalósítja.

Amire 

szükségük is

volt azoknak 

a cégeknek,

amelyek 

ilyen típusú

problémákkal

küzdöttek, így

például az

ausztráliai

didgeridoo-

árusoknak.

Termékek helyett megoldások



A Business O nline  5. szám ának ta rta lm a

3 ■ Termékek helyett 
megoldások

Ж X ÍP Ё  Е

6 .  Hírháló

A hónap híre: 
1 2 .  IVSZ-tervekaz

informatikai iparág 
fellendítésére

\ â U I M L f l : = e l d i a i

13. NJSZT
Konzorcium  a m odern 
szakképzésben

I à IP liC €  T

14. Önt is figyelik?
A  szám ítógép- és te le fo n - 
használat m unkahely i 
m egfigyelése M agyar- 
országon

Ж

19.
20.

Stratégiai szemlélet
In terjú  Keresztesi Jánossal

Megoldások a közép
pontban

Tudástár
Vá lla la ti ha tékonyságnö
velés m ásképp

21. Intranet és biztonság

A siker kapujában
Lesz-e tere a m inős íte tt 
e lek tron ikus  aláírásnak 
M agyarországon?

Digitális tartalom digitá- 
26 . lis keretben

Virtuális és üzleti kapcso- 
26 . latok

HP e-learn ing m ego ldá 
sok a W este lnél

Szigorúan ellenőrzött 
levelek

E-learning bevezetés 
28 . a PepsiAmericas közép

európai régiójában

2003/5
M Á J U S



S z e r k e s z t ő s é g :

Széll András
főszerkesztő'

Fábián Gábor
olvasószerkesztő

Rovatszerkesztők:
Fekete Gizella
(Tanácsadó, Megoldás)

Mészáros Péter
(Express)

Fejér Tamás
(Humáninforma tika )

aszell@prim.hu

gfabian@prim.hu

gfekete@prim.hu

pmeszaros@prim.hu

Tihanyi László
(CIO -  a Business Online és az Infopen 
közös rovata) tihanyi@infopen.hu

Tervezte: 
Láng László

Tördelte: 
Henger Attila

llang@prim.hu

henger@prim.hu

L a p m e n e d z s e r :

Walkó Boglárka
bwalko@prim.hu

Kiadja:
Prím Media Rt.
1118 Bp., Ugrón Gábor u. 35.
Felelős vezető: Szabó Hédy 
Telefon: 2 4 8 - 3  2 3 0
Fax: 2 4 8 - 3  2 5 0
Internetcím:

www.prim.hu
E-mail:

bonline@prim.hu 

A kiadó a MATESZ tagja.

A magazin ára: 975 Ft

Előfizetési díj egy évre: 7800 Ft

Megrendelhető:
levélben, faxon vagy e-mailben 
M e g r e n d e l é s :
Kiss Éva
T e l . :  248-3262

ekiss@prim.hu

H i r d e t é s f e l v é t e l :

Walkó Boglárka 
Tel.:

Henger Agnes
hirdetési igazgató 
Tel.:

0630-9840-226

0630-9840-221
agika@prim.hu

írásaink szerzői jogvédelem  alatt állnak. 
Mindennemű utánközléshez vagy elektronikus 
rendszerben való tároláshoz a kiadó 
hozzájárulása szükséges.

Nyomja: Veszprémi Nyomda Rt.
8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Telefon: 06-88-591-630 
Felelős vezető: Erdős András 
HU ISSN 1416 5058

28 . Oracle iLearning
Az internetes tanulás egy-

Operatív CRM-
41 . rendszerek az elégedett

Neo\Phone"
INSTANT  /

szerűsége ügyfelekért

HOUG: trendek és meg- 
3 1 .  oldások Orade-alapon

47 .  A CRM hosszú karja

v 2 \  Melyiket válasszam?
___________________________________ Ê I f i

34 .

Hívókártyák
M agyarországon

Global Excellence-díj 
a Matáv-Fornax munka
folyamat-irányító rend
szerének

Metacímtár az Állami 
Számvevőszéknél

meaomas Megoldás
I .  Minőségi ügyfél- 

kapcsolat

Н и м & т н г о а н д т д к д

Beléptetőrendszer, vagy 
kicsit több? (II.)

Kulcsrakész humánpoliti
ka a Dimenziótól

54.

Az outsourcingtól az 
innovációig
Jenei Zoltán, a M atáv 
CIO-ja

A CIO jövője

Növekedés után a haté
konyság korszaka

Előre hozott érettségi 
Szoftver és erkölcsi érték

Beszélgetések és válasz
tások

ЖI  T  iE ft I INI T Ql

63

Behálózva: Jordán Tamás 
színigazgató, színész

Először is, szegd meg az 
összes szabályt!

2003/5
M Á JU S

ОЭДШМР г- с ш ш э

mailto:aszell@prim.hu
mailto:gfabian@prim.hu
mailto:gfekete@prim.hu
mailto:pmeszaros@prim.hu
mailto:tihanyi@infopen.hu
mailto:llang@prim.hu
mailto:henger@prim.hu
mailto:bwalko@prim.hu
http://www.prim.hu
mailto:bonline@prim.hu
mailto:ekiss@prim.hu
mailto:agika@prim.hu


6 2003/5

MÁJUS

AZ UNIÓSNÁL SZIGORÚBB FELTÉTELEK AZ

ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁSNÁL

Az Európai Unió egyik országában sem olyan szigo-
rú az elektronikus aláírásról szóló törvény az adó-
bevallás tekintetében, mint Magyarországon. A ma-
gyar jogszabálynak megfelelô adóbevallás elkészíté-
séhez az elektronikus aláírásra szolgáló eszköznek
chipkártyának kell lennie, ami jelentôs költségekkel
jár. Európában ez sehol sem elôírás. Becslések sze-
rint az adózónak a chipkártya és az olvasó beszerzé-
se 13 ezer forintba kerül, míg a kötelezô tanúsítvá-
nyért havonta 4 ezer forint körüli összeget kell fi-
zetnie. Mindennek persze feltétele, hogy az érintett
rendelkezzen személyi számítógéppel és internet-
kapcsolattal. A jogszabály szerint az adóhivatalnak
az elsô minôsített hitelesítésszolgáltató bejegyzésé-
tôl (elsôként idén márciusban a Netlock Kft. kapta
meg ezt a minôsítést) számított 180. naptól készen
kell állnia az elektronikus bevallások fogadására.

E-MAGYARORSZÁG PROGRAM

2004 MÁJUSÁIG

Az ország csatlakozás utáni sikeres mûködéséhez kí-
ván hozzájárulni a széles körû számítógép-ellátottsá-
got és internet-hozzáférést megteremtô, 2004. má-
jus 1-jére befejezendô e-Magyarország program. Ez
nem más, mint a teleházak mintájára közösségi in-
formatikai hozzáférési módok létrehozása, kedvez-
ményesen vagy ingyenesen. A két alapvetô cél: lehe-
tôséget teremteni az uniós és a magyar pályázatok
számítógépes elkészítésére, valamint 2004 májusától
az EU-támogatások még szélesebb körû elérésére.
Idén a széles sávú internet-hozzáférés megteremté-
sére, a több mint 1100 önkormányzat számítógépes
ellátására és az e-Magyarország programra együtte-
sen 3,5 milliárd forintot fordít a szakminisztérium.

HARMADANNYIBA KERÜL A TÁVMUNKÁSOK

FOGLALKOZTATÁSA

Az Európai Unióhoz történô csatlakozás eredménye-
képpen Magyarországon is elterjedhetnek a Nyugaton
gyakori alternatív foglalkoztatási módok, így a táv-
munka, a részmunka és az osztott munkaidô, amikor 
a napi feladatokat akár többször is megszakítva végzi
el a dolgozó – mondta KKIISSSS PPÉÉTTEERR kancellárminiszter egy
sajtórendezvényen. A Miniszterelnöki Hivatalt irányító
miniszter szerint e modern minták átvétele a munka-
adóknak is kedvezô, mivel egy távmunkás minden
költséget beleértve csak harmadannyiba kerül számuk-
ra, mint egy nyolc órán keresztül foglalkoztatott dol-
gozó. Az Európai Unióban jelenleg tízmillió ember, az
összes munkavállaló egytizede veszi igénybe ezeket 
a foglalkoztatási formákat, de Hollandiában például 
a lakosság egyharmada dolgozik így.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A WLAN-
HOZZÁFÉRÉSI PONTOKAT NÖVELNÉ

Az Európai Bizottság felismerte, hogy milyen jelen-
tôséggel bír a vezeték nélküli hálózati technológia.
Az EU kormányaként mûködô bizottság tagjai – élü-
kön EERRKKKKII LLIIIIKKAANNEENNNNEELL – sürgették az Európai Uniót és
a tagállamokat, hogy támogassák a nyilvános
WLAN-elérési pontok számának növelését. Az Euró-
pai Bizottság azt szeretné, ha a WLAN-szolgáltatá-
sokkal kapcsolatosan általános érvényû ajánlást ké-
szítenének valamennyi tagállam számára. Az ajánlás
fontos lépés, hogy a különbözô platformokon egy-
aránt gyorsan lehessen internetezni. Az Európai Bi-
zottság azt is közölte, hogy az EU-tagállamoknak 
a vezeték nélküli LAN-frekvenciák licencárát a lehe-
tô legalacsonyabb szinten kellene tartaniuk.

FÔVÁROSOK A BÔVÍTÉSÉRT – ONLINE VÁRO-
SI HÁLÓ

Évente két alkalommal a kandidáló EU-országok fô-
városai, valamint Bécs és Berlin képviselôi konferen-
cia keretében találkoznak, hogy a bôvítés fejlemé-
nyeirôl egyeztessenek. A legutóbbi budapesti
Capital Cities for EU-Enlargement (Fôvárosok az EU-
bôvítésért) címû többnapos nemzetközi konferenci-
án olyan új webes környezetet mutattak be, amely 
a csatlakozni kívánó országok fôvárosait kapcsolja
össze. A portál, melynek felállítását részben Bécs fi-
nanszírozta, arra hivatott, hogy a budapesti konfe-
rencián megvitatott tapasztalatokat és ötleteket 
a nagyközönséggel is megosszák. A fenti címen 
elérhetô online városi háló célja, hogy kifejezzék 
vele az Európai Unióba belépô városok egységét. 
Az új kommunikációs csatorna ezenkívül könnyebbé
teszi a városok közötti információk kicserélését is. 
A weboldalon egyébként a konferenciák prezentá-
ciói, dokumentumai és határozatai napirend szerint
is elérhetôk.

EURÓPA SZÍVESEN KERES ONLINE GYÓGYÍ-
TÁSI INFORMÁCIÓKAT

Az EU felmérése szerint az európaiak szívesen keres-
nek gyógyítási információkat az interneten, de to-
vábbra is jelentôs a hagyományos források használa-
ta. Az EU arra kereste a választ, hogy polgárai hová
fordulnak, ha valamilyen orvosi kérdésben szeretné-
nek tájékozódni.
Az Európai Bizottság által kiadott eredmények
szerint szinte minden negyedik európai, vagyis 
23 százalék keres internetes segítséget. A kép
azonban országról országra változik , Dániában,
Hollandiában 40 százalék tartozik ebbe a csoport-
ba, míg Görögországban, Spanyolországban, 
Portugáliában és Franciaországban mindössze 
15 százalék. A személyes, például orvosokkal tör-
ténô megbeszélés mellett továbbra is fontos sze-
repet játszik a hagyományos média, az újságok, 
a magazinok és a televízió. 

WWW.HIF.HU, WWW.APEH.HU

WWW.EU.HU

WWW.MEH.HU

EU

WWW.IHM.HU

WWW.EUROPEAN-CAPITALS.ORG/HOME

WWW.EU.HU
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MINÔSÍTETT HITELESÍTÉSSZOLGÁLTATÓ LETT

A MÁV INFORMATIKA KFT.
A Hírközlési Felügyelet az elektronikus aláírásról
szóló törvény alapján – hazánkban másodikként –
nyilvántartásba vette a MÁV Informatika Kft.-t mint
minôsített hitelesítésszolgáltatót. A felügyelet
minôsítési eljárása során többek között megvizsgál-
ta a szolgáltatónál a technikai, a mûködési és 
a személyi feltételeket, valamint a biztonsági köve-
telmények betartását, és megállapította, hogy 
a MÁV Informatika Kft. az elektronikus aláírással
kapcsolatos minôsített hitelesítésszolgáltatási 
nyilvántartásba vehetô.

MKGI: 18 MILLIÁRDOS PC-BESZERZÉS

A Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági
Igazgatósága (MKGI) bruttó 18 milliárd forint érték-
ben szerez be személyiszámítógép-rendszereket,
kiegészítôket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatá-
sokat a központosított közbeszerzés körébe tartozó
1010 intézmény részére. A Közbeszerzési Értesítô
szerint a hirdetmény közzétételével indított tárgya-
lásos eljárás kiterjed a CISC és RISC gyártói platfor-
mok szerinti számítógéprendszerekre, kiegészítôikre
és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint az ellátó-
rendszer mûködtetésére. A CISC-rendszerekre 
12 milliárdot, a RISC-rendszerekre 6 milliárdot szán-
nak. A beszerzést 11 részteljesítésre bontották, és 
a nyertesek között található egyebek mellett 
a Hewlett-Packard Magyarország Kft., a Silicon
Computers Kft., az Albacomp Számítástechnikai Rt.,
a Fujitsu Siemens Computers Kft., a Sun
Microsystems Kft. és a Bull Magyarország Kft.

AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE WITTMANN

GYÖRGY

WWIITTTTMMAANNNN GGYYÖÖRRGGYY,, az OTP Bank tanácsadója kapta az
év projektmenedzserének járó díjat a Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) döntése
alapján. A HTE azért részesítette az OTP Bank szak-
emberét az elismerésben, mert sikeresen levezényel-
te a bank szlovák leányvállalata, az OTP Banka
Slovensko informatikai infrastruktúrájának konszoli-
dációját és a magyar OTP informatikai rendszerébe
történô integrálását. A projekt során egyebek mel-
lett centralizálták a számlavezetést, megvalósították
a bankkártya-tranzakciók valós idejû feldolgozását,
bevezették a home-banking szolgáltatást, és csatla-
koztatták a pénzintézetet a szlovák bankközi klí-
ringhez. A bank mûködését alapvetôen befolyásoló
infokommunikációs infrastruktúra és a rá épülô

szolgáltatások eredményeképpen a projektet
követô szakaszban a pénzintézet ügyfeleinek száma
32 százalékkal, a betétállomány 20 százalékkal, a ki-
bocsátott bankkártyák mennyisége 90 százalékkal, 
a pénzügyi tranzakciók száma pedig 76 százalékkal
növekedett.

KIHELYEZI INFORMATIKAI TEVÉKENYSÉGÉT

AZ ERICSSON

A mobiltávközlési rendszereket gyártó svéd Ericsson
az amerikai Hewlett-Packardnak adja ki bérmunká-
ba tevékenységének informatikai háttérfeladatait.
Az Ericsson költséghatékonysági megfontolásból
hozta meg a döntést az informatikai feladatok más
vállalathoz történô kihelyezésérôl. A veszteségesen
gazdálkodó svéd konszern még idén egyensúlyba
szeretné hozni mérlegét. A bérmunkaszerzôdést
elôreláthatólag a második negyedév vége elôtt 
aláírják. A felek által szignált szándéknyilatkozat
szerint az Ericsson globális informatikai szolgáltató
üzletága teljes személyzetét a Hewlett-Packard ren-
delkezésére bocsátja. A Hewlett-Pakckard üzemelte-
ti majd az Ericsson nagyszámítógépeit, valamint vál-
lalati komputerhálózatát és az ügyfélszolgálatot is.

MONTANA: ÚJ MINÔSÍTÉS ÉS PARTNERI

SZERZÔDÉS

A Montana Rt. a közelmúltban elnyerte a rangos
Microsoft Gold Partner for Enterprise Systems
minôsítést. A minôsítés megszerzésének elôfeltétele
volt, hogy a magasabb szintû technikai felkészültség
mellett megfelelô felhasználói referenciákkal is ren-
delkezzen, bizonyítva ezzel, hogy a vállalati megol-
dások kiemelkedô szakértôje.
A közelmúltban a Montana Rt. partneri szerzôdést
kötött az Oracle Hungary Rt.-vel, aminek
köszönhetôen a jövôben közvetlenül tudja forgal-
mazni az Oracle adatbázis-kezelô, ERP- és egyéb
szoftveres megoldásait. A cég emellett az Oracle-
szoftverek forgalmazására kormányzati területen 
is alkalmas, tekintettel arra, hogy közbeszerzési
partnerré vált.

HP MAGYARORSZÁG: RUGALMAS

OUTSOURCING-MEGOLDÁS

A Hewlett-Packard Magyarország rugalmas és
költségkímélô megoldást kínál a nagyvállalatok szá-
mára a nyomtatók és fénymásolók üzemeltetésére,
illetve az üzleti és a gyártási folyamat során keletke-
zett dokumentumok teljes életcikluson keresztül
történô kezelésére. A HP Managed Print Services
forráskihelyezési (MPS outsourcing) megoldása 
a dokumentumok multifunkcionális kezelésére is al-
kalmas, mivel nemcsak az anyagok nyomtatását és
másolását támogatja, hanem a keletkezésüktôl a tá-
rolásukon át a továbbításukig minden problémára
megoldást kínál. A HP nemzetközi tapasztalatai 

WWW.MAVINFORMATIKA.HU

WWW.KOZBESZERZES.GOV.HU

WWW.ERICSSON.HU, WWW.HP.HU

WWW.MONTANA.HU

WWW.HTE.HU, WWW.OTPBANK.HU

ÜZLET

WWW.HP.HU
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szerint az MPS révén a nyomtatási költségek 
15-30 százalékkal mérsékelhetôk. A konstrukció 
további elônye, hogy a szerzôdô nagyvállalattól 
a HP a multivendoros megoldás alapján bármilyen
szállítótól származó eszközt visszavásárol, s a meg-
rendelôt a saját, legújabb technikát képviselô be-
rendezéseivel látja el.

A DNS HUNGÁRIA AZ ELSÔ RSA SECURITY-
DISZTRIBÚTOR MAGYARORSZÁGON

Az RSA Security, amely az egyik legmegbízhatóbb e-
biztonsággal foglalkozó cég, a DNS Hungária Kft.-t
választotta elsô disztribútorául Magyarországon. 
A DNS Hungária az RSA Security termékeit és szol-
gáltatásait szállítja olyan magyar viszonteladóknak,
amelyek azt hálózatok kiépítéséhez használják. 
A DNS Hungária RSA-termékeket, illetve professzio-
nális szolgáltatásokat értékesít, valamint támoga-
tást nyújt hazánkban.

A GRAPHISOFTOT KIVEZETIK A FRANKFURTI

ÉRTÉKTÔZSDÉRÔL

A Graphisoft N.V. igazgatósága a társaság részvé-
nyeinek kivezetését határozta el a Frankfurti
Értéktôzsdérôl, a cég papírjait azonban a Budapesti
Értéktôzsdén továbbra is jegyzik. A Graphisoft-
részvények frankfurti forgalma elmaradt a várako-
zásoktól. Az igazgatóság javaslatáról a 2003. április
29-ei közgyûlés dönt. Elemzôk szerint a kivezetés
nem érinti a vállalat alapvetô jellemzôit, de minden-
esetre presztízsveszteséget jelent.

CSÔDVÉDELMET KÉRT A GRUNDIG

Csôdöt jelentett a súlyosan eladósodott német
Grundig szórakoztatóelektronikai gyártó –
erôsítette meg a vállalat illetékese. A csôdhelyzet
nyilvánvalóvá vált, amikor az utolsó lehetséges vá-
sárló, a török Beko Elektronik AS tévékészülék-gyár-
tó konszern elállt vételi szándékától. A Beko a felek
eltérô árelképzeléseivel magyarázta a felvásárlás ku-
darcát. A Grundig tavaly 1,2 milliárd eurós forgalom
után 75 millió eurós veszteséget könyvelhetett el.
2001-ben 150 millió eurót veszített a vállalat. MMAAXX

GGRRUUNNDDIIGG ötven évvel ezelôtt alapította a céget: az
elemekbôl összeállítható Heinzelmann rádióval ve-
tette meg a családi vállalkozásból világméretû kon-
szernné nôtt Grundig alapját.

LLP BUDAPEST: NÖVEKVÔ ÁRBEVÉTEL

Az informatikai üzletágban érdekelt LLP Budapest
Kft. az elmúlt évben 2,2 millió dollár árbevételre
tett szert, szemben az egy évvel korábbi 1,9 millió
dollárral. Az LLP-csoport budapesti leányvállalata
2002-ben 117 ezer dollár nettó nyereséget ért el,
ami mintegy 80 ezer dollárral kisebb az egy

esztendôvel korábbi összegnél. A társaság a nyere-
ség csökkenésének okaként a tavaly végrehajtott
nagyarányú beruházásokat említette. A magyar le-
ányvállalat az elmúlt évben a teljes LLP-csoport for-
galmának 33 százalékát adta: a Kelet- és Közép-
Európa hét országában jelen lévô vállalatcsoport 
a 2002. évet 6,65 millió dolláros forgalommal zárta.

A BMC ÚJ STRATÉGIÁJA, AZ ÜZLETI SZOL-
GÁLTATÁSMENEDZSMENT

A BMC április elején közzétett új stratégiai irányá-
nak középpontjában az IT-erôforrások és menedzs-
mentmegoldások, valamint az átfogó üzleti célok
között közvetlen kapcsolatot teremtô üzleti szolgál-
tatásmenedzsment (BSM) áll. Alkalmazkodva a mai
üzleti környezethez, a BSM nem IT-, hanem techno-
lógiai támogatású üzleti projektekben gondolkodik.
Így az ügyfél a jövôben üzleti céljainak és prioritása-
inak megfelelôen alkalmazhatja IT-erôforrásait és
menedzsmentmegoldásait.

MEGÚJULT A PORTOCOM VEZETÉSE

A Portocom hivatalos közgyûlése döntött a szerve-
zet menedzsmentjének átalakításáról. Ennek értel-
mében a céget a továbbiakban BBÖÖLLCCSSFFÖÖLLDDII LLÁÁSSZZLLÓÓ ko-
rábbi kereskedelmi igazgató és TTÓÓTTHHNNÉÉ PPOOLLLLÓÓ AANNNNAA

korábbi kommunikációs igazgató irányítja. A rész-
vénytársaság három elôzô vezetôjét a vám- és
pénzügyôrség ôrizetbe vette, így a Portocomnak
nemcsak a szokásos üzletmenetbôl adódó konku-
renciaharccal, de a vállalat gyors újraszervezésével
és megtépázott hírnevének helyreállításával is meg
kell birkóznia. A tavalyi évben közel 3500
notebookot és LCD-PC-t értékesítô vállalat 12 száza-
lékkal növelte forgalmát a megelôzô évhez képest,
és idén 295 millió forint értékben szállíthat az állami
közbeszerzésre kötelezett intézményeknek.

KONZUMBANK: INTERNETES BANKOLÁS

A Konzumbank Rt. InternetBank néven új szolgálta-
tást vezetett be, amelynek lényege, hogy a vállalati
és lakossági ügyfelek április elejétôl a szokásos ban-
ki tranzakciókat könnyen kezelhetô webfelületen
keresztül végezhetik el. A felhasználó a szolgáltatás
révén nemcsak tájékozódhat bankszámlája forgal-
máról, hanem különbözô megbízásokat is adhat 
a pézintézetnek, így például forintátutalásra és 
-átvezetésre, devizaátutalásra, betétlekötésre és 
-felmondásra is lehetôsége lesz az interneten 
keresztül. Az InternetBank útján az átutalás SMS-
hitelesítéssel történik, bizonyos összeghatár felett
az átutalási megbízáshoz a pénzintézet SMS-ben
küld az ügyfél számára egy egyedi – egyetlen alka-
lommal felhasználható, idôlimites – kódot. Az
InternetBank használatához ezért a világhálón ke-
resztüli elérhetôség mellett mobiltelefon, illetve
mobil-elôfizetés is szükséges.

WWW.GRAPHISOFT.HU

WWW.GRUNDIG.HU

WWW.KONZUMBANK.HU

WWW.LLP.HU

WWW.BMCSOFTWARE.COM

WWW.PORTOCOM.HU

WWW.DNS-HUNGARY.HU



z EU által biztosított összeg jelentôs, mivel éves

szinten a magyar informatikai piac mintegy 1300 mil-

liárd forint értékû. Az elnök szerint ezt a pénzt azon-

ban csak akkor tudják megszerezni, illetve sikeresen

felhasználni a vállalkozások, ha értenek az uniós 

országok nyelvén, s képessé válnak megfelelô pályá-

zatok készítésére. A cégek felkészüléséhez a szövet-

ség is segítséget kíván nyújtani azzal, hogy a kor-

mányzathoz tartozó Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-

támogatások Hivatalával közösen létrehoz egy olyan

intézményrendszert, amely felhívja a vállalatok figyel-

mét a pályázati lehetôségekre, és segít elkészíteni 

a pénz elnyeréséhez szükséges dokumentumokat.

Ezen túlmenôen az IVSZ tervezi azt is, hogy saját 

informatikai lobbistát küld Brüsszelbe azért, hogy 

információkat és támogatókat szerezzen a hazai infor-

matikai cégek számára.

Az európai uniós csatlakozás Magyarországon je-

lentôs informatikai beruházásokat tesz szükségessé,

például az agrárium, az egészség- és a vízügy, vala-

mint az önkormányzatok számára, amelyek összege

eléri az elmúlt nyolc év összes ilyen jellegû fejlesztésé-

nek értékét. A különbözô szervezeteknek ugyanis

elektronikus úton kell majd kommunikálniuk az euró-

pai uniós intézményekkel, s számítógép és internet

nélkül nem tudnak eleget tenni például adatszolgálta-

tási kötelezettségüknek. Az informatikai fejlesztéseken

azért sem lehet spórolni, mert az uniós közigazgatási

és állami szervezetekkel enélkül nem tudnak partneri

kapcsolatot kialakítani. A magyar vállalati gyakorlatba

sem ágyazódott be a számítógépek használata, az in-

formatikára alapozott kommunikáció. A legtöbb eset-

ben még mindig kézi vezérléssel irányít a menedzs-

ment, s a mobilkommunikáció helyett az értekezletek,

a tárgyalások jellemzik az üzleti szférát. Mindemellett

ma már egyre növekvô igény mutatkozik az olyan

szakemberek iránt, akik rendelkeznek korszerû gazda-

sági és menedzsmentismeretekkel, s ugyanakkor isme-

rik a számítástechnika, a telekommunikáció és az in-

formatika legfrissebb stratégiai területeit.

Kóka János szerint a csatlakozás nagyon komoly

üzleti lehetôségekkel jár a magyar informatikai iparág

számára, igaz, kihívásokkal is, mert adott esetben 

a vállalkozásoknak versenyezniük kell majd a megbí-

zásokért más országbeli cégekkel. Mindebbôl azonban

elônyt is lehet kovácsolni, mivel a magyar vállalatok

elôtt is megnyílik a többi tagállam piaca. Kóka János

úgy véli, az IVSZ egyik fontos feladata, hogy jól képvi-

selje az informatikai gazdaság érdekeit, elôsegítve ez-

zel az iparág fejlôdését. Cél továbbá az is, hogy a szö-

vetség váljon az államigazgatás és az Európai Unió

magyar informatikai szakértôbázisává. Az elnök el sze-

retné érni, hogy az államigazgatási szervezetek az

IVSZ nélkül ne hozhassanak stratégiai döntést az 

iparággal kapcsolatban.

Az IVSZ-nek jelenleg 262 tagja van, ezek a magyar

informatikai piac forgalmának 85 százalékát bonyolít-

ják le. Kóka János a tagok számát jóval 300 fölé sze-

retné növelni, és az IVSZ hatékonyságát ugyancsak fo-

kozni kívánja azáltal, hogy olyan szolgáltató szervezet-

té alakítja át, amely az informatikai vállalkozásoknak

üzleti lehetôségeket és információkat is nyújt.•
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Kapcsolódó
webcím:

•
WWW.IVSZ.HU

•

A hónap híre
IIVVSSZZ-tteerrvveekk aazz iinnffoorrmmaattiikkaaii
iippaarráágg ffeelllleennddííttéésséérree
KÓKA JÁNOS, aazz IInnffoorrmmaattiikkaaii VVáállllaallkkoozzáássookk SSzzöövveettssééggéénneekk ((IIVVSSZZ)) nneemmrrééggiibbeenn hháárroomm éévvrree mmeeggvváállaasszzttootttt eell-

nnöökkee ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn eellmmoonnddttaa:: aa kköövveettkkeezzôô kkéétt-hháárroomm éévvbbeenn aa mmaaggyyaarr iinnffoorrmmaattiikkaaii ccééggeekk mmiinntteeggyy 

110000 mmiilllliiáárrdd ffoorriinntt ffeejjlleesszzttééssii ccééllúú ffoorrrráásshhoozz jjuutthhaattnnaakk aazz EEuurróóppaaii UUnniióó sseeggííttssééggéévveell.. AAzz IIVVSSZZ ccéélljjaa ppeeddiigg aazz,,

hhooggyy aa sszzeerrvveezzeetthheezz vvaallóó ttaarrttoozzááss mmiinnddeenn eeggyyeess ttaaggvváállllaallaatt sszzáámmáárraa sszzeemmééllyyeess eellôônnyyöökkkkeell jjáárrjjoonn,, ss aazz iippaarr-

áággbbaann éérrddeekkeelltt ccééggeekk ssiikkeerreesseenn iinntteeggrráállóóddjjaannaakk aazz EEuurróóppaaii UUnniióóbbaa..

a
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A döntôre,

amelynek so-

rán a verseny-

zôk ország-

ismereti honla-

pot készítenek

az Európai

Unió valamely

államáról, 

májusban ke-

rül sorE C D L
A frissített nemzetközi követelményrendszer, 
a Syllabus 4.0 Magyarországon 2004. február 1-jétôl
lép érvénybe. A Syllabus 4.0 (SV4) azokat a követel-
ményeket tartalmazza, amelyeket az ECDL-, illetve
ICDL-bizonyítványhoz a jövôben teljesíteni kell. Az új
követelményrendszer garantálja, hogy az
ECDL/ICDL-program továbbra is mindenben eleget
tegyen a mai elvárásoknak.
A Syllabus új verzióját az ECDL Alapítvány készítet-
te el a világ számos részén tevékenykedô informatikai
szakemberek, számítástechnikai társaságok és IT-
szakértôi csoportok közremûködésével. Az SV4 kifeje-
zett célja, hogy erôsítse a tudatos számítógép-használa-
tot a mai modern társadalom elvárásai szerint mind az
otthoni, mind pedig a munkahelyi környezetben.
Az SV4 legfontosabb újdonságai a biztonsági kér-
dések, mint például a számítógépes vírusok, a fájlok
letöltése az internetrôl, az e-kereskedelem szerepe a
mindennapi tranzakciókban vagy az internetes szerzôi
jogokkal kapcsolatos problémák. Ugyancsak szerepet
kapnak a kényelmi és szórakoztatóelektronikai tech-
nológiák, így többek között a digitális kamerák, vala-
mint az elektronikus személyi titkárok, a PDA-k, de
megjelennek a környezetvédelmi szempontok is, így
például fontos a kinyomtatott dokumentumok és 
a nyomtatópatronok újrafelhasználhatósága.
Az angolul most napvilágot látott SV4 25 nyelven
lesz elérhetô, több mint 100 országban, ahol az
ECDL/ICDL-program már mûködik. A programban 
jelenleg mintegy hárommillióan vesznek részt, és 
hozzávetôleg tizenkétmillió vizsgát teljesítettek 
a nemzetközi hálózat 15 000 vizsgaközpontjában.
(További információk: WWW.ECDL.HU.)

N E U M A N N - C E N T E N Á R I U M I

V E T É L K E D Ô K

A Kihívás 2003, avagy: ismerd meg az Európai
Unió országait az interneten keresztül címû három-
fordulós országos vetélkedô során több mint száz 

iskola 10–14 éves diákcsapatai mérik össze tudásukat
az internetrôl és Európáról. A döntôre, amelynek során
a versenyzôk országismereti honlapot készítenek az
Európai Unió valamely államáról, májusban kerül sor,
az eredményhirdetés pedig júniusban lesz: ekkor derül
ki, ki nyeri az egymillió forintos fôdíjat és a további ér-
tékes nyereményeket. A fôszervezô az NJSZT és az 
ELTE Informatika Szakmódszertani Csoportjának 
Team Labora, támogató az Oktatási Minisztérium.

A vetélkedô védnöke DR. MAGYAR BÁLINT oktatási
miniszter, JÜRGEN KÖPPEN, az EU magyarországi dele-
gációjának vezetôje, illetve PROF. HÁMORI JÓZSEF, az
MTA alelnöke, a Magyar UNESCO Bizottság elnöke.

I T - H É T P R Ó B A

( E C D L - V E R S E N Y )
Nagy érdeklôdés övezi a májusban negyedik for-
dulójához érkezô 7+1 fordulós internetes ECDL-
versenyt, ugyanis aki a szabályos vizsgakörülmények
között zajló döntôn minden modulból teljesíti a nem-
zetközi követelményeket, ingyen megkapja az ECDL-
bizonyítványt.•

NNJJSSZZTT
Konzorcium a modern szakképzésben
AAzz NNJJSSZZTT sszzaakkmmaaii tteekkiinnttééllyyéénneekk ééss ttáárrssaaddaallmmii pprreesszzttíízzsséénneekk nnöövveellééssee éérrddeekkéébbeenn 22000033.. áápprriilliiss 1177-éénn kkoonn-
zzoorrcciiuummii sszzeerrzzôôddéésstt íírrtt aalláá aa BBuuddaappeessttii KKöözzggaazzddaassáágg-ttuuddoommáánnyyii ééss ÁÁllllaammiiggaazzggaattáássii EEggyyeetteemmmmeell ((BBKKÁÁEE)),,

vvaallaammiinntt aazz áállttaallaa ffeellkkéérrtt ttoovváábbbbii ookkttaattáássii iinnttéézzmméénnyyeekkkkeell ééss sszzaakkmmaaii sszzeerrvveezzeetteekkkkeell.. AA kkoonnzzoorrcciiuumm ccéélljjaa
aa ffeellssôôffookkúú ggaazzddáállkkooddáássii mmeenneeddzzsseerraasssszziisszztteennssii sszzaakkkkééppeessííttééssrree vvaallóó ffeellkkéésszzííttééss mmeeggsszzeerrvveezzééssee,, aa kkééppzzééss
ffeejjlleesszzttééssee,, vvaallaammiinntt aa ffeellssôôookkttaattáássbbaann vvaallóó ttoovváábbbbttaannuullááss,, iilllleettvvee aa mmuunnkkaaeerrôôppiiaaccoonn vvaallóó eellhheellyyeezzkkeeddééss
ttáámmooggaattáássaa.. AAzz NNJJSSZZTT ffeellaaddaattaa eezzeenn bbeellüüll aa sszzaakkkkééppzzééssii pprrooggrraamm iinnffoorrmmaattiikkaaii mmoodduulljjáánnaakk ttáámmooggaattáássaa,,

aazz EECCDDLL bbeevveezzeettééssee ééss ffeellüüggyyeelleettee..

NJSZT ÚJKLUB
Szoftvertechnológiai Fórum

Szakmai vezetô: BBÉÉLLÁÁDDYY LLÁÁSSZZLLÓÓ

Szervezô: NJSZT Újklub (az IEEE CS-NJSZT Fórum szakmai támogatásával)
Idôpont: 2003. június 4. 10.00–13.00
Helyszín: BME, Ch épület, Ch.C14-es terem, Budapest, Szent Gellért tér 4.
Külföldi elôadó: DDRR.. MMIICCHHAAEELL CCOONNNNEERR (IBM Software Group Emerging
Technology)
Az elôadás címe: The Next Horizon of e-Business
Magyar elôadó: MMOOLLNNÁÁRR IISSTTVVÁÁNN, SSIIMMOONN GGÉÉZZAA (Sun Microsystems Hungary)
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Hazánkban a gazdaságilag aktív internetezôk kö-
zel 30 százalékát figyelik meg rendszeresen vagy idô-
szakosan munkahelyükön, míg további 50 százalék
halott már ilyen jellegû ellenôrzésrôl a környezeté-
ben. A felhasználók véleményének megoszlása
ugyanakkor nagyon vegyes. Általánosságban egyhar-
maduk elfogadja a felhasználók figyelését, de csak ak-
kor, ha az nyilvánosan történik, további közel egy-
harmaduk pedig abban az esetben, ha az illetô olyan
munkakörben dolgozik, amelynél a megfigyelés indo-
kolt lehet. Több mint 30 százalékuk minden esetben
elítéli, és mindössze 1,2 százalékuk fogadja el min-
den fenntartás nélkül a munkahelyi megfigyelés té-
nyét. Érdekes módon a számítógép-használat figyelé-
sének megítélése sokkal enyhébb, mint az e-mail 
üzenetek ellenôrzése, amit a felhasználók több mint
fele minden esetben elítél, mivel sokkal inkább 
a privát szféra megsértésének érzi.

M E G F I G Y E L É S E K

A munkahelyen az alkalmazottak egynegyedé-
nek viselkedését figyelemmel kísérik, a céges
internet- és telefonhasználatot pedig az esetek 
20 százalékában ellenôrzik.
Az átlagos hazai, gazdaságilag aktív internetezôk
70 százaléka még nem kapott figyelmeztetést azért,
mert a netet magáncélra használta. Közel egynegyedü-
ket azonban már figyelmeztette ezért a fônökük, 3,1
százalékukat pedig komoly szankcióval is sújtották
már, vagyis kirúgták a munkahelyükrôl emiatt.
A felhasználók 8 százalékának van tudomása olyan
esetrôl, amikor a dolgozó internetezési szokásaira vonat-
kozó adatokkal a munkáltató visszaélt.

I N T E R N E T M A G Á N C É L R A

A megkérdezettek közel fele a munkáltató engedé-
lyével a munkahelyén is használhatja a netet magáncél-
ra, majd egynegyedük azonban nem tisztázta alkalma-
zójával ezt a kérdést, de úgy döntött, hogy saját célokra
is igénybe veszi a világháló nyújtotta lehetôségeket.
A felhasználók közel 10 százalékát teszik ki azok,
akik kizárólag munkájukkal összefüggésben használ-
hatnák az internetet, ám ennek ellenére ôk is szörföz-
nek kedvtelésbôl.

M E N N Y I I D Ô T V E S Z E L ?
Akik munkaidôben magáncélra veszik igénybe 
a netet, azoknak a 40 százaléka nyilatkozta azt, 
hogy naponta maximum fél órát tölt el ezzel. Egyötö-
dük akár pár órát is szívesen levelez vagy böngész-
get. Közel 2 százalékuk azt is elismerte, hogy gyakor-
latilag szinte teljes munkaidejében szörfözési 
kedvtelésének hódol.

H O L F I G Y E L N E K ?
A felhasználók figyelése, illetve online kommuni-
kációjának rögzítése elsôsorban a hazai multinacionális
nagyvállalatokra, illetve az állami hivatalokra jellemzô,
míg a magyar kisvállalkozások jellemzôen nemigen
foglalkoznak informatikai biztonságuk ily módon törté-
nô megerôsítésével. Szankciók – a válaszadók bevallá-
sa szerint – jellemzôen multinacionális vállalati kör-
nyezetben fordulnak elô a nem megengedett telefon-,
illetve internethasználat miatt, az állami hivatalok lé-
nyegesen elnézôbbek dolgozóikkal szemben.
Ugyanakkor érdekes, hogy az internetezési adatok-
kal történô visszaélésekrôl elsôsorban a hazai kisvállalko-
zásoknál dolgozók számoltak be a legnagyobb arányban.
Ôk érezték magukat a legkiszolgáltatottabbnak az ilyen
jellegû visszaélések miatt.
A magáncélú, illetve az otthoni internet-
használatot az állami intézmények, valamint a hazai
kisvállalkozások támogatták a legintenzívebben, míg 
a multinacionális cégek többsége nem járul hozzá,
hogy az alkalmazottak a céges infrastruktúrát egyéni
célokra is használják.•
KLENOVSZKI JÁNOS – KUTI GÉZA

NRC PIACKUTATÓ KFT.
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Kapcsolódó
webcímek:

•
WWW.NRC.HU

•
WWW.NETPANEL.HU

•
WWW.TNS.HU

•

Önt is figyelik?
A SZÁMÍTÓGÉP- ÉS TELEFONHASZNÁLAT

MUNKAHELYI MEGFIGYELÉSE MAGYARORSZÁGON

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

MMáárrcciiuussii kkuuttaattáássuukk aallkkaallmmáávvaall ffeellmméérrttéékk,, hhooggyy aa hhaazzaaii iinntteerrnneetteezzôôkk mmuunnkkaahheellyyii sszzáámmííttóóggéépp- ééss tteelleeffoonnhhaasszz-

nnáállaattáátt hhooggyyaann,, mmiillyyeenn ggyyaakkrraann ffiiggyyeelliikk aa mmuunnkkáállttaattóókk aa ddoollggoozzóókk éérrzzééssee ééss ttuuddáássaa sszzeerriinntt.. AAzz eerreeddmméénnyyeekk

nneemm mmeegglleeppôôeekk,, aa mmaaggyyaarr ffeellhhaasszznnáállóókkaatt lleeggiinnkkáábbbb aa nnaaggyy mmuullttiinnaacciioonnáálliiss ccééggeekk ffiiggyyeelliikk iiddôôsszzaakkoossaann vvaaggyy

rreennddsszzeerreesseenn,, mmíígg aa hhaazzaaii kkiissvváállllaallkkoozzáássookk kköörréébbeenn kkeevvéésssséé eelltteerrjjeeddtt eezz aazz iinnffoorrmmaattiikkaaii bbiizzttoonnssáággii mmeeggoollddááss..

Az adatfelvétel 2003. március 28-a és április
11-e között zajlott. A több mint 667 érvé-
nyes kérdôív adatai nem, kor, iskolai vég-
zettség és településtípus alapján reprezenta-
tívak a legalább heti rendszerességgel
internetezô magyarországi felhasználók te-
kintetében. A munkahelyi megfigyelésekkel
foglalkozó blokkot 416 felhasználó töltötte
ki érvényesen.
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Személyes

adatot, illetve

különleges

személyes

adatot kezelni

csak elôre

meghatározott

célból lehet,

amely célnak

az adatkeze-

lésnek végig

meg kell 

felelnie.

A magyarországi adatvédelmi, illetve munkajogi

szabályozás egyelôre nem tartalmaz speciális elôíráso-

kat a munkavállalók kommunikációjának munkáltató

általi megfigyelésével kapcsolatosan, ezért arra jelen-

leg az adatvédelem általános szabályai, valamint az

adatvédelmi biztos e tárgykörben kiadott iránymutatá-

sai az irányadók. A technika fejlôdé-

sével azonban egyre szükségesebbé

válik a munkavállalók kommunikáci-

ójának megfigyelésével kapcsolatos

speciális adatvédelmi szabályozás.

Nemzetközi téren jellemzô, hogy

amíg az amerikai bíróságok rendsze-

rint a munkáltatóknak adnak igazat, addig a legtöbb

európai országban még mindig a munkavállalói és

adatvédelmi jogérvényesítés gyôzedelmeskedik.

A Z A D A T V É D E L M I T Ö R V É N Y

A munkavállalók kommunikációjának megfigyelé-

se során a munkáltató az adatvédelmi (1992. évi

LXII.) törvény hatálya alá tartozó személyes adatok-

hoz jut hozzá. A fô szabály szerint személyes adat az

érintett hozzájárulásával, különleges személyes adat

(fajra, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra,

politikai véleményre, pártállásra, vallásra vagy egyéb

meggyôzôdésre vonatkozó információ) az érintett

írásbeli hozzájárulásával gyûjthetô, kezelhetô, továb-

bítható, illetve dolgozható fel. Személyes adat esetén

a törvény nem rendelkezik a hozzájárulás formájáról,

de tekintettel arra, hogy jogvita esetén az adatkezelô-

nek kell bizonyítania annak meglétét, tanácsos ebben

az esetben is írásban, a munkavállalók esetében pél-

dául a munkaszerzôdésben rögzíteni az adatkezelési

hozzájárulást.

Személyes adatot, illetve különleges személyes ada-

tot kezelni csak elôre meghatározott célból lehet,

amely célnak az adatkezelésnek végig meg kell felel-

nie. Ezen túlmenôen a törvény elôírja, hogy csak

olyan adat kezelhetô, amely e cél eléréséhez elenged-

hetetlenül szükséges, és az is kizárólag a szükséges

mértékben és ideig. Az érintettet, azaz jelen esetben 

a munkavállalót minden esetben tájékoztatni kell 

arról, hogy ki és milyen célból fogja adatait kezelni.

A fenti törvényi elôírásoknak megfelelôen már a

munkaszerzôdés megkötésekor ajánlott a munkaválla-

lót a munkaszerzôdésben vagy

egyéb belsô szabályzat ismerteté-

sével tájékoztatni a kommuniká-

ció megfigyelésének lehetôségei-

rôl, módjairól. A késôbbi jogviták

elkerülése érdekében célszerû

írásban is nyilatkozatot kérni 

a dolgozótól (akár a munkaszerzôdésben, akár külön

nyilatkozatban), hogy hozzájárul adatainak gyûjtésé-

hez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges mértéket

meghaladóan (tekintettel arra, hogy a munkajogi sza-

bályozás alapján a munkáltató csak a munkaviszony

létesítéséhez szükséges adatokat, tájékoztatásokat kér-

heti a munkavállalótól).

A munkáltató mint adatkezelô az alkalmazottak

kommunikációjának megfigyelése során összegyûjtött

személyes, illetve különleges személyes adatokat köte-

les biztonságosan kezelni, valamint azokat megvédeni

a jogosulatlan hozzáféréstôl, a megváltoztatástól vagy

az esetleges jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól.

Elsôsorban multinacionális cégeknél kerülhet szó-

ba a munkavállalók kommunikációjának megfigyelése

során összegyûjtött adatok továbbítása a külföldi part-

nercégek számára, amire a törvény alapján szûk kere-

tek között kerülhet sor. Nevezetesen személyes adat 

a határokon túlra csak abban az esetben továbbítható,

ha az adatkezelés Magyarországon meghatározott fel-

tételei a külföldi partnernél is érvényesülnek minden

egyes adatra nézve. Ezek a feltételek jelenleg az 

EU-államokban mindenképp megvalósulnak, nem 

EU-ország esetében pedig egyedileg kell megvizsgálni 

a továbbítás jogszerûségét.

Szigorúan
eelllleennôôrrzzöötttt levelek

AA mmuunnkkáállttaattóókk kköörréébbeenn vvééggzzeetttt ffeellmméérrééss sszzeerriinntt aazz aammeerriikkaaii ccééggeekk 6633%%-aa kkíísséérrii ffiiggyyeelleemmmmeell aallkkaallmmaazzoottttaaii

iinntteerrnneetthhaasszznnáállaattáátt,, ééss 4477%%-aa ee-mmaaiill ffoorrggaallmmuukkaatt iiss ((AAmmeerriiccaann MMaannaaggeemmeenntt AAssssoocciiaattiioonn,, 22000011,, SSuurrvveeyy

WWoorrkkppllaaccee MMoonniittoorriinngg && SSuurrvveeiillllaannccee)).. AA mmeeggffiiggyyeelléésseekk ookkááuull aa mmuunnkkáállttaattóókk eellssôôssoorrbbaann aa bbiizzttoonnssáággii mmeegg-

ffoonnttoolláássookkaatt,, vvaallaammiinntt aazz aallkkaallmmaazzoottttaakk tteelljjeessííttmméénnyyéénneekk ffeellmméérréésséétt jjeellööllttéékk mmeegg.. AAzz eeggyyrree nnééppsszzeerrûûbbbb

ttaarrttaalloommsszzûûrrôô mmeeggoollddáássookk aazztt iiss bbiizzttoossíítthhaattjjáákk,, hhooggyy aa ccéégg jjóó hhíírréétt nnee rroonnttssaa eeggyy-eeggyy mmeeggggoonnddoollaattllaann ddooll-

ggoozzóó áállttaall aallkkaallmmaazzootttt oobbsszzccéénn kkiiffeejjeezzééss,, ddee aa lleeggáálliiss eelllleennôôrrzzééss hhaattáárraaii nneemm tteelljjeess mméérrttéékkbbeenn ttiisszzttáázzoottttaakk..



A Z A D A T V É D E L M I B I Z T O S

A J Á N L Á S A

Az adatvédelmi biztos nemrégiben ajánlást adott

ki a munkavállalók telefon-, számítógép-, internet- és

e-mail használatának megfigyelésérôl, valamint a mun-

kahelyi kamerák elhelyezésérôl.

Számítógépek vonatkozásában az adatvédelmi hiva-

tal úgy foglal állást, hogy ha a munkavállaló személyes

használatra kapta a komputert – azaz az adott PC-t ki-

zárólag ô használja –, az azon tárolt információk sze-

mélyes adatnak minôsülnek, és kizárólag az ô hozzájá-

rulásával ismerhetôk meg. A több munkavállaló által

közösen használt számítógépeknél ez a feltevés már

nem áll, tekintettel arra, hogy az ott tárolt adatok nem

egy adott személyhez köthetôk.

Hasonló elvek vonatkoznak az e-mailek megfi-

gyelésére is, azzal az eltéréssel, hogy itt különbséget

tehetünk az ún. általános és a személyre szabott e-

mail cím között. Általános e-mail címrôl akkor

beszélünk, ha az nem egy munkaválla-

ló személyéhez kötött, abból 

a személyére nézve nem tu-

dunk következtetéseket le-

vonni, hiszen azt nem

egy dolgozó használja

kizárólagosan. Általá-

ban efféle e-mail cí-

mek azok, amelyek

egy cég ügyeinek in-

tézését szolgálják (pl.

info@...). Az ajánlás

szerint az általános e-

mail címrôl folytatott le-

velezésbe a munkáltató

szabadon betekinthet (még ak-

kor is, ha magánjellegû kommuni-

kációról van szó), mivel a munkavállaló

tudatában van annak, hogy levelezését a céghez 

tartozó, a cég ügyeinek intézésére szolgáló postafiók-

ból intézte.

Ezzel szemben a személyre szabott e-mail címrôl

folytatott levelezés más megítélés alá esik, és a telefo-

náláshoz hasonlóan az érintettek (azaz a munkaválla-

ló és a vele kapcsolatban álló harmadik fél) hozzájáru-

lása nélkül nem figyelhetô meg. Ennek oka az, hogy

az ilyen e-mail címek utalnak a munkavállaló szemé-

lyére (pl. tartalmazzák a teljes nevét vagy annak egy

részét), így az adott dolgozó személyes postafiókjából

összegyûjtött adatok már egy konkrét személlyel hoz-

hatók összefüggésbe. Az ilyen e-mail címrôl folytatott

levelezés kizárólag a munkavállaló hozzájárulásával

ellenôrizhetô.

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint az 

a tény, hogy ki, mikor és milyen weboldalakat látogat

meg, személyes adatnak minôsül. Azonban az

internethasználat munkahelyi megfigyelése tekinteté-

ben különbséget kell tenni aszerint, hogy a munkálta-

tó kizárólag a feladatok elvégzése céljából engedi meg

a világháló-használatot, vagy azon túlmenôen engedé-

lyezi a személyes internetezést is. A munkáltatónak

kizárólag az elôbbi esetben van lehetôsége az ellenôr-

zésre, de az is csak akkor megengedett, ha elôzetesen

felhívta a munkavállaló figyelmét arra, hogy az

internethasználatot milyen terjedelemben korlátozza,

továbbá hogy fenntartja magának a jogot a munkahelyi

netezés ellenôrzésére. Ilyen figyelmeztetés hiányában

tehát még a kizárólag munka céljára korlátozott

internethasználat sem figyelhetô meg.

A  N E M J O G S Z E R Û

H A S Z N Á L A T ,  E L L E N Ô R Z É S

K Ö V E T K E Z M É N Y E I

A magyar adatvédelmi törvény alapján az

érintett munkavállalók bírósághoz is

fordulhatnak, amennyiben úgy

ítélik meg, hogy adataik keze-

lése nem a jogszabálynak

megfelelôen történt. Sôt

bizonyos esetekben 

a bíróság kötelezheti 

a munkáltatót az

adatvédelmi követel-

mények megsértésé-

vel okozott károk

megtérítésére is.

Ezzel szemben

Amerikában a munkálta-

tók nyertek pereket, és kö-

veteltek kártérítést a munka-

helyen töltött idô magáncélú 

felhasználásával okozott károkért. Egyes

felmérések szerint például a Bill Clinton és Monica

Lewinsky nevével fémjelzett botrány összesen több

mint 400 millió dolláros kárt okozott azáltal, hogy 

a dolgozók munkaidejük egy részét azzal töltötték,

hogy az üggyel kapcsolatos információkat vadászták 

a neten.  Egy másik alkalommal a JP Morgan bocsátott

el több tucat alkalmazottat, akik egymással pornográf

tartalmú e-maileket váltottak, illetve a nôi munkavál-

lalóknak obszcén üzeneteket küldtek.

Ezekbôl a példákból látható, hogy a munkahelyi

internethasználat és elektronikus levelezés szabályozá-

sa, megfigyelése egyre jelentôsebb kérdéssé válik, és

szükségszerû, hogy a munkáltatók jól átgondolt irány-

elveknek megfelelôen rendezzék a munkavállalók ez-

zel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.•
DR. LAKATOS PÉTER – DR. BOCSÁK ATTILA – DR. VÁTI

ZSUZSANNA
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BUSINESS ONLINE: – HA JÓL TUDOM, A SUN PÉNZ-
ÜGYI EREDMÉNYEI AZ ELMÚLT ÉVBEN KIMAGASLÓAK

VOLTAK, ÉS A MAGYARORSZÁGI LEÁNYVÁLLALAT AZ

ÁTLAGOSNÁL IS JOBBAN TELJESÍTETT. MIK A KULCS-
TÉNYEZÔI ENNEK A SIKERNEK?
KERESZTESI JÁNOS: – Bár a világgazdasági környe-
zet a dot-com boom utáni idôszakban nem ked-
vezett a SUN Microsystems globális eredményei-
nek, a hazai leányvállalat a legnehezebb idôszak
egy-egy negyedévének kivételével igen dinami-
kusan növekedett. Ez azonban nem csupán a ha-
zai IT-környezet javulásának, a kormányzat IT
iránti elkötelezettségébôl adódó optimista hangu-
latnak, hanem a SUN újrapozícionálásának és az
értékesítési stratégia újragondolásának is köszön-
hetô volt. Felismertük ugyanis, hogy a hagyomá-
nyos „dobozeladásra” jóval kevesebb lehetôség
kínálkozik, az ügyfelek az üzleti problémáikra,
költségeik csökkentésére, IT-rendszereik haté-
konyságának javítására várnak megoldásokat. Ki
kellett tehát találnunk, hogy éjszaka mitôl nem
alszik jól egy CIO, és ezekre a kérdésekre kellett
választ keresnünk. Természetesen segítségünkre
voltak az anyavállalat termékfejlesztései és 
a SUN ONE infrastruktúra-szoftverek területére
történô egyre erôteljesebb fókuszálás is. Új straté-
giánk két alapvetô megoldástípuson nyugszik: egy-
részt a nagygépes adatközpontokat üzemeltetô
ügyfelek számára kínálunk jelentôs szolgáltatási
háttérrel támogatott „datacenter-megoldásokat”,
amelyek a rendszerint heterogén és igen magas
költséggel üzemeltethetô környezetek számára
ajánlanak adattároló és alkalmazáskonszolidációs,
továbbá middleware-platformok létrehozását 

célzó megoldásokat. Másrészt a már említett SUN
ONE szoftverportfóliónk révén a webes szolgál-
tatások infrastruktúrájának létrehozásához kíná-

lunk átfogó megoldást, melynek elemei között
megtalálható a web- és levelezôszerver, a címtár-
szoftver, a hálózati azonosításhoz szükséges
szoftvermegoldás, az integrációs és alkalma-
zásszerver, továbbá a portálszerver. Fontos, hogy
a SUN ONE szoftvereknek mobilelérést biztosító
kiterjesztései is vannak, amelyek fontos verseny-
elônyhöz juttattak bennünket a hazai mobilszol-
gáltatókkal való együttmûködésben. Jellemzô,
hogy a másfél évvel ezelôtt meghatározott új

SSttrraattééggiiaaii sszzeemmlléélleett
Interjú Keresztesi Jánossal

AA SSUUNN MMiiccrroossyysstteemmsstt 11998822-eess mmeeggaallaakkuulláássaa óóttaa eeggyyaazzoonn jjöövvôôkkéépp hhaajjttoottttaa eellôôrree jjeelleennlleeggii ppoozzíícciióójjááiigg:: 

„„aa hháállóózzaatt mmaaggaa aa sszzáámmííttóóggéépp””.. AA vváállllaallaattoott aa sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii ookkttaattááss ffeelllleeggvváárráánnaakk sszzáámmííttóó SSttaannffoorrdd

EEggyyeetteemm hháárroomm ddiiáákkjjaa aallaappííttoottttaa,, iinnnneenn sszzáárrmmaazziikk aa nneevvee:: SSttaannffoorrdd UUnniivveerrssiittyy NNeettwwoorrkk.. MMaa aa ccéégg 

tteerrmméékksskkáálláájjáábbaann mmeeggttaalláállhhaattóókk aa mmuunnkkaaáálllloommáássookk,, mmuunnkkaaccssooppoorrtt sszziinnttûû,, nnaaggyyvváállllaallaattii,, mmaaiinnffrraammee sszziinn-

ttûû sszzeerrvveerreekk,, aaddaattkköözzppoonntt-mmeeggoollddáássookk,, vvéékkoonnyy kklliieennsseekk ééss hháállóózzaattii hhááttttéérrttáárroollóó rreennddsszzeerreekk ccssaakkúúggyy,, mmiinntt

aa SSUUNN OONNEE sszzooffttvveerrppoorrttffóólliióó,, aammeellyy mmaaggáábbaann ffooggllaalljjaa ppééllddááuull aa bbiizzttoonnssáággooss SSoollaarriiss ooppeerráácciióóss rreennddsszzeerrtt,, 

aa ppoorrttááll- ééss ccíímmttáárrsszzeerrvveerrtt,, aazz eelleekkttrroonniikkuuss kkeerreesskkeeddeellmmii aallkkaallmmaazzáássookkaatt,, aazz iinntteerrnneetteess kkoommmmuunniikkáácciióótt 

sseeggííttôô sszzooffttvveerreekkeett,, aazz iinntteeggrráácciióóss sszzeerrvveerrtt,, aa JJaavvaa pprrooggrraammoozzáássii nnyyeellvveett,, vvaallaammiinntt aazz aarrrraa ééppüüllôô ffeejj-

lleesszzttôôeesszzkköözzöökkeett.. KERESZTESI JÁNOSSAL,, aa SSUUNN MMiiccrroossyysstteemmss KKfftt.. üüggyyvveezzeettôôjjéévveell ccééggee jjöövvôôkkééppéérrôôll bbeesszzééll-

ggeettttüünnkk,, ddee mmeeggkkéérrddeezzttüükk aa sszzaakkeemmbbeerr vvéélleemméénnyyéétt aarrrróóll iiss,, hhooggyy hhaazzáánnkknnaakk mmiillyyeenn iinnffoorrmmaattiikkaaii 

ssttrraattééggiiáátt kkeelllleennee kkiiaallaakkííttaanniiaa..
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stratégiánk eredményeképpen 2003 elsô negyed-
évében Magyarországon nagyobb volt a SUN
ONE-licencekbôl befolyt árbevétel, mint az 
Egyesült Királyságban.
B.O.: – AZ IT 2003 KONFERENCIÁN TARTOTT

ELÔADÁSÁBAN UTALT ARRA, HOGY A „KÖVETKEZÔ

LÉPCSÔFOKBAN GONDOLKODÁS” ELVE HELYETT

A „CÉLOK ÉS VÍZIÓK LEBONTÁSA KÉZZELFOGHATÓ

TEENDÔKRE TÍPUSÚ GONDOLKODÁS” A HELYES. MI

ENNEK A FILOZÓFIÁNAK A LÉNYEGE?
K. J.: – Bár ez az elmélet egy multinacionális
vállalat hazai képviseletére nehezebben adaptál-
ható, a dot-com boom után nem ültünk ölbe
tett kézzel: megpróbáltunk azt felvázolni, hogy
néhány év múlva mi fogja a vállalatokat, embe-
reket érdekelni. A jövônkön gondolkodva azt
állapítottuk meg, hogy az IT-infrastruktúra új
értelmezést fog kapni, és a mobiltechnológia to-
vább erôsödik. Az elmúlt másfél évben erre
koncentráltunk, és az eddigi eredmények, úgy
érzem, bennünket igazolnak. Az elméletet
egyébként STAN DAVIS, a Harvard Egyetem pro-
fesszora alkotta meg „Future Perfect” címû
munkájában, és valóban a ma megszokottól, ál-
talánostól eltérô nézetet jelent. A mai vállalati
tervezési algoritmusok alapvetôen bázisszemlé-
letûek, azaz azt veszik alapul, hogy mi van ma,
és ebbôl kiindulva, valamint a jövôbeni lehetsé-
ges körülményeket többé-kevésbé jól elôre je-
lezve azt kívánják meghatározni, hogy hová 
lehet eljutni holnap. Ezzel szemben a mai 
globalizált világban, az internet és az információ
korában, amikor minden nagyságrendekkel
gyorsabban változik, mint korábban, egyre ne-
hezebbé válik a jövô történéseinek elôrejelzése.
Ezért a jövô tervezése kapcsán akkor járunk el
helyesen, ha egy olyan világ formálására, megér-
tésére teszünk kísérletet, amelynek mi magunk
is szívesen lennénk részei, részesei, és a straté-
giánkat az ideális jövôkép megteremtését célzó
lépésekre alapozzuk.
Ha az IT jelenlegi világából kellene egy példát
mondanom, a SUN Microsystems stratégái non-
szensznek tartják, hogy az egyre bonyolultabbá
váló rendszerek, adatközpontok, heterogén kör-
nyezetek problémáit, mûködtetési nehézségeit
emberekkel, azaz egyre növekvô számú rendszer-
adminisztrátorral, IT-szakértôvel kívánjuk megol-
dani. A technológia bonyolultságát technológiá-
val kell leküzdeni. E jövôkép megvalósítására
hozta létre a SUN az N1 stratégiát, melynek so-
rán a heterogén IT-környezetek virtualizálását és
automatikus erôforrás-elosztását ellátó megoldás
kidolgozása a cél. Hogy mindez nemcsak utó-

pisztikus jövôkép, bizonyítja, hogy nemrégiben
megszületett egy N1-termék, a SUN új penge-
szerverének menedzselését ellátó N1 virtualizá-
ciós szerver.
B.O.: – MI A SUN VÍZIÓJA A KÖVETKEZÔ ÉVTIZEDRE?
K. J.: – Még mindig az 1986-ban kitalált „The
Network is the Computer”, azaz a hálózati infor-
matika. Úgy véljük, hogy az internet még csak
gyermekkorát éli, az igazi, a közmûszerû világ-
háló korszaka elôtt állunk. A Network Compu-
ting tehát folytatódni fog, immáron a vezeték
nélküli hozzáféréssel és a javás mobileszközök-
kel kiegészülve.
B.O.: – AZ EU-CSATLAKOZÁSSAL NYILVÁN NA-
GYOBB KORMÁNYZATI IT-BERUHÁZÁSOKRA LEHET

SZÁMÍTANI, HISZEN A KORMÁNYZATNAK IS FEL KELL

ZÁRKÓZNIA A JELENLEGI TAGORSZÁGOKHOZ. MI-
LYEN TERÜLETEKEN LÁT AZONNALI TENNIVALÓKAT,
ILLETVE MILYEN TERÜLETEKET LÁT STRATÉGIAILAG

KULCSFONTOSSÁGÚNAK?
K. J.: – Visszakanyarodva a jövôképnek megfe-
lelô tervezés teóriájához, Magyarországnak el
kellene döntenie, hogy mi szeretne lenni, hol
szeretne tartani 10-15 év múlva, azaz Magyar-
országnak megfelelô jövôképre van szüksége. En-
nek kitalálása elsôsorban kormányzati feladat, és
azt gondolom, hogy amíg ez nem világos, addig
a „tudás alapú társadalom”, a „szolgáltató állam”
és egyéb jól hangzó retorikai fordulatok üresek
maradnak. Ameddig ugyanis a „szolgáltató ál-
lam” a korszerûtlen eszközökkel, drágán megter-
melt, következésképp eladhatatlan mezôgazdasá-
gi termékek támogatására többet költ, mint infor-
matikára, addig ezek a kifejezések csupán annak
a néhány ezer-tízezer embernek a számára lesz-
nek értelmezhetôk, akik a „tudás alapú társada-
lom” eljövetelérôl igen jókat vitatkoznak egy-
mással a konferenciákon. 
Ha volna jövôképünk, és ahhoz megfelelô gazda-
sági környezetet tudnánk teremteni, akkor vál-
hatna világossá, hogy a jövôkép eléréséhez miért
a tudás megszerzésén keresztül vezet az út. Ek-
kortól lehet a tudás alapú társadalom fontosságá-
ról beszélni. Egyszóval a jövôképbôl levezetett
stratégiára, informatikai stratégia megalkotására
van szükség.
Az azonnali teendôk közül a központi állami in-
formatikai rendszerek fejlesztését látom a leg-
égetôbbnek. Ameddig ugyanis az állam az infor-
matika, az internet felhasználásával nem tud az
állampolgároknak példát mutatni, addig az álla-
milag támogatott internet-hozzáférés és az ahhoz
szükséges eszközök felhasználása el fog maradni
a kívánatos szinttôl. •SZÉLL ANDRÁS
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M I C R O S O F T

B U S I N E S S S O L U T I O N S

A Microsoft 2002 tavaszán vásárolta meg a válla-
latirányítási szoftvereket fejlesztô dán Navision céget.
Az MS portfóliójába ily módon bekerült Navision és
Axapta átfogó vállalatirányítási rendszerként a szerve-
zetek olyan szerteágazó tevékenységeit foglalja keret-
be, mint a pénzügy, az ellátásilánc-kezelés, a disztri-
búció, az emberierôforrás-tervezés, a marketing, az
ügyfélszolgálat és a szerviztámogatás. A Microsoft 
a Navision és az Axapta vállalatirányítási rendszert 
kizárólag üzleti partnerein keresztül értékesíti, akik
országonként honosítják, és a helyi elôírások követel-
ményeihez illesztik a két alkalmazást, bevezetésük-
höz pedig tanácsadással is szolgálnak.

Ü Z L E T I I N T E L L I G E N C I A -
M E G O L D Á S O K

Az üzletiintelligencia-megoldások célja, hogy
megmutassák a döntéshozók számára a vállalat életét
leíró számhalmazok mögötti tényleges trendeket, tör-
ténéseket. Ma a cégek általában hatalmas adatvagyon-
nal rendelkeznek, azonban a különbözô rendszerek-
ben szétszórt adatok felhasználása nehézkes, sok kézi
munkát igényel, és pontatlan.
HODÁSZ ATTILA, a Microsoft vezetô konzulense
szerint a jó üzletiintelligencia-megoldás alapja az
adattárház, amely a vállalatnál fellelhetô és keletkezô
adatokat az üzleti és felhasználhatósági szempontokat
figyelembe véve formálja, tárolja, alakítja információ-
vá, és teszi elérhetôvé. A Microsoft üzletiintelligen-
cia-megoldásának magja az SQL Server, amely integ-
ráltan tartalmazza a relációs adatbázis-kezelô, az
adattárház, az OLAP és az adatbányászat funkcionali-
tását. A kialakítandó rendszer méretezhetôségét tük-
rözi, hogy már egészen kicsi, 20-25 PC-t üzemeltetô
vállalatok is költséghatékony módon vezethetik be,
ugyanakkor terabájtos adattömeget kezelô installációi
is mûködnek a világ különbözô pontjain.

A Z I N T R A N E T É S A P O R -
T Á L O K S Z E R E P E A Z Ü Z L E T I

F O L Y A M A T O K B A N

A dinamikus webtartalom elôállításához a Mic-
rosoft Content Management Server 2002 alkalma-

zást, míg az intranetportálhoz és a dokumentumok
kezeléséhez a Sharepoint Portal Servert javasolja
DÉNES GÁBOR, a Microsoft Magyarország tanácsadó-
ja. A konferencia résztvevôi megismerkedhettek 
az idén nyáron – illetve magyar változatban kora 
ôsszel – megjelenô, a csoportmunkát és a tudáskeze-
lést magas szinten támogató Office 2003 irodai 
csomag, valamint a kollektív emlékezet mélyítését
támogató OneNote alkalmazás szolgáltatásaival is.
Az elôadások keretében a MÁV-nál, az MTI-nél és 
a PSZÁF-nél lezajlott, dokumentumkezeléssel, illet-
ve portálmegoldással kapcsolatos projektek is bemu-
tatásra kerültek.

H A T É K O N Y A L K A L M A Z Á S -
I N T E G R Á C I Ó M I C R O S O F T

B I Z T A L K - A L A P O N

A konferencia negyedik szekciója az alkalmazás-
integráció kérdéskörével foglalkozott. Az idevonatko-
zó Microsoft-megoldás a cég 2000 januárjában beje-
lentett BizTalk Server platformja, amely megbízható
és széles skálán méretezhetô integrációs brókerként
egyetlen központi helyre gyûjti, és ott mûködteti az
integrációs logikát. Az alkalmazások így továbbra is sa-
ját protokolljaikon és illesztôfelületeiken keresztül
kommunikálhatnak, mivel a BizTalk Server több mint
350 adaptere és üzenettranszformációs funkciója ré-
vén biztosítja az átjárást közöttük. A BizTalk Server
folyamatvezérlési szolgáltatása pedig erre az üzenetke-
zelési infrastruktúrára épülve valósítja meg az üzleti
folyamatok integrált támogatását. A kezdettôl fogva
XML-alapokra épülô BizTalk Server 2002-es már a má-
sodik fôverziót jelenti, amely több mint kétezer instal-
lációval rendelkezik világszerte.
Összegezve elmondható, hogy a Microsoft gon-
dolkodásában jelentôs változások történnek. Az MS
versenytársaihoz hasonlóan felismerte, hogy a mai
nagyvállalati környezet komplex, tanácsadással egybe-
kötött, nem termékekre, hanem termékekre és 
szolgáltatásokra épülô, üzleti megoldásokat elôtérbe
helyezô informatikai stratégiát kíván meg, és ezt –
partnereivel együtt – teljes gôzzel igyekszik kiszolgál-
ni. Ha pedig ez a szervezet rááll valamire, akkor ott
hamarosan nagy változásoknak lehetünk tanúi.•
SZÉLL ANDRÁS

Megoldások a kköözzééppppoonnttbbaann
ÁÁpprriilliiss 1166-áánn aa KKeemmppiinnsskkiibbeenn oollyyaann ddoolloogg ttöörrttéénntt,, aammeellyyrree éérrddeemmeess ooddaaffiiggyyeellnnüünnkk:: aa MMiiccrroossoofftt MMaaggyyaarroorr-
sszzáágg üüzzlleettii mmeeggoollddáássookk sszzáállllííttóójjaakkéénntt mmuuttaattkkoozzootttt bbee.. AA rréésszzttvveevvôôkk –– mmiinntteeggyy 440000 kköözzéépp- ééss nnaaggyyvváállllaallaattii

ddöönnttéésshhoozzóó –– mmeeggiissmmeerrkkeeddhheetttteekk aa sszzooffttvveerrccéégg lleeggffrriisssseebbbb üüzzlleettáággáánnaakk sszzáámmííttóó MMiiccrroossoofftt BBuussiinneessss
SSoolluuttiioonnss vváállllaallaattiirráánnyyííttáássii rreennddsszzeerreeiivveell,, ééss aa ccéégg üüzzlleettii ppaarrttnneerreeii,, üüggyyffeelleeii eesseettttaannuullmmáánnyyookkoonn kkeerreesszzttüüll
mmuuttaattttáákk bbee,, hhooggyy aa MMiiccrroossoofftt tteerrmméékkeeii ééss mmeeggoollddáássaaii hhooggyyaann hhaasszznnáállhhaattóókk aazz aallkkaallmmaazzáássiinntteeggrráácciióó,, aazz

üüzzlleettii iinntteelllliiggeenncciiaa,, aazz iinnttrraanneetteekk ééss ppoorrttáállookk,, vvaallaammiinntt aa ddookkuummeennttuummkkeezzeellééss tteerrüülleettéénn..
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„Az intranet célja a cég produktivitásának nö-

velése azáltal, hogy az alkalmazottak a számukra opti-

malizált formában bármikor elérhetik és közzétehetik

a munkájukhoz szükséges legfontosabb információ-

kat” – vallja BÁTORFI ZSOLT, a Microsoft Magyaror-

szág rendszermérnöke, aki maga is naponta használja

a vállalaton belüli hálózat különbözô szolgáltatásait.

Hogy mennyiben gazdagabb médium az intranet, mint

a világot átszövô internet?

„A vállalati intranetek elsô generációjának célja

még egyfajta belsô internet kialakítása volt. Ezt az

internet egyfajta következô generációs információs

médiumként mozgatta, és a böngészek–rákeresek–e-

mailezek felhasználói szokásra épült.”

„Hamar kiderült azonban, hogy egy vállalat éle-

tében a belsô információs szolgáltatással szemben telje-

sen mások a követelmények. Ide tartozik a különbözô

belsô rendszerekben – ERP, CRM, gyártás/értékesítés/

marketing – lévô tartalmak integrációja és szintetizálása

más kontextusban, dokumentumok, levelek,

weboldalak formájában elérhetô információkkal. Itt

nem csupán a tartalmak egyesítése a fontos, hanem 

a személyessé tétel – például hírcsatornák – és a portál

testre szabhatósága ugyancsak alapvetô igény a vállalati

tartalomgazdák számára. Egy másik tipikus

intranetszolgáltatás a belsô tartalmak rendszerezése, ke-

reshetôvé tétele és katalogizálása. Az igazán jó intranet

ma már intelligens címtárral is rendelkezik, amely nem

egyszerû linkgyûjtemény, hanem a szakértôk, a csoport-

munka és a projektkörnyezetek tartalomjegyzéke is egy-

ben. Segítségével tetszôleges útvonalon indulhatunk el,

ha információkra van szükségünk, megtudhatjuk, me-

lyik területnek ki a szakértôje, hol jelent meg új infor-

máció egy témával kapcsolatban, ki és mikor készített

hozzá elôadást, milyen projektek futnak, stb.”

L E H E T Ô S É G E K T Á R H Á Z A

Hogy hogyan érdemes belevágni a belsô hálózat

kialakításába, és melyek a jó intranet ismérvei, arról

BENCSIK LÁSZLÓT, a Grepton Informatikai Rt. rend-

szerintegrációs üzletágának vezetôjét kérdeztük.

„Az intranet kialakításánál az elsô lépés annak

eldöntése, hogy mire akarjuk használni. Fontos, hogy

a tervezési fázis elején kiderüljön, mennyi emberi és

anyagi erôforrás áll rendelkezésre, hiszen ennek függ-

vényében az egyszerû, statikus intranettôl a naponta

friss információkat publikáló dinamikus portálig sokfé-

le megoldás létezik. Pontosan meg kell tervezni, mi-

lyen tartalmat kívánunk az oldalra feltölteni, mert 

a hardverigények is ettôl függnek. Amennyiben multi-

médiás anyagokat is szeretnénk feltenni a szerverre,

meg kell vizsgálni, hogy rendelkezésre állnak-e a szük-

séges digitalizáló eszközök (kamera, digitális fényképe-

zôgép stb.), illetve a kiszolgálógép kapacitását is ehhez

kell igazítani.”

Bencsik László szerint nagyon fontos az oldalak fo-

lyamatos frissítése, méghozzá olyan tartalommal,

amely a dolgozókat is érinti, ezért érdemes kialakítani

egy belsô „miniszerkesztôséget”, amelynek tagjai min-

dig odafigyelnek arra, hogy az oldalon a legfrissebb in-

formációk legyenek. Praktikus néhány olyan informá-

ciót is feltenni, amely a cég normál ügymenetét eset-

leg nem olyan látványosan viszi elôre, de a dolgozók

közérzetét javítja, így például a közeli éttermek elér-

hetôsége, étlapja is fölkerülhet a vállalati hálóra. Hasz-

nos lehet, ha a különbözô projektek, pályázatok, fel-

adatok megtalálhatók a belsô weboldalon, hiszen ez a

cégen belüli információáramlást nagyban megkönnyíti.

Sok esetben az intranetoldal egyfajta tudástárként mû-

ködik, ahol a vállalat kutatási-fejlesztési információi is

elérhetôk (a megfelelô jogosultságoknak megfelelôen),

TTuuddáássttáárr
Vállalati hhaattéékkoonnyyssáággnnöövveellééss másképp

EEggyy ddiinnaammiikkuussaann ffeejjllôôddôô,, mmooddeerrnn vváállllaallaatt eesseettéébbeenn mmaa mmáárr sszziinnttee aallaappkköövveetteellmméénnyy aa jjóóll hhaasszznnáállhhaattóó

wweebbllaapp,, rraajjttaa mmiinnééll ttööbbbb ááttlláátthhaattóó,, hhaasszznnooss iinnffoorrmmáácciióóvvaall.. AAzz oollddaall aa kküüllvviilláággggaall vvaallóó kkaappccssoollaattttaarrttáásstt,, iill-

lleettôôlleegg aannnnaakk kkiibbôôvvííttéésséétt tteesszzii lleehheettôôvvéé.. EEhhhheezz nnaaggyyoonn hhaassoonnllóó aa ccééggeenn bbeellüüllii iinnttrraanneett,, aammeellyy aazzoonnbbaann

iinnkkáábbbb aa mmuunnkkaattáárrssaakk kköözzööttttii kkoommmmuunniikkáácciióótt kköönnnnyyííttii mmeegg,, sszzéélleessííttii kkii ééss tteesszzii hhaattéékkoonnnnyyáá.. AAzz iinnttrraanneett

aazz iinntteerrnneettnnééll bbiizzoonnyyooss éérrtteelleemmbbeenn ggaazzddaaggaabbbb iinnffoorrmmáácciióóss mmééddiiuumm,, nnaaggyyvváállllaallaattookk eesseettéébbeenn eelleennggeeddhhee-

tteettlleenn,, ddee aa kköözzééppvváállllaallaattookknnááll iiss nnaaggyy hhaasszznnáátt vveehheettiikk..

Kapcsolódó 
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•
WWW.MICROSOFT.HU

•
WWW.GREPTON.HU

•
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sôt az oldal szerkesztôi különbözô érdekes szakcikkek-

re is felhívhatják a figyelmet. Érdemes kialakítani – fô-

leg, ha nagy a cég – egy folyamatosan frissített belsô

telefonkönyvet is, amely megkönnyíti, hogy adott pro-

jektek felelôseit könnyedén érhessük utol.

„A Grepton Rt. által kifejlesztett, gyorsan és

hatékonyan testre szabható portálmegoldás, az e-

xPRESSive a szokásos portálfunkcionalitáson túl (tar-

talom megjelenítése rugalmasan változtatható formá-

ban, fórumok, szavazás, reklámszolgáltatás, látogatói

statisztikák készítése stb.) fejlett tartalom-elôállítási

(content management) eszközökkel is rendelkezik.

Versenytársai közül elsôsorban rugalmasságával és 

a tartalom-elôállítás hatékony támogatásával tûnik ki.

Különválnak a tartalom, a struktúra, az arculat és az

oldalak felépítésének szerkesztési lehetôségei, mivel

ezek különbözô gyakorisággal változnak, és általában

eltérô szerepkörû munkatársak változtatják ôket.”

„A portál oldalai elemi egységekbôl, ún.

webpartokból épülnek fel. Ezek segítségével egyrészt

a portál megjelenése és szerkezete rugalmasan alakít-

ható, másrészt lehetôség nyílik különbözô típusú in-

formációk megjelenítésére (hírek, linkek, reklámok,

fórumok, szavazások, külsô adatbázisok tartalma

stb.). A tapasztalatok alapján elmondható, hogy na-

gyon fontos az intranetoldal megjelenése, azaz a de-

sign. A jó oldal arról ismerszik meg, hogy esztétikus,

és könnyen átlátható. Nem jó a túl bonyolult, és nem

elônyös a túl egyszerû sem, hiszen a nem

ergonomikus oldalt esetleg nem fogják látogatni 

a munkatársak. Tanácsos a cég már ismert arculatá-

hoz igazítani a belsô háló lapjait is. Nehéz egy-egy

intranetoldal kialakításának és fenntartásának megté-

rülésérôl beszélni, hiszen az eredmény nem feltétle-

nül a mennyiségben, hanem inkább a minôségben 

jelentkezik. Javul a cégen belüli kommunikáció, 

a dolgozói elégedettség, illetve a szakmai tájékozott-

ság. Mivel nem közvetlenül termel profitot, néhá-

nyan nem tekintik annyira fontosnak, mint amennyi-

re kellene. Pedig ha nô a hatékonyság, az visszahat 

a profitra is.”•SZALAY DÁNIEL
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KISS SZABOLCS: – Termé-

szetesen léteznek veszé-

lyek, ezért készíteni kell

egy cégen belüli biztonsági

szabályzatot, és azt alkal-

mazni kell a gyakorlatban is. Ennek ki kell terjednie a

különbözô kommunikációs eszközök és adathordozók

(például floppy, e-mail, szerverek) használatára s ezen

belül a jogosultságok kezelésére. Ez az elsôdleges vé-

delem, ám a betartását különbözô módszerekkel kell

garantálni. Hogy mi a belsô és a külsô, az ma már

igencsak relatív, mert egy gyenge rendszerben valaki

kívülrôl is eljátszhatja a saját mun-

katárs (gép) szerepét. En-

nek kivédésére több meg-

oldás létezik: a „külsô té-

nyezôk” kiszûrésére hasz-

nálnak tûzfalakat, amelyeket

persze a belsô hálózaton is le-

het alkalmazni szeparációra. A

jó megoldás mindenképpen in-

tegrált, többrétegû rendszer,

amelyet alkalmazni és használni

kell. Tehát a kiszolgálón

behatolásdetektáló rendszer, eset-

leg tûzfal, valamint vírusellenôr-

zés mindenképpen szükséges.

Ugyanez vonatkozik a belsô felhasz-

nálókra, valamint más kiszolgálókra is. Mindezek mel-

lett fel lehet állítani különbözô betörésmegelôzô, ví-

rus- és tartalomszûrô rendszereket. Ezeket fôleg a kü-

lönbözô belépési pontoknál célszerû elhelyezni.

BUSINESS ONLINE: – HOGYAN LEHET ÉS ÉRDEMES

MEGOLDANI, HOGY EGYES ALKALMAZOTTAK OTTHON-

RÓL IS BE TUDJANAK JUTNI AZ INTRANETES RENDSZER-

BE, ÉS AZON TÁVMUNKÁT TUDJANAK VÉGEZNI? EGY

„IPARI KÉM” NEM TUDJA-E LEHALLGATNI AZ OTTHON-

RÓL DOLGOZÓ MUNKATÁRS ÉS A CÉG HÁLÓZATA KÖ-

ZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓT?

K. SZ.: – Az említett prob-

lémára már nagyon sok jó

dolgot kitaláltak. Például

külön telefonos „bejárat” 

a dolgozóknak visszahívás-

sal (call-back), különleges authentikációval stb. Ma a

leggyorsabban fejlôdô, valamint világviszonylatban leg-

többet alkalmazott megoldás a VPN. Ez a technológia

az internetet használja kommunikációs vonalként,

mintha közvetlenül lennénk összekötve a céggel, ahol

dolgozunk. A csatorna és az

adatok titkosságát, épségét kü-

lönbözô titkosítási és ellenôrzô

rutinok biztosítják. A megfele-

lô protokoll alkalmazása is

fontos, például a 3DES vagy

az AES. Ezek mellett a már

említett integrált védelem

szintén nagyon lényeges,

mert ne felejtsük el, hogy

az interneten vagyunk:

mindenképpen használ-

junk vírusvédelmi,

betörésmegelôzô, illet-

ve -érzékelô, valamint

tûzfalrendszert, már a

bejelentkezés elôtt. Erre nagyon jó példa a

Symantec Client Security programja, amely mindezt

tartalmazza.

B. O.: – MIRE HASZNÁLJÁK A SYMANTEC MUNKATÁR-

SAI A VÁLLALATI INTRANETET?

K. SZ.: – A Symantec belsô hálója rendkívül szerte-

ágazó. Ezen keresztül zajlik a levelezésünk, ezen bo-

nyolítjuk le online találkozóinkat, de még a munka-

ügyi dolgaink nagy részét is. Emellett az intranetrôl

tudunk elérni speciális programverziókat, tréningeket

is. Ha valaki utazik, akkor a VPN-nel ezeket az erôfor-

rásokat ugyanúgy eléri, mintha az irodában lenne.

w w w . p r i m . h u

IInnttrraanneett ééss bbiizzttoonnssáágg
AAzz iinnttrraanneett eesseettéébbeenn iiss eelleennggeeddhheetteettlleenn aa bbiizzttoonnssáágg.. MMii ggaarraannttáálljjaa,, hhooggyy nnee kkeerrüülljjeenneekk kkii ffoonnttooss 

aaddaattáálllloommáánnyyookk aa rreennddsszzeerrbbôôll,, aazzaazz hhooggyyaann lleehheett jjóóll vvééddeekkeezznnii?? –– kkéérrddeezzttüükk KISS SZABOLCSOT,, 

aa SSyymmaanntteecc rreennddsszzeerrmméérrnnöökkéétt..



B. O.: – EGY INTRANETES RENDSZER KIÉPÍTÉSEKOR

MILYEN BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOKAT KELL FIGYE-

LEMBE VENNI, ÉRDEMES-E PÉLDÁUL BIZONYOS

SZOLGÁLTATÁSOKAT LETILTANI, SZIGORÍTANI A LEVE-

LEZÉST VAGY MEGAKADÁLYOZNI AZ E-MAIL CSATOL-

MÁNYOK KÜLDÉSÉT?

K. SZ.: – Alapvetôen a kliensgépek (hostok) megerôsí-

tésével érdemes kezdeni, és azután a szerverrel is ha-

sonlóan kell eljárni. Ennek egyik lépése az, hogy a nem

használt szolgáltatásokat letiltjuk. A tartalomszûrés is

mindenképpen fontos, legfôképp a külsô irányokba,

amibe a szervezeti egységek, területek is beletartoznak.

A csatolások teljes letiltása azonban nem feltétlenül cél-

ravezetô, inkább a típus, méret, valamint értelem sze-

rinti, jól célzott tartalomszûrés lehet a jó megoldás.

B. O.: – MENNYIBEN TEKINTHETÔK BIZTONSÁGOSNAK

A MAI INTRANETES MEGOLDÁSOK?

K. SZ.: – A jelenleg alkalmazottak egy része megfelelô

konfiguráció mellett kielégít bizonyos biztonsági köve-

telményeket, de nem mindet. Az, hogy mi tekinthetô

elfogadhatónak, a környezettôl függ. Azonban ahol

ilyen infrastruktúrát építenek ki, mindenképpen szük-

séges a külön védelem. Ennek sok formája létezik, a

legfontosabb az, hogy olyan megoldásokat alkalmaz-

zunk, amelyek integráltak, és egymáshoz kapcsolód-

nak. Arra is kell gondolni, hogy ne csak legyen egy

programom a vírusirtásra, a tûzfalfeladatokra stb., ha-

nem ezek aktívan tudjanak kommunikálni egymással.

B. O.: – AZ INTRANETEK ÁLTALÁBAN JELSZAVAS JOGO-

SULTSÁGI RENDSZEREKKEL MÛKÖDNEK. EZ ELEGENDÔ?

K. SZ.: – Azt, hogy a jelszavas védelem elegendô-e,

mindenképpen a tartalom határozza meg. Akár a jel-

szó is elég lehet, de semmit sem ér, ha gyenge. To-

vábbá egy nagy cégnél a túl sok jelszó már csak azért

sem elônyös, mert ha nem tudják megjegyezni a kó-

dot, akkor a felhasználók lejegyzik egy cetlire. Jelen-

leg nagyon elterjedtek a token kártyák, amelyek kü-

lönbözô algoritmusok alapján jelszavakat generálnak

a usernek. Ezeknek vannak smart card, i-token, soft-

token stb. verzióik is, de jelenleg túlnyomórészt az

önálló, valamint a soft-token kártyákat használják.

Elôretörôben vannak a smart cardok és az ujjlenyomat-

olvasásra képes egerek, billentyûzetek is. E rendsze-

rek nagy elônye, hogy nem kell sok-sok jelszót megje-

gyezni.•SZALAY DÁNIEL
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A hazánkban kialakult helyzet szerint a hite-
lesítésszolgáltatóknak kell gondoskodniuk arról
is, hogy rendelkezésre álljanak azok az eszkö-
zök, amelyek segítségével kezelhetô és használ-
ható a minôsített elektronikus aláírás. Ez azt je-
lenti, hogy javarészt a szolgáltatóknak kell 
a szükséges aláírási termékek minôsítését kezde-
ményezniük, esetenként a vonatkozó költsége-
ket is megfizetniük. Ahogy Tóth Elemér fogal-
maz: „Minket ér a megtiszteltetés, hogy elvégez-
hetjük ezt a feladatot, a minôsített eszközöket az
eljárás után bárki szabadon használhatja.”
A minôsített biztonsági fokozatú elektroni-
kus aláírás már elérhetô Magyarországon, sôt 
két szolgáltató is akad, amely ilyen tanúsítványt
tud kiadni. Nem állnak viszont rendelkezésre 
a szolgáltatóktól független eszközök, így az ügy-
fél hiába viszi haza tanúsítványát egy jelenleg
minôsített eszközön – Schlumberger- vagy
Oberthur-chipkártyán –, megfelelô kártyaszoft-
ver (az egyik esetében egy CSP, a másikéban egy
applet) híján ezt nem tudják kezelni. A minôsí-
tett tanúsítványok így csak a merevlemezen,
floppyn vagy más adathordozón tárolhatók, ki-
mondhatóan nem megfelelô körülmények kö-
zött. Ebben a helyzetben a szolgáltatók erkölcsi
felelôssége és persze üzleti érdeke, hogy maguk
kezdeményezzék különbözô eszközök minôsíté-
sét, így a MÁV Informatika Kft. is több ilyet
adott be elôminôsítésre.
Ráadásul nemcsak a minôsített tanúsítvány
tárolására szolgáló eszközökkel vannak problé-
mák, hiányzik az a minôsített szoftver is, amely-
nek segítségével a minôsített aláírást rá lehet 
tenni a különbözô kártyákra, és amely képes el-

lenôrizni az egyes tanúsítványok valódiságát.
Tóth Elemér szerint a Kopint-Datorg által kifej-
lesztett MultiSigno, amelyet már fokozott bizton-
ságú szoftverként a Hungard Kft. minôsített, igen
figyelemreméltó eszköz. A MultiSigno abban az
idôben született meg, amikor a MÁV Informatika
Kft. közös pilotprojekten dolgozott a Kopint-Da-
torggal, így Tóth Elemér saját tapasztalataira ala-
pozva szögezi le, hogy a szoftver alkalmas lehet
a minôsített tanúsítványok kezelésére.

F E L E S L E G E S L E N N E

A M I N Ô S Í T E T T F O K O Z A T ?
Az elektronikus aláírás jelenleg még gyerek-
cipôben jár Magyarországon, de igen gyorsan
fejlôdik. Várhatóan már ez év nyarán megoldód-
nak a fent említett problémák.
Jelenleg öt olyan cég található hazánkban,
amely fokozott biztonságú tanúsítványokat adhat
ki, és ebbôl kettô olyan, amely minôsített bizton-
sági fokozatú tanúsítványok kiadására is jogosult.
A minôsített tanúsítványok érvényesítése/fel-
használása még várat magára. Tóth Elemér így
fogalmaz: „A megtorpanás lényege az, hogy itt
állunk mint minôsített szolgáltató. Rettenetesen
büszkék vagyunk, mert végrehajtottunk egy na-
gyon kemény projektet az elmúlt másfél évben,
európai szintû szolgáltatásokat hoztunk létre, és
most azokat szeretnénk eladni. Az ügyfelek vi-
szont, akik vásárolhatnak ilyen szolgáltatást, még
nem rendelkezhetnek olyan eszközzel, amellyel
ezt igénybe tudnák venni. Ebben a helyzetben
néhányan azt gondolják, most úgy kellene meg-
változtatni a játékszabályokat, hogy amire eddig
azt mondtuk, minôsített aláírásra kötelezett, az 
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AA ssiikkeerr kkaappuujjáábbaann
Lesz-e tere a minôsített elektronikus
aláírásnak Magyarországon?

AA HHíírrkköözzllééssii FFeellüüggyyeelleett áápprriilliiss 33-áánn mmiinnôôssíítteetttt hhiitteelleessííttéésssszzoollggáállttaattóókkéénntt nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaa vveettttee aa MMÁÁVV IInn-
ffoorrmmaattiikkaa KKfftt..-tt.. EEzzzzeell aa MMÁÁVV IInnffoorrmmaattiikkaa KKfftt.. jjooggoossuulltt lleetttt hhaazzáánnkkbbaann mmiinnôôssíítteetttt bbiizzttoonnssáággii ffookkoozzaattúú

eelleekkttrroonniikkuuss aallááíírráássookk kkiiaaddáássáárraa.. ÜÜzzlleettii sszzeemmppoonnttbbóóll mmiinnddeezz aazztt jjeelleennttii,, hhooggyy aa ccéégg llééttrreehhoozzootttt eeggyy oollyyaann
tteecchhnniikkaaii ééss sszzoollggáállttaattáássii rreennddsszzeerrtt,, aammeellyy mmeeggffeelleell aa mmaaggyyaarroorrsszzáággii sszzaabbáállyyoozzáássnnaakk,, ééss aammeellyyeett aa HHÍÍFF eell-
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a jövôben ne legyen az – ilyen például a számla-
kibocsátáshoz rendelt elektronikus aláírás.”
Mivel éppen most csatlakozunk az EU-hoz,
az elektronikus aláírás esetében is jó követni az eu-
rópai ajánlásokat. Ezekben pedig a minôsített szol-
gáltatások megtalálhatók. Hogy mi ennek az oka?
Például Magyarországon, amikor egy hitelesí-
tésszolgáltató fokozott biztonságú lesz, a HÍF na-
gyon kevés dolgot ellenôriz. Gyakorlatilag két
dokumentumot vizsgál meg: a szolgáltatási sza-
bályzatot és az általános szerzôdési feltételeket
tartalmazó dokumentumokat. Ellenôrzi, hogy
ezek az elvárásoknak és a magyar törvényeknek
megfelelô tartalommal rendelkeznek-e, és utána
feltételezi, hogy ami a dokumentumokban szere-
pel, azt a szolgáltató meg is valósítja, be is tartja.
Ebben az esetben a HÍF munkatársai nem száll-
nak ki a helyszínre szemlézni, hanem az üzleti
életre, a piacra bízzák annak eldöntését, hogy az
adott szolgáltató megfelelô-e, vagy sem.
A minôsített szolgáltatók esetében viszont 
a HÍF nem kettô, hanem körülbelül húsz doku-
mentumot néz át – a munkaköri leírásoktól 
a biztonsági szabályzatig. Ilyenkor a HÍF munka-
társai egy hatvannapos államigazgatási eljárás ke-
retében azt is megvizsgálják, hogy a szolgáltató-
nál megtalálható hardveres-szoftveres környezet
fizikailag megfelel-e az elôírásoknak, valamint
hogy az adott cég mûködési folyamatai kellô-

képpen lettek-e kialakítva, és a munkatársak elég-
gé felkészültek-e. A HÍF munkatársai és a velük
együtt dolgozó független szakértôk a minôsítés
során olyan helyekre nézhetnek be, mint például
a bizalmi központ – ahová egyébként még az
adott szolgáltató vezérigazgatója sem lép be –, és
ellenôrizhetik a helyiségek felépítését, elrendezé-
sét, az ott dolgozó rendszerek mûködését. Fon-
tos tudni, hogy míg a fokozott biztonságú szol-
gáltatáshoz elegendô néhány személyi számító-
gépet elhelyezni egy többé-kevésbé védett gépte-
remben, a minôsített szolgáltatónál rendkívül 
védett informatikai központot (valóságos „beton-
bunkert”) kell építeni, s például garantálni kell,
hogy a rendszer és vele a szolgáltatás maximum
évi nyolc órát álljon (abból is egyszerre legfeljebb
hármat). Ezenkívül ha egy minôsített szolgáltató
megszegi kötelezettségeit, vagy nem teljesít a ga-
rantált színvonalon, akkor nemcsak a polgári
pert latolgató ügyfelekkel, de a HÍF-fel is rögtön
szembekerül. Ez pedig azt jelenti, hogy rövid
úton megvonhatják a szolgáltatási engedélyét,
„lehúzhatja a rolót”, és minôsített tanúsítványait
köteles átadni egy másik minôsített szolgáltató-
nak. Végül pedig tíz évig kell az egyes tanúsítvá-
nyokhoz kapcsolódó teljes dokumentációt archi-
válnia, s az állam garantálja, hogy mûködése
megfelel a fenti és más speciális feltételeknek.
A HÍF képes kvázi „extra igényes ügyfél-
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Kapcsolódó 
webcím:

•
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MAVINFORMATIKA.HU

•

A RENDSZER-
INTEGRÁTOR
ELÔNYE
A fokozott biztonságú tanúsítványok használata
jelentôs lehet a cégek belsô, a minôsítetteké pe-
dig például a külsô beszállítókkal, partnerekkel
való kommunikációjának biztonságosabbá 
tételében.
A MÁV Informatika Kft. az egyik nagy hazai
rendszerintegrátorként Microsoft-, SAP-, Lotus
Notes és más vállalatirányítási, illetve integrált
informatikai rendszerekhez magas színvonalon
biztosít tanácsadást, rendszerintegrációt és alkal-
mazásfejlesztést.
A MÁV Informatika Kft. hangsúlyozza, hogy az
elektronikus aláírás megfelelô használatával
erôsíthetô az informatikai biztonság, és hatéko-
nyabbá tehetô a cégek üzletmenete.



ként” megjelenni az adott szolgáltatónál, és meg-
vizsgálni minden olyan tényezôt, amelynek a hi-
telesítésszolgáltatás szempontjából jelentôsége
van, ezenfelül olyan mélyen belenézhet az üzleti
titkokba, mint senki más.
A különbözôség meghatározásakor a fokozott
biztonságúhoz képest a minôsített szolgáltatót 
tehát úgy is fel lehet fogni, mint egy államilag ga-
rantált elektronikus közjegyzôt, aki segít az üzle-
ti partnerek közötti fizikai távolság áthidalásá-
ban. A szolgáltató a közjegyzôhöz hasonlóan
azonosítja az ügyfeleket, azzal a különbséggel,
hogy rendelkezésére állnak a kiképzett munka-
társak, valamint a technikai berendezések is,
amelyek segítségével egyértelmûen és hitelt ér-
demlôen meg lehet állapítani az egyes okiratok 
– például a személyi igazolványok – valódiságát.
Ez egy újabb érv a minôsítés mellett.

Á L L A M I S Z E R E P V Á L L A L Á S

A hitelesítésszolgáltatás egyik legfontosabb
eleme, hogy a piaci szereplôk úgy tudnak egy-
mással üzletet kötni, hogy a globális tranzakciók
hitelességét végsô soron az állam garantálja.

Az úgynevezett nemzeti hitelesítôközpontok
(CA-k) az Európai Hitelesítô Központon keresz-
tül más országok CA-i felé igazolják a szolgálta-
tók által kiadott tanúsítványok megbízhatóságát.
Ha a különbözô tanúsítványok felülhitelesítése
nem ilyen fastruktúrában van elrendezve, bonyo-
lult kereszthitelesítések jönnek létre, ami rugal-
matlanná és áttekinthetetlenné teszi a felhaszná-
lást – ami igen fontos kérdés a bizalmi rendszer
mûködtetése során.

A  J Ö V Ô M Á R J E L E N V A N

Tóth Elemér szerint a minôsített szolgáltatá-
sok elterjedése helyrehozza az internet ama hi-
báját, hogy a hálón egymással kapcsolatba kerülô
személyek, szervezetek nem azonosíthatók egy-
értelmûen. A minôsített szolgáltatások konkrét
személyhez kötnek adatokat, ennek biztosítékát
pedig az államilag regisztrált és ellenôrzött hite-
lesítésszolgáltatók adják. „Az ilyen rendszer 
kialakít egy kultúrkört, amelynek alapját képezi 
a nagy távolságokra is mûködô, megfelelô szinten
garantált üzleti és személyes kommunikáció.”

•SZÉLL ANDRÁS
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A szabványokra épülô LMS (Learning 
Management System) megoldások lehetôvé te-
szik a szervezetek számára, hogy digitális tan-
anyagokat terjesszenek dolgozóik vagy akár a
nagyközönség körében. Nemzetközi tapasztala-
tok alapján az e-learning rendszerek bevezetése
és mûködtetése – minimum kétéves idôtartam-
ban gondolkodva – fontos költségcsökkentési le-
hetôséget jelent. Ez részben abból ered, hogy 
a tanulás digitalizálása lehetôvé teszi a vállalatok
számára, hogy a lehetô legkevesebb idôre vonják
ki dolgozóikat az érdemi munkából, hiszen 
a képzéseknek nem kell kötött idôben és helyen
zajlaniuk. És hozzátehetjük, hogy amikor viszont
arra van szükség, hogy a vállalat nagyszámú dol-
gozója egyszerre sajátítson el valamilyen tudást,
vagy értesüljön egy információról, az e-learning
keretrendszer egyszerûen kezelhetôvé teszi 
a problémát. Ez a gyorsaság, rugalmasság eleget
tehet napjaink üzleti követelményeinek.
Mind világszerte, mind itthon az állami
szektor területén is történnek fontos lépések. 
A HP nemrégiben 100 millió dollár értékû
szerzôdést írt alá az észak-írországi Classroom

2000 (C2K) oktatási projekt technológiai infra-
struktúrájának szállítására és menedzselésére. 
A projekt keretében Észak-Írország 1200 iskolá-
jának 350 000 felhasználóját kapcsolják össze.
Magyarországon a Sulinet Programiroda gondo-
zásában most folyik a digitális tananyagok tartal-
mának, szerkezetének kidolgozása, s bár jelenleg
az alap- és a középfokú oktatási intézmények kö-
zel fele még nem rendelkezik internetkapcsolat-
tal, a költségvetés egyre többet költ oktatásra és
informatikára. Jelentôs az EU-alapokból igénybe
vehetô összegek nagysága: 2004 és 2006 között
mintegy 65 milliárd forintnyi vissza nem térí-
tendô támogatásról beszélhetünk.
Szaporodnak a hazai pályázati lehetôségek is:
említhetnénk a Foglalkoztatáspolitikai és Munka-
ügyi Minisztérium kiírását felnôttképzési e-lear-
ning programok készítésére vagy a Sulinet Exp-
ress projekt keretében meghirdetett felhívást,
amely általános és középiskolásoknak szóló digi-
tális tananyagok elkészítésére vonatkozik.
Egyszóval úgy tûnik, az e-learning komoly
elôretörése várható a következô néhány évben.
•SZÉLL ANDRÁS

DDiiggiittáálliiss ttaarrttaalloomm
ddiiggiittáálliiss kkeerreettbbeenn
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A Westel Mobil Távközlési Rt. Magyarország
piacvezetô mobiltelefon-szolgáltatója. Kiemelkedô
minôségû szolgáltatásait már több mint 3,4 millió
elégedett elôfizetô veszi igénybe. A cég kínálatában 
a hagyományos, beszéd alapú szolgáltatás mellett
egyre nagyobb szerepet játszik a mobil-multimédia. 
A mobil kép- és videoátvitel bevezetésében élenjáró
Westel felismerte, hogy az új generációs szolgáltatá-
sok értékesítésében kulcsszerepet játszik a folyama-
tos képzés. 
A termékeket és szolgáltatásokat jól ismerô érté-
kesítôk és ügyfélszolgálati munkatársak hatékonyab-
ban dolgoznak, több új elôfizetôt nyerhetnek meg 
a vállalat számára, és több új szolgáltatást értékesít-
hetnek, a szakavatott segítségnyújtás pedig maximá-
lis ügyfél-elégedettséget biztosít. Ezek tükrében szük-
ségessé vált a vállalaton belüli képzési folyamatok
felgyorsítása és hatékonyabbá tétele.
A megoldást az internettechnológiák alkalmazása
jelentette. Az ezeken alapuló képzési formákat nevez-
zük manapság e-learningnek. A Westel szolgáltatás-, 
illetve termékbevezetési gyakorlatára az innováció, a
gyorsaság és a folyamatosság jellemzô. Így az új e-lear-
ning rendszerrel szemben támasztott legfontosabb el-
várás az új szolgáltatások piaci bevezetéséhez szüksé-
ges idô lerövidítése volt, illetve hogy a Westel oktatói
egyszerûen össze tudják állítani a tananyagot, és kése-
delem nélkül el tudják azt juttatni az ország különbözô
pontjain található ügyfélkapcsolati munkatársakhoz.
A megoldásszállító kiválasztását egy összetett
szempontrendszer meghatározása elôzte meg. A HP
Magyarország három legfontosabb elônye az volt,
hogy szakértôi gyorsan megértették a Westel üzleti
szükségleteit és céljait, majd az azoknak leginkább
megfelelô, legszínvonalasabb megoldást ajánlották, 
s végül a rendszer telepítésén túl számos, elsôsorban 
a rendszertámogatással és a képzéssel kapcsolatos,
hozzáadott értéket képviselô szolgáltatást kínáltak.
„A tavaly bevezetett e-learning alkalmazások
jelentôs mértékben megkönnyítik, és hatékonyabbá te-
szik az ügyfélszolgálati oktatási folyamatot: felhaszná-
lási területük jelenleg az egyre komplexebbé váló mul-
timédiás szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ
gyors és hatékony átadására koncentrálódik. A HP Ma-
gyarország munkatársai amellett, hogy a világszínvo-
nalú termékek révén rugalmas és testre szabott megol-
dásokat kínáltak, gondos és megbízható projektveze-
téssel is hozzájárultak ahhoz, hogy a Westel egy telje-
sen új típusú oktatási környezettel és kultúrával gaz-
dagodjon” – jelentette ki SZÉKELY NOÉMI, a Westel
Mobil Távközlési Rt. ügyfélszolgálati igazgatója.
A HP a Centra Symposium virtuális oktatótermet
és a web alapú Questionmark Perception tesztelô- és
vizsgáztatórendszert vezette be. A megállapodás ér-
telmében a HP projektvezetési, illetve tartalomfejlesz-

téssel és módszertannal kapcsolatos tanácsadási szol-
gáltatásokat, valamint terméktámogatást nyújtott 
a Westelnek. A HP sikeresen oldotta meg az új rend-
szerek integrációját a Westel informatikai környezeté-
be. A távoktatási megoldás zökkenômentes, gyors be-
vezetéséhez természetesen elengedhetetlen volt egy
külön képzési program kidolgozása, amely megfelelô
alapot nyújt a Westel oktatóinak a virtuális környezet-
ben zajló tanfolyamok vezetéséhez szükséges képes-
ségek fejlesztésére.
Mint azt FEHÉR CSABA, a Westel Mobil Távközlési
Rt. e-learning menedzsere elmondta, a virtuális okta-
tóterem használata kiküszöböli az utazást, és így 
nagymértékben csökkenti a munkából kiesett idôt. Az
interaktív eszközök mindazt lehetôvé teszik, ami egy
valódi tanteremben lehetséges: amellett, hogy láthat-
ják a tananyagot, az oktatás résztvevôi élôszóban te-
hetnek fel kérdéseket az oktatónak, és akár az ô gépén
futó alkalmazáshoz is hozzáférhetnek. A rögzített vir-
tuális elôadások az intraneten elérhetôk, és bármikor
visszajátszhatók, így a tanulók feleleveníthetik a ko-
rábban hallottakat. A vállalat a jövôben a Centra
Symposium rendszer használatát marketingcélokra is
kiterjeszti, például virtuális vállalati megbeszélések tá-
mogatására és a kiemelt ügyfelek képzésére is.
A Questionmark Perception bevezetésének
elsôdleges célja az ügyfélszolgálaton dolgozó munka-
társak tudásának folyamatos felmérése és ezáltal tanu-
lásuk további ösztönzése volt. Azonban a Westel 
munkatársai felismerték, hogy a könnyen, gyorsan
elôállítható tesztek és kérdôívek, az automatikus kiér-
tékelési és lekérdezési funkciók az egész vállalat szá-
mára hasznosak, és nemcsak vizsgáztatásra, hanem
például a dolgozói elégedettség felmérésére és egyéb
vállalati kérdôívek kitöltésére is használhatók.
A Westel e-learning eszközpalettájának harmadik
eleme egy interaktív tartalomfejlesztô program, amely
elsôsorban a saját fejlesztésû alkalmazások oktatását
segíti. A bármikor hozzáférhetô szimulációk segítségé-
vel begyakorolhatók az alkalmazások használata során
végzett munkafolyamatok.
Az e-learning természetesen nem kiváltja, hanem
kiegészíti a hagyományos képzést. Mivel a Westel ok-
tatói többféle e-learning eszköz közül válogathatnak,
a hallgatóságtól és a továbbadandó ismeretektôl
függôen mindig az optimális képzési formát alkalmaz-
hatják. A megfelelô módszerek kiválasztásában a HP
tanácsadói szintén segítséget nyújtottak. A vállalati
stratégiának megfelelôen a következô e-learning
építôelem a tanulásmenedzsment-rendszer (LMS),
amely keretbe foglalja a már bevezetett eszközöket,
és a vállalati rendszerekkel integráltan mûködik. Az
LMS az intranet része, minden dolgozó hozzáfér, és 
a tananyagok elérésén túl automatizálja a képzés-
adminisztráció folyamatait is.•

VViirrttuuáálliiss ééss üüzzlleettii kkaappccssoollaattookk
HP e-learning megoldások a Westelnél
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Ü Z L E T I C É L O K

A Közép-Európa Csoport eltökélt célja, hogy
Európa legjobban teljesítô üdítôital-ipari vállalatá-
vá váljon, és a vezetôk szerint ennek elérésében
kulcsszerepet kap a munkatársak képzése, 
a szervezetben megtalálható tudásanyag és a fris-
sen létrejött ismeretek széles körben történô 
megosztása. Az oktatás hatékonyságának növelé-
sére minden eszközt meg kell ragadni, hiszen 
a tét nem kicsi: rendkívül dinamikus piacon kell
helytállni, ahol a régióban dolgozó értékesítési
képviselôk képzésébôl eredô egyezreléknyi el-
adásiszám-növekedés forintosítva több tízmilliós
bevételnövekedést eredményezhet.

A regionális e-learning projekt elindításával
természetesen nem a hagyományos tantermi ok-
tatás, tréning kiváltása a cél, még csak nem is a
képzésre fordított költségek csökkentése. A tan-
termi és hálózati tanulás összhangjának megte-
remtése növeli az adott keretbôl kiképezhetô
munkatársak számát, lehetôséget ad a tanultak
elmélyítésére, és fokozza a követhetôséget, egy-
szóval növeli az oktatás hatékonyságát. A tanter-
mi tanfolyamok elôtt kérdôíves szintfelmérô
tesztek segíthetik a csoportbeosztást vagy a hall-
gatók egyéni felkészülését. Az e-learning segítsé-
gével a tantermi foglalkozás után nagyon könnyû
ellenôrzô teszteket végeztetni, és akinek még
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EE-lleeaarrnniinngg bbeevveezzeettééss
aa PPeeppssiiAAmmeerriiccaass

kköözzéépp-eeuurróóppaaii rrééggiióójjáábbaann
AA PPeeppssiiAAmmeerriiccaass ttuuccaattnnyyii PPeeppssii-tteerrmméékkeett,, áássvváánnyyvviizzeett,, sszzéénnssaavvaass,, iilllleettvvee eeggyyéébb üüddííttôôiittaalltt ggyyáárrtt ééss ffoorrggaall-

mmaazz mmiinntteeggyy sszzáázzffééllee íízzbbeenn,, aazz UUSSAA-bbaann,, aa KKaarriibb-sszziiggeetteekkeenn ééss KKöözzéépp-EEuurróóppáábbaann.. AA kköövveettkkeezzôôkkbbeenn KRIZA

ANDRÁS,, aa KKöözzéépp-EEuurróóppaa CCssooppoorrtt sszzeerrvveezzeettffeejjlleesszzttééssii vveezzeettôôjjee ééss BLAHUT BOGLÁRKA,, aazz OOrraaccllee HHuunnggaarryy HHRR
MMeeggoollddáássookk ÜÜzzlleettáággáánnaakk sszzaakkmmaaii vveezzeettôôjjee sseeggííttssééggéévveell aa nnééggyy oorrsszzáágg 11550000 mmuunnkkaattáárrssáárraa kkiitteerrjjeeddôô,,

kkoommpplleexx ee-lleeaarrnniinngg pprroojjeekktt ccééllkkiittûûzzéésseeiitt ééss eeddddiiggii ttaappaasszzttaallaattaaiitt ffooggllaalljjuukk öösssszzee..

A Z O R A C L E I L E A R N I N G

F Ô J E L L E M Z Ô I

Az Oracle iLearning intézményi szintû oktatási keretrend-

szerben megtalálhatók az oktatási keretrendszerek megszo-

kott funkciói, például önálló regisztrálás, keresés a kataló-

gusban, jóváhagyástól függô beiratkozás, személyes óra-

rend, együttmûködési lehetôségek, értékelések és vizsgák, a

tanfolyamok értékelésének lehetôsége, leckekönyv, oktatók,

Oracle iLearning
Az internetes tanulás egyszerûsége
Az Oracle iLearning intézményi szintû oktatási keretrendszer az Oracle E-Business Suite alkalmazásegyüttes fontos eleme.

Segítségével az intézmények alkalmazottai, ügyfelei és üzleti partnerei a világ bármely pontjáról egységes képzésben 

részesülhetnek. A keretrendszer gyors és megbízható online szolgáltatásként is igénybe vehetô, de az intézménynél 

telepíthetô szoftverként is megrendelhetô. Az Oracle nemcsak az iLearning folyamatos karbantartásával és frissítésével

gondoskodik a sikeres oktatásról, hanem egy sor olyan e-oktatási szolgáltatással is, amely végigvezeti a céget a rendszer

bevezetésének folyamatán a képzési igények kezdeti felmérésétôl egészen az ügyfeleket vagy alkalmazottakat kiszolgáló

komplett képzési megoldás telepítéséig. A rendszert legjobban funkcióin keresztül lehet bemutatni.
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gyakorlásra van szüksége, újra áttanulmányoz-
hatja a tananyagot. Sôt az elektronikus kommu-
nikációs eszközök révén közben megoszthatja
gondolatait a többiekkel, és segítséget kaphat a
trénertôl. De az is elképzelhetô, hogy ahol nem
készségfejlesztés, hanem információk átadása az
elsôdleges cél, az oktatás kizárólag elektronikus
tananyag segítségével zajlik, majd annak áttanul-
mányozása után testre szabott foglalkozás egészí-
ti ki a tanfolyamot. Jó példa erre az új belépôk
képzése, akik az e-learning tananyag önálló fel-
dolgozása és a sikeres teszt után egy tapasztalt
munkatárs segítségével vehetnek részt a külön-
bözô szakterületek mélyebb megismerésében. 

S I K E R K R I T É R I U M O K

Az eddig elmondottak alapján azt gondolhat-
nánk, hogy az e-learning alkalmazása elsôsorban
a képzésért közvetlenül felelôs munkatársak szá-
mára tartogat elônyöket, hiszen növekedhet az
oktatás résztvevôinek összlétszáma, adott tré-
ningköltségvetéssel testre szabott, minôségi kép-
zés valósul meg, természetesebbé válik a szá-
monkérés, miáltal követhetôbbé és ellenôriz-
hetôbbé válik az oktatás eredményessége. 
A tapasztalatmegosztás támogatása révén
azonban megjelenhetnek olyan közvetett
elônyök is, amelyek az értékesítésben dolgozók
vagy akár a pénzügyi vezetôk számára is kézzel-
foghatóak. Az értékesítési képviselôk képzését
végzô trénerek például eddig sok idôt töltöttek el

olyan elôadások megtartásával és az azokhoz
kapcsolódó utazásokkal, amelyek célja egyszerû
információátadás volt. Ha ezeket az információ-
kat sikerül legalább részben elektronikus tan-
anyagok révén teríteni, akkor az így megtakarí-
tott idô például az ügyfelekkel tölthetô, több 
lehetôség nyílik az értékesítési képviselôk szemé-
lyes támogatására, vagy új oktatási anyag fejlesz-
tésére is fordítható. A pénzügyi és kontrolling-
részleg pedig abban bízik, hogy a belsô elszámo-
lásokhoz szükséges kimutatások elektronikus 
oktatása révén sokkal tudatosabbá válik a pénz-
ügyi tervezés, pontosabbá válnak a statisztikák, 
a jelentések, a beszámolók, valamint a forma-
nyomtatványok kitöltése is. Eddig ugyanis erre
vonatkozóan csak szabályzatok voltak, szerve-
zett oktatás nem létezett, hiszen a tantermi fog-
lakozások megszervezése túlságosan drága és
komplikált lett volna. A felsô vezetés is sokat vár
az e-learning technológiától azáltal, hogy az új
eszközzel a cég képes lesz a regionális szinergiák
hatékonyabb kiaknázására.

A  M E G O L D Á S : O R A C L E

I L E A R N I N G K E R E T R E N D S Z E R

É S K Ö Z Ö S E N

F E J L E S Z T E T T T A N A N Y A G O K

Mivel Budapesten található a Közép-Európa
Csoport regionális központja, kezdettôl fogva
négy országra – Magyarország mellett Lengyelor-
szágra, Csehországra és Szlovákiára – kiterjedô
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kimutatások, munkafolyamat alapú értesítések és feltétel-

vezérelt elômenetel. Megvalósítható az integráció az Oracle

E-Business Suit alkalmazásegyüttessel: az e-kereskedelmi in-

tegráció keretében nyilvántarthatók a tanfolyamokra le-

adott igénylések, és azok katalógusból is megrendelhetôk;

továbbá lehetôség nyílik az Oracle Training Administration

(OTA) és az Oracle Emberi Erôforrások rendszerrel való in-

tegrációra. Megtalálhatók az erôforrás-gazdálkodási funkci-

ók, például a tantermek és az oktatók beosztása, az ütközé-

sek kezelése, az órarend készítése, a beiratkozások nyilván-

tartása és a várólisták kezelése. Lehetséges az integráció az

Oracle Portál rendszerrel: egy Oracle Portál-oldalon portlete-

ket és nézeteket lehet kialakítani, majd azokon keresztül ér-

hetô el az Oracle iLearning oktatási keretrendszer.

A  T A N U L Ó K R E N D E L K E Z É -
S É R E Á L L Ó F U N K C I Ó K

Az iLearning számos lehetôséget bocsát a tanulók rendel-

kezésére, amelyek közül érdemes megemlíteni néhányat.

Ilyen az önálló vagy szervezett regisztráció, a közösségnek

szóló vagy személyes közlemények feladásának lehetôsége,

az egyszerû, de hatékony tanfolyam-keresési funkciók és 

a tanfolyamok megjelölése könyvjelzôkkel. Létrehozhatók

személyre szabott tanfolyam-katalógusok is. Lehetséges az

önálló, kötelezô vagy jóváhagyástól függô beiratkozás.

Megtekinthetô az értékelések, vizsgák, tanfolyamok és

tesztek pillanatnyi állapotát, valamint összes eredményét

tartalmazó leckekönyv, és érdemes megemlíteni a szemé-

lyes igények szerinti portletek beállításának lehetôségét 

a tanuló személyes kezdôlapján.

A D M I N I S Z T R Á C I Ó S

F U N K C I Ó K

A keretrendszer lehetôvé teszi, hogy a felhasználók, a tar-

talom, az események, az együttmûködési lehetôségek, 

a közlemények, a beiratkozások és a kimutatások önkiszol-

gáló módon, böngészô segítségével legyenek kezelhetôk.

Megvalósítható a felhasználókkal és a tartalommal kapcso-

A tapasztalat-

megosztás 

támogatása

révén azonban

megjelenhet-

nek olyan köz-

vetett elônyök

is, amelyek az
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dolgozók vagy

akár a pénz-

ügyi vezetôk

számára is 

kézzelfogható-
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»
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projektrôl volt szó. Ezért természetesen csak
olyan megoldás jöhetett szóba, amely webes
technológiára épülve, centralizáltan üzemeltet-
hetô, és a felhasználói oldalon nem igényel
elôzetes helyszíni telepítést. A PepsiAmericas
alapos megfontolások után az Oracle iLearning
elektronikus oktatási keretrendszere mellett dön-
tött, amely rendkívül flexibilis architektúrával
rendelkezik: az oktatásmenedzsment-környezet,
az ún. LMS-szerver mindenképpen centralizált,
ugyanakkor a tananyag-kiszolgáló rugalmasan
konfigurálható. Kellô sávszélesség esetén lehet
ez is teljesen központosított, ugyanakkor szükség
esetén a modul kihelyezhetô a helyi irodákba.
Az Oracle-megoldás egy másik nagyon lényeges
elônye, hogy többnyelvû, a keretrendszert lokali-
zálták mind a négy országban. Fontos továbbá az
architektúra skálázhatósága, a felmerült igénye-
ket egyszerû konfigurálás segítségével lefedô gaz-
dag funkcionalitása, a szabványos kapcsolódási
felületek és a tantermi, illetve elektronikus okta-
tás integrált menedzselésének biztosítása. 
Az Oracle iLearning tehát az a keretrend-
szer, ahol a tananyagok szervesen illeszkednek
majd. Ennek biztosításához olyan szakmai kom-
petenciával és nemzetközi e-learning referenciá-
val rendelkezô partnerre volt szükség, amely 
a keretrendszer testre szabásában és a képzési
programok lelkét jelentô konkrét tananyagok fej-
lesztésében is hatékonyan tudja támogatni a be-
vezetést. A Kudosban ezt a partnert találta meg 

a PepsiAmericas és az Oracle: a belsô tananyag-
fejlesztô munkatársak képzésével és egyéb szak-
mai tanácsadási tevékenységgel járul hozzá a be-
vezetés sikeréhez. 

A  S I K E R E S B E V E Z E T É S

K U L C S A :  A J Ó L M Û K Ö D Ô

P R O J E K T T E A M

A projekt gyors és sikeres végrehajtása érde-
kében a PespiAmericas egy belsô munkatársak-
ból és több beszállító cég szakembereibôl álló né-
pes csapatot állított össze. A keretrendszert az
Oracle Hungary szállította, és emellett üzleti ta-
nácsadással is segítette a projekt tervezését. 
A tananyagok készítésében a Kudos munka-
társai és a belsô fejlesztôk közösen vesznek
részt. A belsô fejlesztôk késôbb átvehetik a tan-
anyagok karbantartását, illetve önállóan készíte-
nek majd modulokat. Ebbe a belsô fejlesztôteam-
be munkatársakat delegált az oktatási, az infor-
matikai, a pénzügyi és a kereskedelmi részleg. 
A fejlesztéshez a Makromédia multimédiás fej-
lesztôeszközeit használják fel, de az ellenôrzô
feladatsorok készítéséhez maga az Oracle iLear-
ning keretrendszer is elegendô támogatást nyújt. 
A hardverplatform szállítója a Hewlett-Pac-
kard, és a magyarországi iroda Oktatási Szolgál-
tatások Részlege egyben az e-learning tanácsadó-
teamben, az üzleti igények felmérésében és 
a belsô kommunikáció kialakításában is meghatá-
rozó szerepet tölt be. 
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latos információk kötegelt betöltése, és módosítása XML-

fájlok segítségével. Létrehozhatók egyedileg definiálható

jellemzôk, amelyekkel további adatok rögzíthetôk a tanu-

lókról és a tartalomról. A tartalom nem Oracle alapú helyi

kiszolgálókon is tárolható, és integrálható más szállítók on-

line szolgáltatási platformjával. Sok egyéb funkció mellett

lehetôség nyílik a jóváhagyáson alapuló beiratkozási folya-

matok kezelésére, amelyek során a tanulók kérvényezhetik

egy tanfolyam látogatását.

T A R T A L O M S Z E R K E S Z T É S I ,
É R T É K E L É S I É S

K I M U T A T Á S I F U N K C I Ó K

Az Oracle iLearning keretrendszer a tartalomszerkesztés

és a kimutatások készítésének területén is rengeteg funk-

cióval rendelkezik. Használata során a tartalom többféle

fejlesztôeszközzel összeállítható, a tartalomobjektumok

másolással vagy hivatkozás révén újra használhatók. A

tartalomobjektumok között a hierarchia minden szintjén

megadható, hogy mely tanfolyam melyik másiknak az

elôfeltétele. A kurzusokhoz megadhatók hivatkozások

(élôkapcsok), a tartalom központilag és/vagy decentrali-

záltan is adminisztrálható. Rugalmasan újra használhatók

a tesztkérdésgyûjtemények, s számos tesztjellemzô beál-

lítható, például a különbözô pontozási módok, az össz-

pontszám kiszámítása és a teszt különbözô részeinek sor-

rendje. Paraméterezhetôk elôre definiált kimutatások, az

egyedi kimutatások az Extensible Stylesheet Language

(XSL) segítségével formázhatók meg, eredményük pedig

XML formátumban is menthetô, és így más kimutatás-

készítô eszközökbe is betölthetô.

Összességében tehát elmondható, hogy az Oracle iLear-

ning elektronikus oktatási keretrendszer olyan gazdag

funkcionalitással és stabil informatikai háttérrel rendel-

kezô szoftver, amely számos nemzetközi és hazai válla-

latnál, intézménynél valósította meg az e-learninget

mint a legmodernebb technológián alapuló képzési, fej-

lesztési rendszert.•

Kapcsolódó
webcím:

•
WWW.ORACLE.COM/

ILEARNING

•

»
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Fontos tehát annak a hangsúlyozása, hogy egy
szakmailag is színes, széles körû kompetenciát
felmutató külsôs csapat, valamint egy nemzetkö-
zi – cseh, lengyel, magyar, szlovák –, különbözô
szakterületekrôl érkezô tagokat is magában fogla-
ló belsôs – pepsis – projektteam szoros együtt-
mûködése a bevezetés sikerének egyik legfôbb
kulcsa. A másik, hogy mindez alapvetôen az üz-
lettel együttmûködve valósul meg: a projekt en-
nek a szempontnak is igyekszik minden szem-
pontból megfelelni.

Bár egy komplex e-learning rendszer beveze-
tése korántsem tekinthetô elsôsorban informati-
kai projektnek, azért a belsô IT-csapat számára is
nagy a kihívás. Mivel még éppen csak el-
kezdôdött a rendszer kialakítása, sok a nyitott
kérdés informatikai oldalról is. Hány hívással lesz
több a helpdesken? A bevezetés során milyen
egyéb költségek merülnek még fel? Mennyibe
kerül a fenntartása? Bírni fogja a hálózati és in-
formatikai infrastruktúra? A robusztus és
könnyen menedzselhetô webes architektúra, va-
lamint az Oracle számos nemzetközi referenciája
alapján minden remény megvan arra, hogy végül
valamennyi kérdésre meg fog születni a meg-
nyugtató válasz.

Ü T E M E Z É S É S

T Á V L A T I T E R V E K

A projekt jelenleg a tervezés végsô fázisában
jár, az éles üzem 2003 szeptemberében fog in-
dulni. Ebben az elsô, többé-kevésbé pilot jellegû
projektben összesen 1500 fô képzésére kerül

majd sor. Kriza András számára a tét azért is
nagy, mert érezhetô, hogy a multinacionális vál-
lalat felsôbb szintjeirôl is kiemelt figyelem övezi
a közép-európai csoport kísérletét. Ilyen méretû
e-learning projekt ugyanis még nemzetközi szin-
ten sem volt eddig a PepsiAmericas gyakorlatá-
ban, és ha sikeresnek bizonyul, akkor annak ta-
pasztalatait nyilván a cégcsoporton belül máshol
is hasznosítani fogják. 
Blahut Boglárka, aki az Oracle részérôl az
elsô pillanattól fogva részt vesz a projekt tervezé-

sében, elsôsorban azért optimista, mert a vállalat
regionális vezetôi megértették: az e-learning
rendszerek korántsem tekinthetôk dobozos ter-
mékeknek, és nem szabad a projekt komplexitá-
sát lebecsülni. 
Ha a tervezési fázisban megspórolják 
a részletes felméréseket, nem érlelik ki a hagyo-
mányos és elektronikus oktatás integrálására vo-
natkozó koncepciót, nem végzik el gondosan 
a testre szabási és konfigurációs feladatokat, ak-
kor ez a sietség többszörösen bosszulja meg ma-
gát a projekt késôbbi szakaszaiban. Az ilyesfajta
elôkésztô és szervezési munka egy ERP-rendszer
esetében megszokott. Az Oracle tapasztalatai
szerint azonban az e-learning ma olyan le-
hetôség, amely holnap szükségletté válik. Érde-
mes tehát az elektronikus oktatási projektet
mind HR-, mind IT-oldalról a stratégiai fontossá-
gú vállalati célkitûzések közé helyezni. A Pepsi-
Americasnál ennek megvalósítása már nem le-
hetôség, hanem hamarosan tényként kezelhetô.

•HUTTER OTTÓ
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HHOOUUGG:: ttrreennddeekk ééss mmeeggoollddáássookk
OOrraaccllee-aallaappoonn

Az Oracle-felhasználók tradicionális éves seregszemléjének Sopron adott otthont, immár hatodik
alkalommal. A közel 550 résztvevô – jobbára hazai vállalatvezetôk és informatikai döntéshozók –
négy nap alatt 17 szekcióban oszthatta meg tapasztalatait az Oracle alapú technológiákról és meg-
oldásokról. Az idei fókusztéma a költséghatékony szoftver-infrastruktúra kialakításának lehetôségei
mellett az e-kormányzat volt, amely informatikai és gazdasági megközelítésben egyaránt terítékre
került az elôadások és eszmecserék során.
Kiemelt elôadásában JON PAGE, az Oracle EMEA-elnökhelyettese vázolta fel, hogy a vállalatoknak
milyen elvek szerint kell felépíteniük információs architektúrájukat, hogy a lehetô leghatékonyab-
ban tudjanak mûködni. TÖRÖK PÉTER, a Meta Group vezetô tanácsadója ismertette az IT- és a tele-
kommunikációs szektor jelenlegi trendjeit, különös tekintettel az adatbázispiac alakulására és az
IT-beruházások várható megtérülésére. JENS MORTENSEN, az Oracle Európai E-kormányzati Divízió-
jának vezetôje a hazai e-kormányzat kialakításának lehetôségeirôl beszélt az európai uniós csatla-
kozás fényében. • HUTTER OTTÓ

E - L E A R N I N G
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– MIÉRT LEHET VONZÓ A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁ-
RA A HÍVÓKÁRTYA? MILYEN ELÔNYÖKET KÍNÁL

AZ ELÔFIZETÉSES TELEFONNAL SZEMBEN?
– Nagyon fontos elônye, hogy nem kell szerzôdé-

si kötelezettséget vállalni, nincs havidíj, illetve

nem ugorhat meg a számla, hiszen a hívókártyá-

val az azon található összeg erejéig lehet beszél-

ni. Ezenfelül nagyon rugalmas felhasználást tesz

lehetôvé, hiszen otthoni készülékrôl és mobilte-

lefonról is igénybe vehetô. A jelenlegi kártyák el-

sôsorban külföldre biztosítanak alacsony percdíja-

kat. Belföldi hívás esetén a túlzottan magas 

végzôdtetési árak miatt még nem lehetnek ko-

moly versenytársai a vezetékes telefonnak.

– HOGYAN MÛKÖDNEK EZEK A KÁRTYÁK?
– Roppant egyszerûen: megvásárlásukkal egy kód

birtokába jut a felhasználó (pre-paid). Elég felhív-

ni bármilyen telefonról egy központi számot, ott

megadni a kártyán található kódot, és máris lé-

nyegesen kedvezôbb percdíjakkal lehet telefonál-

ni. A NeoPhone telefonkártyával például az USA-

ba 36, az EU országaiba pedig 39 forintért.

– FÔKÉNT KINEK JELENTHET MEGTAKARÍTÁST

A HÍVÓKÁRTYA HASZNÁLATA?
– Bárkinek, aki olcsóbban szeretne külföldre tele-

fonálni. Elég csak arra gondolni, hogy hamarosan

egyre több fiatal fog külföldre utazni nyári mun-

kát vállalni, vagy éppen nyelviskolába, és lassan

beindul a nyári egyetemek idôszaka is. Az itthoni

rokonok a hívókártya használatával ugyanannyi

pénzért sokkal többet beszélhetnek szeretteikkel,

mint a vezetékes telefonról.

– A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ EGYIK LEGFON-
TOSABB KÉRDÉS, HOGY MELYIK HÍVÓKÁRTYÁT VÁ-
LASSZÁK, MI A KÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜK.
– Az alapfunkciók mindegyiknél megegyeznek. A

percdíjakban azonban nagy különbségek lehetnek,

továbbá a kiegészítô szolgáltatások mennyiségé-

ben, minôségében és természetesen a vonal meg-

bízhatóságában. Fontos azt is megfigyelni, hogy

országos lefedettséget nyújt-e az adott kártya.

Magyarországon már tavaly is több típus jelent

meg, de használatuk csak szûk felhasználói kör-

ben terjedt el. Ennek oka általában a rossz minô-

ség és az országos lefedettség hiánya. A piacon

megjelent legtöbb hívókártya hátránya, hogy

nincs mögötte komoly cég és valódi infrastruktú-

ra, így ha az ügyfélnek kérdése vagy problémája

akadna, nem tud kitôl segítséget kérni.

Cégünk, az EuroWeb Rt. hívókártyája, 

a NeoPhone Instant a PanTel szolgáltatási plat-

formján alapszik, tehát megbízható technikai hát-

térrel és országos lefedettséggel rendelkezik.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdések megvála-

szolására az EuroWeb a nap 24 órájában hívható

ügyfélszolgálatot mûködtet, így ügyfeleink soha-

sem érzik magukat elveszettnek. A kártyatulaj-

donosok bármikor ingyenesen lekérdezhetik

egyenlegüket, ráadásul könnyedén beszerezhe-

tik a NeoPhone-t, ugyanis országszerte több

mint 2500 eladóhelyen lehet megvásárolni, 

például postahivatalokban, hírlapárusoknál és

benzinkutaknál.•

Melyiket válasszam?
Hívókártyák Magyarországon

AA tteelleeffoonnppiiaacc lliibbeerraalliizzáácciióójjaa óóttaa eelltteelltt iiddôôsszzaakkbbaann eeggyyrree ttööbbbb,, aa llaakkoossssáágg sszzáámmáárraa iiss vvaallóóss 

mmeeggttaakkaarrííttáássookkaatt jjeelleennttôô sszzoollggáállttaattááss vváálltt eelléérrhheettôôvvéé.. AA vveezzeettéékkeess ééss mmoobbiillsszzoollggáállttaattóókk kküüllöönnffééllee 

kkeeddvveezzôô ttaarriiffaakkoonnssttrruukkcciióóii mmeelllleetttt mmeeggjjeelleenntt eeggyy úújj lleehheettôôsséégg iiss,, aammeellyy NNyyuuggaatt-EEuurróóppáábbaann ééss 

aa tteennggeerreennttúúlloonn mmáárr éévveekk óóttaa jjóóll mmûûkkööddôô ééss bbeevváálltt rreennddsszzeerrnneekk mmiinnôôssüüll.. AA hhíívvóókkáárrttyyaa ((ccaalllliinngg ccaarrdd)) 

aa nnaaggyy sszzoollggáállttaattóókkttóóll ffüüggggeettlleenn mmóóddoonn kkíínnááll oollccssóó tteelleeffoonnáálláássii lleehheettôôssééggeett.. HHíívváássiirráánnyyttóóll ffüüggggôôeenn 

jjeelleennttôôss,, aakkáárr 5500-6600 sszzáázzaalléékkooss mmeeggttaakkaarrííttááss iiss eelléérrhheettôô..

AA ttéémmáárróóll SZALAY-BOBROVNICZKY KRISTÓFFAL, aazz EEuurrooWWeebb IInntteerrnneett SSzzoollggáállttaattóó RRtt.. üüggyyvveezzeettôô iiggaazzggaattóójjáávvaall

bbeesszzééllggeettttüünnkk..



New Yorkban évente Global Excellence díjjal tün-

tetik ki a legjobb munka- és munkaerô-menedzselô

rendszert. Idén Európából az elôzsûrizés után hat al-

kalmazott informatikai megoldást jelöltek a nemzet-

közi szakmai nívódíjra, köztük a Matávnál 1999 óta

mûködô WFMS-t. A végsô minôsítés szerint a

Matávnál használt munka- és munkaerô-menedzselô

rendszer a második legjobb Európában.

A Fornax munkafolyamat-irányító rendszere ve-

zérli a Matáv valamennyi cégen belüli, illetve az alvál-

lalkozók felé irányuló mûszaki folyamatát, így közel

ötezer alkalmazott napi munkáját támogatja. A rend-

szer integrált egységként kezeli a folyamatvezérlést és

a munkaerô-irányítást, s mindkét területen kiemelke-

dô szolgáltatásokat nyújt. A vállalati folyamatok felsô

szintû irányítását és a feladatok végrehajtásának leg-

apróbb részleteit egyaránt teljes körûen támogatja.

A díjazott informatikai rendszer egyik legnagyobb

elônye, hogy kifejezetten a távközlési iparág számára

készült, így a nemzetközi sikerhez nagyban hozzájá-

rultak olyan speciális szolgáltatások, mint például 

a különbözô alkalmazásokkal (számlázási rendszer-

rel, mûszaki nyilvántartásokkal, hálózatfelügyelettel

stb.) létrehozott interfészek, a mobilkapcsolattal 

mûködô hordozható terminálok vagy a távközlési

szolgáltatások grafikus tervezését lehetôvé tevô szol-

gáltatástervezô modul.

„Többéves együttmûködésünk során a Fornax

és a Matáv igen hatékonyan dolgozott együtt. 

Munkakapcsolatunk jó példa arra, hogy ügyfél és in-

formatikai szállító hogyan érhet el egymásra támasz-

kodva komoly eredményeket” – mondta BALÁSY

BULCSÚ, a Fornax vezérigazgatója. A Fornax Rt. 

a nemzetközi Intracom-csoport tagjaként a nagyválla-

lati informatikai megoldások szakértôje. A vállalat

munkafolyamat-irányítással foglalkozó divíziója több

nagyszabású rendszert vezetett be a közép-európai

régióban. Díjnyertes megoldását Eventus néven for-

galmazza, átfogó munkafolyamat- és munkaerô-

irányító alkalmazáscsomagban.

SZÁSZ ATTILA, a Matáv hálózatirányítási igazgatója

hozzátette: „A Matáv által megtervezett folyamatot

és szolgáltatási igényeket a Fornax maximális rugal-

massággal vette figyelembe, és azokhoz igazította ja-

vasolt megoldásait, így a felhasználó és a fejlesztô kö-

zösen hozott létre egy kitûnô rendszert.” A legna-

gyobb hazai távközlési szolgáltató hálózatirányítási

igazgatóságának vezetôje az elismerés kapcsán el-

mondta, hogy a létesítésben és a hibaelhárításban al-

kalmazott WFMS-t folyamatosan, az igényeknek meg-

felelôen bôvítik, fejlesztik.

A Global Excellence in Workflow díjait a munka-

folyamat-irányítási iparág világszerte legnevesebb szer-

vezetei hirdették meg. A tíz éve, 1993 augusztusában

alapított Workflow Management Coalition (WfMC) 

a munkafolyamat-irányítási eszközök gyártóinak, fel-

használóinak, elemzôinek és egyetemi/kutatási cso-

portjainak nonprofit nemzetközi szervezete. Célja,

hogy a szoftverterminológia, az interoperabilitás és 

a munkafolyamat-termékek közötti kapcsolat szabvá-

nyainak megteremtése révén ösztönözze, és a fejlôdés

érdekében formálja a munkafolyamat-irányítás alkal-

mazását. A több mint 200 tagot számláló, világszerte

megtalálható WfMC a munkafolyamat-irányítás roha-

mosan bôvülô szoftverpiacának elsô számú szabvány-

ügyi testületeként vált ismertté.

A Giga Information Group az e-business piac sze-

replôinek kínál a technológiákkal kapcsolatos ténysze-

rû kutatási, tanácsadási és folyamatos képzési szolgál-

tatásokat. A szolgáltatását 1996-ban elindító Giga 

ügyfélkörébe mára világszerte több mint 1100 szerve-

zet és 120 ezret is meghaladó számú regisztrált fel-

használó tartozik, így a vállalat az informatikai tanács-

adói üzletág leggyorsabban bôvülô cégévé vált.

A Workflow And Reengineering International

Association (WARIA) célja a munkafolyamatok alkal-

mazói és a vállalati folyamatok átalakításán dolgozó

vezetôk számára jól ismert kérdések meghatározása és

tisztázása. A szervezet a tapasztalatcsere, a termékek

értékelése, a felhasználók és a gyártók közötti véle-

ménycsere, az oktatás és a képzés révén kíván választ

találni a kérdésekre.

A Fornax Globe Excellence-díjas rendszere nem-

csak a Matávnál bizonyított, ezt alkalmazzák 

a Deutsche Telekom horvátországi leányvállalatánál, 

a Hrvatski Telekomnál is.•
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GLOBAL EXCELLENCE-DÍJ

A MATÁV–FORNAX
MUNKAFOLYAMAT-IRÁNYÍTÓ RENDSZERÉNEK

AA MMaattáávvnnááll mmûûkkööddôô iinnnnoovvaattíívv,, kkiieemmeellkkeeddôô sszzíínnvvoonnaallúú mmuunnkkaaffoollyyaammaatt-iirráánnyyííttóó ((WWFFMMSS)) rreennddsszzeerréévveell 

aa FFoorrnnaaxx RRtt.. nnyyeerrttee eell aa „„22000033 GGlloobbaall EExxcceelllleennccee iinn WWoorrkkffllooww”” ppáállyyáázzaatt eezzüüsstt ffookkoozzaattúú ddííjjáátt.. AA mmuunnkkaa-

ffoollyyaammaatt-iirráánnyyííttáássii iippaarráágg vviilláággsszzeerrttee lleeggnneevveesseebbbb sszzeerrvveezzeetteeii,, aa WWoorrkkffllooww MMaannaaggeemmeenntt CCooaalliittiioonn

((WWffMMCC)),, aa GGiiggaa IInnffoorrmmaattiioonn GGrroouupp ééss aa WWoorrkkffllooww AAnndd RReeeennggiinneeeerriinngg IInntteerrnnaattiioonnaall AAssssoocciiaattiioonn ((WWAARRIIAA))

ddííjjaaiitt áápprriilliiss eelleejjéénn aaddttáákk áátt NNeeww YYoorrkkbbaann..



– AZ ÁSZ-RÓL SOKAT HALLANI, DE TALÁN NEM MIN-

DENKI ISMERI PONTOSAN A MÛKÖDÉSÉT. MI AZ IT-

TEVÉKENYSÉG CÉLJA A SZERVEZET ESETÉBEN?

– Az ÁSZ az Országgyûlés pénzügyi-gazdasági ellenôr-

zô szerve, így az állam bevételeinek, kiadásainak, va-

lamint az állami vagyon hasznosításának ellenôrzését

végzi. Az IT-tevékenység alapvetô célja esetünkben,

hogy informatikai és telekommunikációs eszközökkel

sokoldalúan támogassuk az ÁSZ mûködését. Ezeket a

támogatásokat az Informatikai és Telekommunikációs

Fejlesztési, valamint az Informatikai és Telekommuni-

kációs Rendszerüzemeltetési Osztály végzi. Az infor-

matika jelen van az ellenôrzési feladatok minden rész-

területén és szakaszában, ideértve az ellenôrzéshez

szükséges adatokhoz és jogszabályokhoz való elektro-

nikus hozzáférést, a rendelkezésre álló adatok feldol-

gozását és elemzését, a vizsgálati eredmények doku-

mentálását, a vizsgálati jelentések szerkesztését, 

megjelenítését és közzétételét, illetve az ellenôrzési ja-

vaslatok nyomon követését. Az informatika érvényesül

a szervezeti mûködéssel kapcsolatos feladatok során,

így a belsô ügyviteli és vagyonkezelési tevékenységek-

ben is. A vizsgálat-nyilvántartó és munkaidô-elszámoló

programrendszer egyben vezetôi információs rend-

szerként is mûködik.

– MI VOLT A DIRXML-PROJEKT CÉLJA AZ INDULÁS-

KOR? MILYEN ÜGYVITELI, INFORMATIKAI KIHÍVÁSRA

KERESETT VÁLASZT AZ ÁSZ?

– A projekt legfontosabb célja volt kialakítani egy intéz-

ményi metacímtárat az ÁSZ számára, amely tartalmazza

az ÁSZ teljes alkalmazotti állományának, valamint szer-

zôdéses dolgozóinak címinformációs adatait. A meta-

címtárnak az adattárolási funkción túl mint adat-

szinkronizációs rendszernek kell biztosítania az ÁSZ

más elektronikus rendszereiben tárolt személyzeti infor-

mációk konzisztenciáját. A kialakított metacímtárnak

teljes körû és megbízható adatforrást kell biztosítania 

a központi kormányzati címtár számára.

Az ÁSZ a projekt megvalósítása elôtt is rendelkezett

számos címtárral, amely az informatikai infrastruktúra

mûködéséhez szolgáltat a felhasználókhoz köthetô

címjellegû információkat (Novell operatív NDS, Lotus

Notes címtár stb.), és további adatok kerülnek tárolás-

ra az ÁSZ személyzeti rendszerében. A projekt ered-

ményeként egy olyan metacímtár kialakítása volt a

cél, amely a meglévô címtárak adatainak összegyûjté-

sével, valamint a személyzeti rendszer integrációjával

konszolidált, egypontos információbázisa lehet az alat-

ta mûködô és egyéb informatikai rendszerek, címtárak

adatainak.

– MILYEN KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOKAT VETTEK FI-

GYELEMBE, ÉS MIÉRT A DIRXML BEVEZETÉSE MELLETT

DÖNTÖTTEK?

– Elsôdleges szempont volt a kormányzaticímtár-

projekthez való csatlakozási lehetôség és támogatás, il-

letve az ÁSZ környezetében mûködô Novell-

címtárrendszer (operatív NDS) megléte.

A DirXML technológia olyan címtár alapú alkalmazás,

amely az NDS eDirectoryra épül, ami persze adott volt,

hiszen NetWare operációs rendszert használunk. 

A másik lényeges feltétel az volt, hogy meglévô rend-

szereinkhez, pl. a Lotus Notes Dominóhoz létezik-e

DirXML-meghajtóprogram, hiszen az ÁSZ teljes levele-

zése és számos fontos belsô adatbázis mûködik ezen 

a platformon. Mivel a DirXML-nek minden, általunk 

a projektbe bevont alkalmazáshoz létezett meghajtó-

programja, ezt a terméket választottuk, és a Novell kon-

zultációs részlegét kértük fel a rendszer kidolgozására.

– HOGYAN, MILYEN SZAKASZOKBÓL ÉPÜLT FEL A PRO-

JEKT? MILYEN RENDSZEREK KERÜLTEK INTEGRÁLÁSRA?

– A metacímtárprojekt megvalósítását két, jól megkü-

lönböztethetô szakaszra bontottuk a kormányzati cím-
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AAzz ÁÁllllaammii SSzzáámmvveevvôôsszzéékk ((ÁÁSSZZ)),, mmiinntt mmiinnddeenn nnaaggyy iinnttéézzmméénnyy vvaaggyy vváállllaallaatt,, sszzáámmooss ccíímmttáárrrraall 
rreennddeellkkeezziikk,, aammeellyy aazz iinnffoorrmmaattiikkaaii iinnffrraassttrruukkttúúrraa mmûûkkööddééssééhheezz sszzoollggáállttaatt ffeellhhaasszznnáállóókkhhoozz kköötthheettôô,, 

ccíímm jjeelllleeggûû iinnffoorrmmáácciióókkaatt ((NNoovveellll ooppeerraattíívv NNDDSS,, LLoottuuss NNootteess ccíímmttáárr ssttbb..)).. TToovváábbbbii sszzeemmééllyyzzeettii aaddaattookkaatt 
ttáárroollnnaakk aazz ÁÁSSZZ sszzeemmééllyyzzeettii rreennddsszzeerréébbeenn.. AA DDiirrXXMMLL-pprroojjeekktt ccéélljjaa eeggyy oollyyaann mmeettaaccíímmttáárr kkiiaallaakkííttáássaa 

vvoolltt,, aammeellyy aa mmeegglléévvôô ccíímmttáárraakk aaddaattaaiinnaakk öösssszzeeggyyûûjjttéésséévveell,, vvaallaammiinntt aa sszzeemmééllyyzzeettii rreennddsszzeerr 
iinntteeggrráácciióójjáávvaall kkoonnsszzoolliiddáálltt,, eeggyyppoonnttooss iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássaa lleehheett aa kküüllöönnffééllee iinnffoorrmmaattiikkaaii rreennddsszzeerreekk,, 

ccíímmttáárraakk aaddaattaaiinnaakk.. GÁSPÁR CSABÁVAL,, aazz ÁÁSSZZ IInnffoorrmmaattiikkaaii ééss TTeelleekkoommmmuunniikkáácciióóss 
RReennddsszzeerrüüzzeemmeelltteettééssii OOsszzttáállyyáánnaakk vveezzeettôôjjéévveell aa NNoovveellll DDiirrXXMMLL mmeettaaccíímmttáárr-sszzoollggáállttaattáássáánnaakk 

bbeevveezzeettéésséérrôôll bbeesszzééllggeettttüünnkk..
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tár igényeinek való megfelelés mielôbbi kiszolgálása

érdekében. Ennek megfelelôen elsô lépésben az opera-

tív eDirectoryval, a humánpolitikai személyügyi rend-

szerrel, a Lotus Notes levelezôvel, a szintén notesos

belsôtelefonkönyv-rendszerrel és a központi kormány-

zati címtárral való kapcsolat került kialakításra.

Ezt a fázist tavaly nyáron zártuk le, azóta folyamatosan

történik a személyzeti adatok publikálása a központi

kormányzati címtárban. A második fázis keretében az

ÁSZ további rendszereinek – így a Lotus Notes alapú al-

kalmazotti nyilvántartásnak, a unixos DNS-szolgáltatás-

nak, az aktív hálózati eszközöknek és a tárgyieszköz-

nyilvántartó rendszernek – az integrálása valósult meg.

– MILYEN KÉSZENLÉTI SZINTEN ÁLL JELENLEG

A PROJEKT?

– A megvalósítás során az újabb technológiák megje-

lenésével lehetôvé vált a rendszerek illesztésének

olyan megoldása, amely nem szerepelt az eredeti terv-

ben. Emellett az ÁSZ új személyzeti és munkaügyi

rendszer bevezetésérôl döntött, amelyhez az illesztést

meg kellett oldani. Emiatt a második fázis határideje

módosult, és a lezárás tavaly decemberben történt

meg. A rendszerek január eleje óta élesben üzemel-

nek. Az illesztés az idôközben bevezetésre került ok-

tatási-tervezési (e-learning) rendszerhez is megtörtént.

– MENNYI IDÔT VETT IGÉNYBE A TERVEZÉS ÉS A KIVI-

TELEZÉS?

– A projekt elsô szakaszának tervezési feladatai 

38 napot vettek igénybe, amely tartalmazta a címtár

rendszertervének elkészítését, jóváhagyását, a dobo-

zos szoftverek és a hardverelemek beszerzését. Az

ezt követô 42 nap alatt a szoftverek telepítése

(metacímtár), az ÁSZ NDS, Lotus Notes és személy-

zeti rendszerének (Clipper), valamint a kormányzati

címtárnak az integrációja, a kezdeti adatfeltöltés, 

illetve a funkcionális tesztek kerültek megvalósításra.

A második szakasz tervezési idôtartama 30 nap volt,

ideértve az integrációs rendszerterv elkészítését és

annak jóváhagyását. A megvalósítás 37 napig tartott,

amely az alkalmazotti nyilvántartás (Lotus Notes), 

a DNS rendszer IP-címnyilvántartása (Unix), az aktív

hálózati eszközök (portok tiltása és engedélyezése),

továbbá a tárgyieszköz-nyilvántartó rendszer integrá-

cióját tartalmazta.

– KÜLSÔ VAGY BELSÔ MUNKATÁRSAK VÉGZIK A REND-

SZER ÜZEMELTETÉSÉT?

– A rendszer üzemeltetését kizárólag belsô erôforrás-

sal oldjuk meg. A kezdeti nehézségeken a Novell kon-

zultációs részlegének szakemberei segítettek át.

– MILYEN ELÔNYÖK SZÁRMAZNAK A RENDSZER BEVE-

ZETÉSÉBÔL A SZERVEZET ÉS AZON BELÜL AZ IT-

RÉSZLEG SZÁMÁRA?

– Elôállt az ÁSZ személyzeti rendszerével integrált

metacímtár, amely a felhasználókhoz köthetô szemé-

lyes adatok megbízható forrása, és amely felgyorsítja 

a személyek ki- és beléptetését az egyes rendszerek

esetében. A társosztályok számára az eGuide (Novell)

felülete hasznos információt nyújt a dolgozók adataira

vonatkozóan. A kialakított metacímtár integrálásra ke-

rült a központi kormányzati címtárral és az ÁSZ leg-

fontosabb informatikai rendszereivel. Az intézményi

metacímtár átláthatóbbá, rugalmasabbá, költséghaté-

konyabbá és biztonságosabbá tette az üzemeltetés

munkáját. Az elkészített rendszer megfelelô alapot

biztosít további informatikai alkalmazások fejlesztésé-

hez is, s ennek megfelelôen 2002-ben elkészült az

ÁSZ e-learning keretrendszere, amely szintén 

a metacímtárat használja fel dolgozói adatbázisának

szinkronizációjához.

– MELYEK A RENDSZER LEGKIEMELKEDÔBB, LEGHASZ-

NOSABB SZOLGÁLTATÁSAI?

– Leghasznosabb szolgáltatásnak a DNS-rendszer

(Unix) integrálását tartom, amely valójában nemcsak

a DNS-bejegyzéseket végzi el, hanem egyben hasz-

nos IP-címnyilvántartó is. A rendszergazdák nem té-

vedhetnek egy IP-cím kiosztásánál – ez webes felüle-

ten történik –, így soha nem adódhat IP-címütközés,

ami korábban néha elôfordult. Hasonló volumenû 

az aktív hálózati eszközök integrálása, aminek lénye-

ge a switcheken való porttiltás, illetve -engedélyezés.

Ha valamelyik felszabadul, azt le kell tiltani, s így jól

látható, hogy melyek a szabad portok, mikor kell bô-

víteni. Vagy ha egy hálózati kábel véletlenül

„bepatchelve” marad a switchben, az a felületrôl

egybôl kiderül.

Bármilyen nyilvántartás szempontjából nagyon jó,

hogy az adatok egy lekérdezéssel kinyerhetôk 

a metacímtárból az NDS export/import alkalmazása

segítségével, és azok például Excelben tovább fel-

dolgozhatók.

– BESZÉLNE A BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS TAPASZTA-

LATOKRÓL?

– Úgy gondolom, hogy a projekt eredményesen lezá-

rult, és az elvárások realizálódtak. Kezdetben a Lotus

Notes szinkronizációjával voltak problémák, de azok 

a DirXML 1.1-es verziójának telepítésével elhárultak.

A Novell jól felkészült, szakmailag tapasztalt szakem-

bergárdával rendelkezik, amely minden akadályt sike-

resen vett, és megfelelô empátiás, illetve kompromisz-

szumkészséggel rendelkezik, de azt hiszem, ez ránk is

igaz. Rendkívül fontos volt a jó tervezés. Aki egy ilyen

projektbe belevág, tudnia kell, hogy mit akar, mi lesz

a végsô cél. Nem elég, ha egyszerûen ismeri a saját

rendszereit, kiválóan kell ismernie azokat ahhoz, hogy

ne mindent külsô szakértôkkel, programozókkal old-

jon meg. Véleményem szerint jól választottunk, jó

partnert találtunk, akivel a késôbbiekben is bármikor

együttmûködnénk.•

36 2003/5

MÁJUS

Kapcsolódó
webcímek:

•
WWW.NOVELL.HU

•
WWW.ASZ.HU

•



37
2003/5

MÁJUS

Fontos lehet,

hogy a rend-

szer az elôre

meghatározha-

tó munka-

rendeken kívül

képes legyen

kezelni az

egyedieket is.

Mivel a beléptetôrendszer alapesetben be-
és kilépéseket regisztrál, kézenfekvô, hogy ebbôl
a dolgozó munkaidejét is meg lehet határozni. 
A számtalan felhasználási terület közül ez a leg-
elterjedtebb, ezért elsôként ezt járjuk körbe.

M U N K A I D Ô - N Y I L V Á N T A R T Á S

A munkaidôvel kapcsolatos adatok pontos
nyilvántartása a foglalkoztató számára a munka
törvénykönyvében elôírt kötelezettség. Ezen 
a tényen túl a nyilvántartás korrekt vezetése
mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló
oldaláról egyaránt fontos. Célszerû tehát, hogy
a dolgozó blokkolásai alapján a munkavégzéssel
kapcsolatos idôket a lehetô legpontosabban ha-
tározzuk meg.
A legfontosabb kérdés, hogy a be- és kilépé-
sekbôl a rendszer hogyan képes elôállítani 
a munkaidôt, a túlórákat, a pótlékokat és az
egyéb, kiszámítható adatokat. A módszert a dol-
gozó munkarendje határozza meg, mivel egé-
szen mást kell például egy kötött munkaidejû fi-
zikai és egy rugalmas munkarendben dolgozó
irodai kollégánál kiszámolni. Ezek a szabályok
általában igen sokszínûek, bonyolultak, így nyu-
godtan mondhatjuk, hogy a munkaidô-nyilván-
tartó kulcsfontosságú része a munkarendek ki-
alakítása. A beléptetôrendszer kiválasztásakor
ezért nagyon fontos, hogy az képes legyen min-
den munkarend kezelésére. Lehet, hogy a rend-
szernek sok szép listája van, de ha nem képes
alkalmazkodni a folyton változó jogszabályok-
hoz és igényekhez, máris ott tartunk, hogy amit
nem képes kezelni, arról külön nyilvántartást
kell vezetni.
A munkarendek jelentôsége tehát igen
nagy, ezért ezeket a beléptetôrendszerek szállí-
tói sok esetben már a legelsô megbeszélések
után bekérik, és elemzik, annál is inkább, mivel
még a hardverelemek optimális helyét is befo-
lyásolhatják.

T E S T R E S Z A B Á S

Fontos lehet, hogy a rendszer az elôre meghatá-
rozható munkarendeken kívül képes legyen kezel-
ni az egyedieket is. Ez az egyediség állhat például
abból, hogy a többmûszakos dolgozók cserélgetik
egymás között a mûszakjukat – ezt a legtöbb rend-
szer lehetôvé teszi. De lehet, hogy munkaidejük
naponta változik, ami viszont komoly tervezést
igényel, mivel a dolgozókat nem lehet bárhogy be-
osztani. A beosztás elkészítésekor sok törvényi elô-
írást kell szem elôtt tartani. Különösen igaz ez 
akkor, ha ki akarjuk használni a nemrégiben beve-
zetett munkaidôkeretben történô foglalkoztatás le-
hetôségét is. Az ilyen munkarendek elkészítéséhez
elengedhetetlenül szükséges egy külön erre a célra
kifejlesztett tervezômodul. Ennek figyelnie kell 
a törvényi elôírásokat, és jeleznie kell az attól való
eltérést. Annál is inkább fontos ez, mivel a munka-
rendeket általában a csoport- vagy osztályvezetôk
készítik, akik inkább szakmai, mint munkajogi 
oldalról képzettek. Ha a beosztások elkészítésekor
nincs meg ez a kontroll, munkaügyi ellenôrzéskor
kellemetlen meglepetésekre lehet felkészülni. Egy
ilyen modul a törvényi elôírások figyelésén túl is
nyújthat segítséget a tervezésben, például folyama-
tosan jelzi a teljes munkaidôkeret és az eddig be-
osztott idôk eltérését, így nem a végén derül ki,
hogy a dolgozót úgy osztottuk be, hogy már nem
tudjuk a törvényes keretidôt elérni.

L I S T Á Z Á S O K

Amennyiben megadtuk a munkarendeket és
a számítási módszereket, a rendszer képes feldol-
gozni az eseményeket, és ezekbôl meghatározni
a kiszámolt adatokat. A rendszer másik fontos
jellemzôje, hogy milyen listákat, lekérdezéseket
tudunk belôle készíteni. Ezzel kapcsolatban egy
pár olyan listát sorolunk fel, amelynek meglétét
érdemes ellenôrizni, mielôtt a megvásárlás mel-
lett döntünk.

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

BBeelléépptteettôôrreennddsszzeerreekkrrôôll sszzóóllóó íírráássuunnkk eellôôzzôô rréésszzéébbeenn ffôôlleegg aa ffiizziikkaaii ééss bbiizzttoonnssáággii kkéérrddéésseekkkkeell

ffooggllaallkkoozzttuunnkk.. AAkkkkoorrii ííggéérreettüünnkkhhöözz hhíívveenn mmoosstt aarrrraa ttéérrüünnkk kkii,, hhooggyy aa bbiizzttoonnssáággoonn kkíívvüüll mméégg mmiitt nnyyúújjtthhaatt

eeggyy bbeelléépptteettôôrreennddsszzeerr..



– HIBÁK LISTÁJA: az összes olyan napot kilistáz-
za, amely blokkolási vagy munkarend-beosztási
hiba miatt nem feldolgozható. Ezt naponta, eset-
leg hetente érdemes megtenni, és a hibákat javí-
tani. Általában ez a legtöbbet használt lista, hiá-
nya esetén minden dolgozó valamennyi napját át
kell nézni, ami rettentô idôigényes.
– PROBLÉMÁK LISTÁJA: azokat a napokat listázza
ki, amelyeknél megvan a két blokkolás, de vala-
milyen szempontból mégis ellenôrzésre szorul-
nak egyes adatok. Paraméterezhetônek kell len-
ni, hogy egy cégnél mi számít problémának: 
késés, korai távozás, nem teljes törzsidô, párat-
lan számú blokkolás, hivatalos távollét stb. A lis-
ta általában tehát azokat a napokat fogja össze,
amelyeket ha javítani nem is, de ellenôrizni vagy
jóváhagyni szükséges.

– PARAMÉTEREZHETÔ LISTÁK: a mindennapi
munka során sokszor van szükség egyedi para-
méterekkel készült listákra. Ha a rendszer vi-
szonylag sokféle paraméter és szûrési szempont
alapján beállítható listát tartalmaz, az nagyon
megkönnyíti az ehhez hasonló jelentések elké-
szítését. Jó, ha be lehet állítani a szûrést hiba,
probléma, hivatalos távollét, túlóra, törzsidô,
munkaidô és jóváhagyás szempontjából, s fon-
tos, hogy ezeket lehessen egymással kombinálni.
Így nem gond, ha mondjuk a jóváhagyatlan túl-
órákat vagy éppen a jóváhagyott késéseket kell
gyorsan kilistázni.

– JELENLÉTI ÍV: fontos, hogy a cégre szabható le-
gyen. Általában többféle sablon közül lehet 
választani, de ha ez sem elég, gyôzôdjünk meg
róla, hogy egyedi fejlesztéssel elkészítik-e a szá-
munkra megfelelô jelenléti ívet.
– ÖSSZESÍTÔ KIMUTATÁSOK: az utókalkulációhoz
és egyes statisztikákhoz szükség lehet rá, hogy
dolgozónként, egységenként, illetve cégszinten
képes legyen a rendszer a munkaidôadatok ösz-
szesítésére. Ennél a listánál arra is célszerû 
figyelni, hogy bármilyen idôszakra le lehessen
kérdezni.
A fentieken kívül sok egyéb listára is szükség
lehet, például távollétek, kézi módosítások, kár-
tyák, dolgozók listája stb. Érdemes a cég számára
feltétlenül szükséges listákról a bemutatók alkal-
mával véleményt kérni.

F E L A D Á S A B É R R E N D S Z E R B E

Ha már a jelenléti ívek adatait a munkaidô-
nyilvántartó rendszer elektronikus úton tárolja,
miért kellene ezeket kinyomtatni, és kézzel újra
bevinni a bérrendszerbe? A bérfeladás ezt a ma-
nuális, idôigényes munkát váltja ki, és még az el-
gépelés lehetôségét is kizárja.
A bér- és HR-programmal kapcsolatban fel-
merülhet még egy kérdés, mégpedig hogy a dol-
gozók adatait át lehet e hozni a bér- vagy HR-
rendszerbôl a munkaidô-nyilvántartó és
beléptetôrendszerbe. Ezzel a lehetôséggel jelen-
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tôs munkát lehet megspórolni, mivel a törzsada-
tok felvételét és azok változásainak követését
csak egy rendszerben kell elvégezni. Fontos,
hogy a kapcsolatot a saját bér- és HR-
rendszerünkhöz kell kérni, mivel általában min-
den egyes megoldáshoz külön-külön formátum
szükséges.

E B É D K Ö L T S É G - N Y I L V Á N -
T A R T Á S

A beléptetôrendszerek egyéb felhasználási le-
hetôségeinek másik példája az ebédadagok és 
-költségek nyilvántartása. Általában ez úgy való-
sul meg, hogy a beléptetôrendszert az étkezdé-
nél elhelyezett olvasóval egészítik ki, amely 
képes a dolgozók ebédjeinek számát rögzíteni.
Ebbôl egyszerûbb esetekben meg lehet határoz-
ni, hogy a dolgozó hány forintnak megfelelô ételt
fogyasztott, és az esetleges vállalati hozzájárulá-
son felüli részt a munkaidôadatokkal együtt át le-
het adni a bérprogramnak.
Ehhez hasonlóan sok egyéb, darabszámhoz
vagy elôforduláshoz kapcsolt folyamatot lehet
mérni. Általában ezekhez külön olvasót használ-
nak, amely ugyanahhoz a rendszerhez kapcsoló-
dik, de paraméterezésénél fogva speciális funkci-
ót lát el. Ilyen lehetôség a gépkocsi-, illetve 
fénymásoló-használat költségének nyilvántartása
és esetleges továbbítása a bérrendszer felé.

U T Ó K A L K U L Á C I Ó K ,  
A L Á B O N T Á S O K

A beléptetôrendszereket az idôvel kapcsola-
tos alábontásokra is jól lehet használni. Ezek 
általában utókalkulációs célból készülnek. Leg-
gyakrabban a munkaszámos és költséghelyi bon-
tásokat használják, de valójában bármilyen más
szempontból történô alábontás is ugyanígy lehet-
séges. Ebben az esetben a rendszer olvasóinak
blokkoláskor azt is meg kell adni, hogy milyen
munkaszámra vagy költséghelyre dolgoznak.
Fontos, hogy a bevitt munkaszámok, költség-
helyek és egyéb szempontok alapján bontott idô-
ket a rendszer mindenféle bontásban ki tudja lis-
tázni, de még jobb, ha egy másik rendszer felé
elektronikusan is tovább tudja adni. Itt megint
csak figyelni kell arra, hogy minden egyes rend-
szer más-más formátummal dolgozik, tehát még
a megrendelés elôtt ellenôrizzük, számunkra me-
lyik a megfelelô formátum. Amennyiben a költ-
séghelyi vagy munkaszámos bontást a bérrend-
szer felé is tovább tudjuk adni, az képes lesz 

a bérköltségek felosztására, ami szükséges lehet
a fôkönyvi feladáskor.

E G Y É B B E V I T E L I L E H E T Ô -
S É G E K ,  W E B E S F E L Ü L E T

Ha a beléptetô, munkaidô-nyilvántartó vagy
egyéb funkciót is megvalósító rendszert megvá-
sároltuk került, általában az összes dolgozóra
egységesen használni kívánjuk. Minden cégnél
lehetnek azonban olyan alkalmazottak, akik egy
kis telephelyen dolgoznak, ahol nem gazdaságos
a beléptetôrendszer elhelyezése, vagy nincs is fix
munkahelyük, pl. területi képviselôk, értékesítôk
stb. Léteznek olyan megoldások, amelyekkel
ezeknek a dolgozóknak az adatait is könnyen fel
lehet vinni a rendszerbe, így rájuk sem kell kü-
lön nyilvántartásokat és eljárásokat kidolgozni.
Az egyik ilyen megoldás az elektronikus je-
lenléti ív. Ez valójában egy olyan programmodult
jelent, amely a papír jelenléti ívhez hasonlít, az-
zal a különbséggel, hogy az adatok rögtön a be-
léptetô- és munkaidô-nyilvántartó rendszerbe 
kerülnek. Az itt rögzített események egyenérté-
kûek az olvasóknál történtekkel, így a jelenléti ív
az olvasóval kombinálva is használható. Arra
ugyancsak lehetôséget ad, hogy a csoportvezetô
megnézhesse dolgozói jelenléti ívét, vagy akár 
a dolgozó a sajátját, illetve megfelelô jogosultság
esetén javíthassa is. Amennyiben ilyen kiegészí-
tés mellett döntünk, a jelenléti íven történô jóvá-
hagyásra és az esetleges alábontások rögzítésé-
nek lehetôségére is érdemes rákérdezni.
Ezek a rögzítésre használt modulok hagyomá-
nyos módon csak azok számára érhetôk el, akik-
nek a számítógépére telepítik, amely a rendszer
adatait tároló komputerrel hálózatba van kötve.
Ez a két feltétel sok esetben nem teljesül. Ilyen-
kor igen nagy elônyt jelenthet, ha a rendszernek
van webes felülete. Ez azt jelenti, hogy megfele-
lô jogosultsággal rendelkezô dolgozó az
intraneten vagy akár az interneten keresztül is
képes elérni a rendszert. A webes felület elônye,
hogy nincs szükség komoly számítástechnikai be-
ruházásra a telephelyek hálózatba kötéséhez és 
a programok helyi telepítéséhez.
Reméljük, hogy a beléptetô- és munkaidô-
nyilvántartó rendszer kiválasztásához sikerült né-
hány szempontot adnunk. Amennyiben a témá-
val kapcsolatban bármilyen kérdést részleteseb-
ben is szeretnének megtárgyalni, várjuk megke-
resésüket.•ÁNGYÁN PÉTER, A NEXON

BELÉPTETÔRENDSZEREK ÜZLETÁGÁNAK VEZETÔJE

(NEXON@NEXON.HU)



Erre a kettôs kihívásra a humánpolitika 

kihelyezése a korszerû válasz. A Dimenzió Cso-

port szolgáltatása a munkáltatók és a munkavál-

lalók érdekeit egyaránt szem elôtt tartva kulcs-

rakész béren kívüli juttatási rendszert biztosít

partnerei számára.

A Dimenzió Csoport három nonprofit 

szervezet, a Biztosító Egyesület, a Magánnyug-

díjpénztár és az Egészségpénztár stratégiai 

szövetsége. Egészségpénztári, önkéntes nyugdíj-

pénztári, magán-nyugdíjpénztári és biztosítási

megoldásainak összehangolt, kidolgozott és 

a gyakorlatban is mûködô, komplex rendszerét

igen rövid idô alatt vezetheti be minden szerve-

zet – akár egyben, akár részenként.

A Dimenzió által kínált megoldással a cégek

az anyagi szolgáltatásokon belül segélyeket és tá-

mogatásokat nyújthatnak, egészség- és balesetbiz-

tosítást köthetnek, illetve hosszabb távban gondol-

kodva nyugdíjkiegészítô biztosítást és magán-

nyugdíjpénztári tagságot biztosíthatnak dolgozóik-

nak. A nem anyagi juttatások terén az Egészség-

pénztár prémium-színvonalú egészségvédelmi és

egészségmegôrzési rendszere szûrési programo-

kat, országos hálózatot, kiemelt kórházi szolgálta-

tásokat és foglalkozás-egészségügyi ellátást bizto-

sít, továbbá az üdüléstôl a gyógyszervásárláson át

a fitneszig számos egyéb lehetôséget és programot

nyújt. A Dimenzió Plusz program a tagok igényei

szerint biztosít folyamatosan megújuló szolgáltatá-

sokat (pl. konfliktuskezelést, stressz-szûrést).

Mindezeken túl a Dimenzió Csoport a meg-

felelô munkaerô kiválasztásával, valamint az elbo-

csátott dolgozók újraelhelyezkedését segítô úgyne-

vezett „outplacement” szolgáltatással is segíti

munkáltató partnereit.•
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Kapcsolódó

webcím:

•
WWW.

DIMENZIOCSOPORT.HU

•

Kulcsrakész humánpolitika a Dimenziótól
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A többek között a profitábilis ügyfelek kivá-
lasztásához, a keresztértékesítéshez jelentôs tá-
mogatást nyújtó analitikus CRM-lehetôségekkel
elôzô számunkban foglalkoztunk. Az itt született
eredmények hasznosítása – a potenciális 
ügyfélkör irányába indított kampányok, az érté-
kesítési és szervizfolyamat automatizálása – vi-

szont már az operatív CRM-megoldások alkalma-
zásával érhetô el. Az operatív CRM-projektek
megítélése hazánkban ma ellentmondásos.
Elsôsorban a neves gyártók igyekeznek külhoni
sikertörténetekkel felhívni magukra a figyelmet,
pedig a kevésbé összetett, külföldi, illetve a ma-
gyar fejlesztésû, a támogatott üzleti terület csín-
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Operatív CRM-rendszerek
az elégedett ügyfelekért
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ját-bínját ismerô programozócsapatok által ké-
szült alkalmazások bizonyítottan képesek megvé-
deni a mundér becsületét.
Hogy minél átfogóbb képet adhassunk, az
alábbiakban külföldi és hazai fejlesztésû rendsze-
reket, ERP-vel integrált CRM-et, önálló, de ERP-
vel is integrálható megoldást, értékesítést és mar-
ketinget, illetve e-commerce-t és SFA-t (Sales For
Marketing) kínálók-alkalmazók egyaránt megszó-
lalnak. Az összeállítás elkészítésében az aPlus
Consulting, az Exact Hungary, az LLP Budapest, 
a Revolution és az R&R Software vezetôi, CRM-
szakértôi, illetve felhasználói voltak segítségünkre.

T Á M O G A T O T T

T E V É K E N Y S É G E K

Idézzük fel röviden, hogy milyen területeket
érinthet az operatív CRM! Az ügyfélkapcsolat-
menedzsmenten túl az értékesítés, a marketing,
a szerviz és a vevôszolgálat informatikai támoga-
tása tartozik ide. Az ERP-k részeként vagy önálló
rendszerként értékesített megoldások többnyire
ezek egyikét vagy az összefüggô területek – ami-
lyen az értékesítés és a marketing – együttesét
támogatják. Az ügyfelek pedig a vevôkön túl
akár a belsô munkatársak és a vállalatok együtt-
mûködô partnerei is lehetnek. Ez utóbbi – az
ISO-minôsítéshez kötött partnerválasztáshoz ha-
sonlóan – emelheti a CRM renoméját, elfoga-
dottságát. Elsô lépésben persze csak pluszcsator-
naként jelentkezik a partnerkapcsolatokban az
interneten keresztüli együttmûködés lehetôsége
(rendelések feladása, visszaigazolások, a beszállí-
tók tervezését megkönnyítô raktárkészlet-figyelés
stb.), de ez késôbb akár a beszállítók közötti ver-
senyt is eldöntheti.

R Á C Á F O L T A K

Pang a piac – hallhatjuk az üzleti alkalmazások
forgalmazóitól. Annál nagyobb volt a vezetôk
meglepetése a Revolutionnál, ahol fél évvel
ezelôtt még úgy gondolták, rosszul mérték fel a 
piac igényeit. JUHÁSZ ZSOLT üzletág-igazgató elmon-
dása szerint – elsôsorban értékesítésistratégia-vál-
tásuknak köszönhetôen – idei, CRM-bôl származó
idôarányos bevételtervüket 700 százalékosan tel-
jesítették. Alig egy hónapja elkészült SQL-szerve-
res megoldásukból is egy már gazdára talált. Az
okokat firtatva Juhász Zsolt elmondta, hogy ma
már nem termékként, hanem számtalan módon
megvalósítható filozófiaként igyekeznek az értéke-
sítést és ügyféltámogatást automatizáló CRM-meg-
oldásaikat kínálni. „Az üzemelés kérdésérôl be-
szélgetve gyorsan kiderülnek a mûködés legfájóbb

pontjai, amelyek gyógyítására készség mutatkozik
a cégeknél, így azokra keresünk megoldást.”

M O Z G A T Ó R U G Ó K

A CRM alkalmazásának ösztönzôi közé sorol-
ható az ISO 2000/9001 minôsítés megszerzése.
A Nexonnál a Movex CRM rendszert vezették be
(bôvebben Megoldás mellékletünkben írunk a
projektrôl), a cég céljai között ugyanis az értékesí-
tés és a marketing folyamatainak informatikai tá-
mogatása is szerepel, s ezeket a területeket érin-
tette az ISO-minôsítés. Azonban a bevezetés moz-
gatórugói a legtöbb középvállalat esetében nem
tisztán megfogalmazottak – állítja POROSZ PÉTER,
a Pivotalt forgalmazó LLP Budapest Kft. CRM-
üzletágának igazgatója. A jelenlegi, stagnáló gaz-
daságban rossz teljesítményt mutató értékesítés és
a halmozódó vevôszolgálati feladatok kézzelfogha-

tó példái a CRM hiányának, de kevesen jutnak el
ezek üzleti szintû pontosításáig, írásos, például pá-
lyázat formájában rögzített megfogalmazásáig.
A CRM indulásakor, a 90-es évek vége felé
még konjunktúráról lehetett beszélni, és nagy
bevételt ígérô termék-, illetve szolgáltatáskínálat
jellemezte a cégeket. A dekonjunktúra beköszön-
tével a költségcsökkentés került elôtérbe. Az
elôzô idôszakban a vállalatok a bevétel növelése
érdekében a legkorszerûbb csatornákon (pl. we-
bes portálokon) keresztül vontak be az értékesí-
tési munkába minél több partnert, viszonteladót.
Ma viszont költségkímélési szempontok miatt
dolgoznak mind kisebb saját belsô csapattal és
több külsô specialistával. Így – mivel mindenki a
saját kompetenciájába esô területtel foglalkozhat
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– a korábbinál értelmesebben és hatékonyabban
használhatók fel a belsô erôforrások.

R E N D S Z E R V Á L A S Z T Á S I K I S K Á T É

A kiválasztási szempontok között szerepel 
a vállalat mérete, fejlettségi szintje, tevékenységi
köre, meglévô informatikai infrastruktúrája és
természetesen anyagi lehetôségei. Ez utóbbiak
kapcsán a rendszerek licencár- és bevezetésikölt-
ség-aránya is mérvadó.
Fontos szempont az egyszerû, önmagát kínáló
kezelhetôség, a gombnyomásra indítható folya-
matok, amelyek megléte a támogatott tevékeny-
ségi területet üzleti oldalról is ismerô fejlesztôcsa-
patra utal, és könnyen testre szabható adatmodel-
leket sejtet. S ha már a folyamatokat említettük, 
a késôbbi csalódások elkerülése érdekében nem
árt – akár a szállítóval közösen – végignézni, kö-
vethetôk-e a rendszerrel a program által támoga-
tott területen megszokott folyamatok. A felesle-
ges, más rendszer alkalmazásával elkerülhetô
testre szabás ugyanis idô- és pénznyelô.
Ugyancsak szerepet játszhat a bevezetés ide-
je. A Movex SMS (Sales and Marketing System)
például az oktatást is beleértve két hét alatt test-
re szabható. Az ok a specializáltságában rejlik.
Az általa támogatott értékesítési és marketing-
tevékenység ugyanis nem kínál a bevezetés ide-
jét jelentôsen megnövelô, széles körû variációs
lehetôséget, mint például egy gyártási vagy 
pénzügyi modul.
Porosz Péter szerint a vállalatoknak intuitív
rendszert érdemes választaniuk. Ez a felhaszná-
lók számára például rövid betanulást igénylô,
könnyû és hatékony munkavégzést biztosító
munkafelületként jelentkezik. „Az értékesítést és
marketinget támogató CRM – mint amilyen a Pi-
votal – legyen önellenôrzésre is alkalmas, példá-
ul a lebonyolított hívások, azok hatékonysága, 
a még hátralévô feladatok, valamint a lezárt üz-
letek áttekintése révén. Rövid képzést követôen
a vezetôk maguk tudjanak számukra sokatmon-
dó kimutatásokat készíteni, az értekezletek elôtt
néhány perc alatt kaphassanak képet arról, hogy
mit végzett egy adott idôszakban az általuk veze-
tett csapat, milyen munkák vannak függôben,
mire, illetve kikre kell az eredmények láttán 
a jövôben nagyobb figyelmet fordítani.”

B E V E Z E T É S I T A N Á C S A D Ó

Az ERP-vel integrált – vagy akár az önálló –
CRM-megoldások esetében lényeges kérdés lehet
a bevezetés sorrendje. „Ritkán lehet Magyaror-
szágon az integrált rendszereket egyszerre érté-

kesíteni” – mondja tapasztalataira hivatkozva 
RABE ÁGNES, az aPlus Consulting kereskedelmi
igazgatója. „Ezért lépésenként, a cég tevékenysé-
ge által meghatározott, vállalatonként eltérô pri-
oritások felfedésével és figyelembevételével cél-
szerû haladni a bevezetéssel. Elôször általában 
a hagyományos ERP-re kerül sor, amelyet a CRM,
majd az e-business követ, ahogy ezt ügyfelünk, a
Magyar Könyvklub példája is mutatja.” A helyes
sorrendet a stratégiai szinten tervezô cégeknél 
a legegyszerûbb megtalálni. A stratégia megléte 
a késôbbi modulok bevezetését is egyszerûbbé
teszi, hiszen az induláskor már ismert ütemezés-
ben látszik, hová kerül az új modul. A CRM
ugyanakkor egy-egy nagyobb vállalatnál a késôbb
bevezetendô integrált rendszer hírnökeként, an-
nak „ajtónyitójaként” is mûködhet.
Porosz Péter szerint az is ritka, hogy egy cég
egyszerre szeretné megreformálni értékesítési,
marketing- és vevôszolgálati munkáját. Leggyak-
rabban a legtöbb gondot okozó területrôl indul 
a projekt, s ez többnyire a kereskedelem, ame-
lyet a marketing követ. A vevôszolgálat támoga-
tása, ahol kiemelt fontosságú, ott elsô, máshol
utolsóként zárja a sort.
„A CRM értékesítését – folytatja Porosz –
egy már mûködô vállalatirányítási rendszer nem
teszi könnyebbé, többnyire az elhúzódó és 
a költségkeretet is túllépô ERP-bevezetéssel járó
kellemetlen tapasztalatok miatt. Ezért nem a
már mûködô ERP, hanem inkább annak korlátjai
– például a marketingkampányok tervezhetôsé-
gének hiánya – gerjesztik a CRM-bevezetést. Az
ERP-rendszerekkel ellentétben itt kevesebb a be-
tartandó törvényi, jogszabályi elôírás, inkább 
a best practice-ek a meghatározók, így hajléko-
nyabb, az üzleti szempontokra kihegyezett, a fel-
használó igényei alapján testre szabott, de rugal-
masságuk folytán mûködés közben is alakítható
megoldásokat helyezhetünk üzembe.”

S I K E R T I P P E K

A projekt sikerének egyik biztosítéka – vallja
az R&R Software Rt.-tôl ILA GÁBOR – az ügyfélspe-
cifikus igények minél pontosabb ismerete, illetve
az azoknak történô maximális és rugalmas megfe-
lelés. Ugyanakkor gyorsabb reagálást biztosítanak
a piac változásaira, és tovább csökkentik az SFA-
rendszerrel kapcsolatos befektetések kockázatát 
a többfázisú bevezetések, ahol az egyes fázisok-
ban – a megvalósított funkcionalitások arányának
megfelelôen – kisebb költséggel és gyorsabban
fedhetôk le az adott pillanatban legkritikusabb
üzleti igények. Ez a megközelítés lehetôvé teszi
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továbbá a rendszerrel kapcsolatos kiadások és be-
vételek egyensúlyban tartását, amennyiben az
adott bevezetési szinten biztosított elônyök (csök-
kenô adatrögzítési költségek és adat-elôállási
idôk, javuló kontroll stb.) finanszírozzák a folyta-
tást, a további megvalósítási fázisok költségeit.
A sikeres CRM-bevezetések a projekt befoga-
dására ösztönzô, katalizáló vezetôk támogatásával
indulnak, mondja Porosz Péter. Ennek hiányában
nem lesz a CRM-nek házon belül presztízse, nem
használják, csak használgatják, s így a hiányos 
információk miatt nem érvényesül értékteremtô
tulajdonsága, majd szép lassan elhal.
Fontos, hogy a választott termék informatikai-
lag illeszkedjen a cég IT-infrastruktúrájába, így
az IT-vezetô véleménye sem hagyható figyelmen
kívül. Arra viszont figyelni kell, hogy a CRM-et
stratégiai célként értelmezô üzleti vezetôk hiá-

nyában ne az informatika irányítói válja-
nak üzleti stratégákká, mert az visszaüt-
het a rendszer mûködtetése során.
Juhász Zsolt a pozitív munkatársi hozzá-
állás kialakításának nehézségeirôl beszél.
„A dolgozók kevéssé értik a rendszer
felsôbb szintû elônyeit. Hiába képesek an-
nak támogatásával egy elhanyagoltságról
panaszkodó ügyfél elé tárni az elmúlt né-
hány hónap kapcsolatfelvételi kísérletei-
nek történetét, ezt mégsem könyvelik el
segítségként. Magam sokat kutatok a
rendszerben, míg a munkatársak alig. Pe-
dig meglepô információkra bukkanhatná-
nak például arról, hogy a nagyszámú 
kapcsolatfelvétel ellenére milyen megdöb-
bentôen kevésbôl lett projekt.”
Sarkalatos pont az adatbevitel, ugyanis
kellô mennyiségû és minôségû adat, infor-
máció hiányában a CRM-rendszer nem

tudja betölteni szerepét. A papíron maradt, nem
strukturált adatokat a mai világban nem lé-
tezônek lehet tekinteni.

Ü G Y F É L J E L L E M Z Ô K

Rabe Ágnes CRM-alkalmazóként két ügyféltí-
pust különböztet meg. Az integrált rendszerben
gondolkodók a rendszer részeként képzelik el az
ügyfelek kezelésére alkalmas CRM-et – ez a
megoldás a keletkezô információk kereszthasz-
nosításának kedvez. A jelenleg még a Movex
ERP bevezetését végzô, jelentôs számú taggal
rendelkezô Magyar Könyvklub például egy elkö-
vetkezô fázisban az ERP-tôl kissé elkülönülten
kezelve, de azzal integrálva a Movex SMS-t is
implementálni kívánja. A nagy ügyfélszámmal

dolgozó Nexon viszont a kiszolgálásra, vagyis az
értékesítési és marketingtevékenységre összpon-
tosít, ezért a Movex CRM-nek önállóan kell 
a Nexon ilyen irányú igényeit kielégíteni. Ebben
az esetben a Movex SMS különállósága kamato-
zik, az, hogy nem IBM eServer iSeriesen, hanem
PC-n fut.
A kis- és középvállalatoknál mindig magas-
röptû, irreális CRM-elképzelésekrôl hallani,
mondja Juhász Zsolt, de a megvalósítás árával el-
borzasztva ôket ezek a tényleges igényszintre
szoríthatók. A bevezetésen komolyan gondolko-
dóknak azonban többnyire reális képük van
mind magukról, mind a piacon lévô rendszerek
képességeirôl, így nem is lehet ôket megvezetni.
Rendszerválasztáskor azonban idehaza még min-
dig az ár a domináns.

N É H Á N Y A N M Á R R Á H A R A P T A K

LENDVAI ZSOLT, az Exact Magyarország 
munkatársa úgy tapasztalta, hogy a call centerek-
kel, contact centerekkel, telefonos marketinggel
dolgozó cégek fogékonyabbak a CRM iránt. „Je-
lenleg egy olyan ügyfélnél dolgozom, ahol koráb-
ban nem integrált megoldást használtak, külsô
könyvelôt foglalkoztattak, a belsô adminisztráció
pedig Excelben, Wordben készült, s ezenkívül
egy számlázóprogram jelentette az informatikai
támogatást. Itt transzparens belsô ügyvitelt 
várnak, így könnyû eladni az alkalmazást. De 
a minden forintért megharcoló kereskedôk és 
a konkurenciával rendelkezô cégek többsége is
mindinkább CRM-fogyasztóvá válik.”
Például az R&R Software FusionR OSS (Ope-
ration Support System) megoldására – amely az
ügyfélkapcsolatok és az ügyviteli folyamatokhoz
kapcsolódó dokumentumok átfogó, folyamat- és
erôforráskezelt menedzsmentjét valósítja meg –
korábban a telekommunikációs szolgáltató válla-
latok voltak rendkívül fogékonyak, napjainkban
viszont már a közüzemi szolgáltatók is.
OROSZ GÁBOR, az R&R Software fejlesztési
igazgatója szerint azonban nem célszerû az egyre
nagyobb komplexitást jelentô és ezzel együtt egy-
re nagyobb implementációs erôfeszítést igénylô
call centerek, contact centerek és egyéb operatív
CRM-rendszerek közé éles határokat húzni, hi-
szen ezek funkciói egyre inkább átfedik egymást,
és valós, folyamatszemléletû integráció nélkül ke-
véssé hatékonyak. „Egy közüzemi szolgáltatónál
például mesterséges megközelítés a CRM-et az
értékesítéshez vagy a mûszakhoz tartozó ügyfél-
szolgálati folyamatként a szolgáltató vállalat üzleti
életciklusának vonatkozásában elválasztani. Az

44 2003/5

MÁJUS

Kapcsolódó
webcímek:

•

WWW.APLUS.HU

•

WWW.EXACT.HU

•

WWW.REVOLUTION.HU

•

WWW.RRSOFTWARE.HU

•



ügyfélkapcsolat-kezelés, a számlázás és az ezek-
hez kapcsolódó ügyviteli folyamatok – a mûszaki
hálózatmenedzsmentet és szolgáltatásberende-
zést (provisioninget) is ideértve – a CRM szemlé-
letében szorosan összefüggnek, ezért a funkcio-
nális rendszerek adatcsere alapú integrációja 
helyett ma inkább a valós üzleti mûködést átfogó-
an leképezô megoldásokról beszélünk.”
Akiknél nem érdemes CRM-értékesítéssel
próbálkozni, azok a nagy projektes, például a be-
ruházó- és könyvelôcégek.

H O Z Z Á Á L L Á S

Kis- és középvállalatoknál nagy megrázkódta-
tás a CRM üzembe állítása, mert gyakran csodát
várnak tôle, nevezetesen cégük rendbetételét –
mondja tapasztalataira támaszkodva Juhász
Zsolt. Sokkoló számukra, hogy a rendszer erre
nem képes, sôt ellenkezôleg, bevezetés elôtt ne-
kik kell a korrekt, valóban értékteremtô informá-
ciók kinyerése érdekében rendet rakniuk, 
s a munkatársakat az ügyfelekkel kapcsolatos
minden információ bevitelére késztetniük. Ellen-
kezô esetben még megrázóbb lesz, ha egy hóna-
pi mûködtetés után riportot lekérve üres rubri-
kák jelennek meg, mert nem gondolták a kollé-
gák, hogy az azokhoz tartozó mezôkbe tartozó
információkat is fontos rögzíteni.
A CRM bevezetése a felsô vezetôt általában
kevésbé, az értékesítésben közvetlenül érdekelt
csoportvezetôt viszont annál inkább érdekli. Szá-
mára nagy érték a bevitt információ visszakeres-
hetôsége, hiszen így például tárolható és más pro-
jekteknél hasznosítható a nagyberuházások ku-
darcainak oka (ár, határidô, fizetési feltételek), és
vonzó lehet a visszaesést mutató hónapok leggya-
koribb elutasítási okairól készíthetô statisztika is.
Az SFA sikerének érdekében már a beveze-
tés pillanatában célszerû a kereskedelemi ve-
zetôk számára igazi értéket jelentô, a döntések-
hez alapvetô fontosságú jelentéshalmaznak, ri-
portkészletnek (pl. különbözô ár- és disztribúció-
figyelési, látogatásteljesülés riportok) rendelke-
zésre állnia. Ôk profitálnak a terepen dolgozó 
kereskedôk feletti nagyobb kontrollból, illetve az
információáramlás sebességének növekedésébôl
is, hiszen a kereskedelmi döntéseket és reakció-
kat gyakran egy adott régióra és terméktípusra
vonatkozó konkurenciaárak határozzák meg.

I N T E R N E T R E H A N G O L V A

Egyre több interneten keresztüli munkavég-
zést is ígérô CRM-alkalmazás kínálja már magát
Magyarországon. Ezek egyike az Exact Synergy,

amelynek elsô hazai implementálója az Exact
Magyarország, elsô lelkes felhasználóinak egyike
pedig a cég munkatársa, Lendvai Zsolt. „Mun-
kámnál fogva sokat vagyok úton, s egy-egy ilyen-
kor érkezô ügyfélhívásnál felbecsülhetetlen segít-
ség számomra, hogy az interneten keresztül le
tudom kérni a hozzá tartozó ügyfélkartont, és tá-
jékozódni tudok az utóbbi idôben történtekrôl.
Ugyanakkor idehaza még ma is idegenkednek
ettôl a megoldástól, míg Csehországban – külö-
nösen az államigazgatásban – elôszeretettel al-
kalmazzák.”
Az R&R Software Rt. FusionR alapú e-busi-
ness rendszerei a legfejlettebb webes technológi-
ák felhasználásával az üzleti folyamatok üzleti
haszonná váltásában segítenek. „A hazai fejlesz-
tésû alkalmazások, mint amilyenek a FusionR
termékcsalád tagjai, legnagyobb elônye a nem-

zetközi piaci és technológiai trendek, illetve 
a hazai környezetek, specialitások együttes isme-
rete” – mondja Ila Gábor. „Az R&R Software-en
belül több mint három éve indultak el a techno-
lógiai paradigmaváltást jelentô FusionR-fejleszté-
sek, azzal az elsôdleges céllal, hogy az évek so-
rán a cégnél felhalmozódott szakmai, üzleti és
ügyféligényekkel kapcsolatos tudást modern we-
bes, javás technológiai alapokon kamatoztassuk
az új rendszerekben.”
Motivációként elsô FusionR e-business refe-
renciájuk, a Brau Union B2B e-commerce rend-
szerének információs portálkénti alkalmazása szol-
gált. Az e-commerce rendszerbe újonnan bekap-
csolódók száma alapján hatásos volt a partnereket
érintô információk – például folyószámlaadatok,
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forgalmi statisztikák, régióra, kereskedelemi csa-
tornára, partnerre stb. szabott marketinginformá-
ciók – megjelentetése. A pontos információszol-
gáltatást (pl. adott partnerre, mennyiségre,
idôszakra vonatkozó árazást) és az emberi beavat-
kozást nem igénylô rendelésfeldolgozást az e-com-
merce rendszer és a Brau Union központi SAP
R/3-asának szoros integrációja tette lehetôvé.

M O B I L - C R M
Vegyes megítélésû, de idehaza már bizonyí-
tott a területi képviselôk tevékenységét elektro-
nizáló, ellenôrizhetôségüket növelô, munkafolya-
mataik hatékonyságát javító, a papír alapú 
adatgyûjtést kiváltó SFA-megoldás.
A rendszerrel kapcsolatos elvárások megfo-
galmazásából már érezhetô a projekt sikerének
vagy bukásának szele – mondja Ila Gábor. A jól
megfogalmazott üzleti igények megelôlegezik 
a sikert. A Brau esetében ezek kereskedelmi-
vezetési szempontból abszolút elvárásokban, ke-
reskedelmi csatornánként (pl. kiemelt ügyfelek,
kiskereskedelmi csatornák stb.) pedig részleteik-

ben eltérô, konkrét igényekben testesültek meg.
Az itt implementált rendszer elsôsorban a jelen-
legi, kb. 150 fôs kereskedelmi szervezetben
meglévô hierarchia és a csatornák eltérô mûkö-
désének modellezését, támogatását szolgálta. Az
implementáció során ehhez kellett a FusionR
SFA alaprendszert hozzáigazítani. Az igények kö-
zött a központilag beállított szabályok alapján ge-
nerált túratervek és feladatlisták kezelése, illetve
az egyéb tevékenységek támogatása mellett az
ügyfélnél tett látogatások magasabb szintû kont-
rollja és a rögzített adatok papír alapú kezelésé-
nek elektronizálása szerepelt.
„Az igények változásának követésére egy
riportgeneráló környezet telepítésével a riport-
készítést célszerû módon a felhasználóhoz 
delegáltuk” – mondja Ila. „Az automatizált 
feladatkiadás és a területrôl elektronizáltan
visszaérkezô információk jelentôsen csökkentet-
ték az ügyintézés idejét, de az SFA alkalmazásá-
val a papír alapú mûködés többhetes információ-
áramlási sebessége is napokra csökkent.”

•FEKETE GIZELLA
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NÉHÁNY HAZAI OPERATÍV CRM-PROJEKT
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TTAANNÁÁCCSSAADDÓÓ CCÉÉGG LL//TTAA//OO//FF ((%%)) ((11))
Accenture Termékfüggetlen tanácsadás N. é. N. é. 8 Áramszolgáltató Lakossági ügyfélszolgálati és N. é.

értékesítésicsatorna-koncepció
Mobiltávközlési szolgáltató CRM-marketingstratégia
Olajipari vállalat SAP CRM-bevezetés

AlphaNet Kft. Alpha Contact Centre / Alphanet Kft. Direkt marketing, Felhasználószám- 1 ÁB-Aegon MoneyMaxx Direkt marketing, értékesítés és 10/20/5/20
értékesítés, ügyfélszolgálat független, egyedi ügyfélszolgálat támogatása

igényeket kielégítô
aPlus Consulting Kft. MovexSMS / Intentia AB Értékesítés 224 ezer Ft/ 4 VirusBuster Kft. Értékesítéstámogatás 40/35/20/5

felhasználó (2) Balance Kft. Értékesítéstámogatás
Nexon Kft. Értékesítéstámogatás

Atos Origin Kft. / Marketing.Manager / Update.com Marketing Kb. 16 ezer euró / 6 Alcatel e-Business Rendszerek Kft. Értékesítés, marketing, projekt- és 40/45/15 (3)
forgalmazó, Software AG; 10 felhasználó számlanyilvántartás támogatása
tanácsadó SAP CRM / SAP AG Magyar RTL Televízió Rt. Értékesítés, marketing támogatása

MTI Rt. Értékesítés, marketing, vevôszolgálat, 
szerzôdés- és számlanyilvántartás támogatása

Exact Hungary Kft. e-Syenrgy / Exact Holding N.V. Elektronikus információ- Kb. 2–8 millió Ft (4) 1 T&K Ügyviteli Kft. CRM, HRM, dokumentumkezelés, ügyfélportál 55/35/10 (3)
és folyamatkezelés

HP Clarify eBusiness / Amdox Ügyfélszolgálat Szállítói listaár szerint 1 Compaq Ügyfélszolgálat, szerviz, szolgáltatás (5) Szoftverszállító 
Contact Center / Genesys Call center Szállítói listaár szerint 1 Bankszektor Ügyfélszolgálat licencdíja és 
Telecommunications Laboratories Inc. a kedvezmények 
Oracle CRM / Oracle Inc. Értékesítés Szállítói listaár szerint 1 HP Értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat, függvénye

szerviz és szolgáltatás
IQSys Rt. (7) Oracle e-Business Suite / Oracle Inc. Értékesítés Szállítói listaár szerint 1 PanTel (8) A PanTel kereskedelmi folyamatainak támogatása 20/50/5/25
LLP Budapest Kft. Pivotal eRelationship / Pivotal Corporation Értékesítés Általános üzleti 3 LLP Budapest Kft. Ügyfélkapcsolatok, kereskedelem, marketing, 50-70/50-30 (10)

megoldás (9) ügyfélszolgálat
KPMG Hungária Kft. Ügyfélkapcsolatok, kereskedelem
Vezetô magyar információtechnológiai Ügyfélkapcsolatok, kereskedelem, marketing
részvénytársaság

Magic Onyx Kft. / eContact / Magic (MSE Ltd.) Telesales és telemarketing 1500–3000 USD/ 4 Axel Springer, Inter-Európa Bank, EPT Teleértékesítés, marketing, keresztértékesítés, 50/50 (10) (11)
forgalmazó ügynök ügyfélszolgálat

eService / Magic (MSE Ltd.) IT-támogatás 1500–3000 USD/ügynök 7 ORFK, Sulinet, Kunság Volán IT-szupport 80/20 (10)
Oracle Hungary Kft. Oracle CRM Szolgáltatás Felhasználó- és 5 OTP Rt. Behajtáskezelés Projektenként 

munkaállomásszám Synergon Rt. Értékesítés- és marketingautomatizálás változó
stb. függvényében PanTel Rt. Értékesítésautomatizálás

R&R Software Rt. VERK/CRM / R&R Software Rt. Mobilértékesítés Szerver + klienslicenc 1 Prímagáz Hungária Rt. Értékesítéstámogatás 30/20/20/30
FusionR iEC / R&R Software Rt. Webes értékesítés / 2 Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. Értékesítés- és marketingtámogatás

Info-CRM
Lasselsberger-Knauf Kft.

FusionR PAS/SFA / R&R Software Rt. Mobilértékesítés 2 Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. Értékesítéstámogatás
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. (14)

Revolution Software Revolution CRM, CRM SQL / Revolution Kft. Értékesítés, ügyfélszolgálat 100–700 ezer Ft (6) 29 Pannónia Autókölcsönzô Kft. Kereskedelmi tevékenység támogatása 75/10/15/0
ProVision – ProSales / ProVision – IJA Magyarország Értékesítés Kb. 4 millió Ft / 1 Europrint Eger Kft. Teljes körû 60/15/15/10
IJA Magyarország alapmodul (12)
SAP Hungary Kft. mySAP CRM / SAP AG Ügyfélszolgálat, Felhasználó alapú 3 Mûszertechnika Interneten keresztüli értékesítés 25-30/50-55/5/15

mobilértékesítés árazás (13) Marketline Interneten keresztüli értékesítés
Mol SFA, Marketing

Megjegyzések: ((11)) L/TA/O/F: licenc/tanácsadás/oktatás/fejlesztés. Az ettôl eltérôt külön feltüntetjük. ((22)) Teljes CRM. A három modul külön is megvásárolható. ((33)) L/T/O: licenc/tanácsadás/oktatás. ((44)) Modulstruktúrától függôen. ((55)) Compaq-bevezetés. 
((66)) Kis- és középvállalati változatban is modul/felhasználószám alapú árképzés. ((77)) A projekt idején: Icon Rt. ((88)) Rendszerintegráció. ((99)) Kereskedelem, marketing, ügyfélszolgálat, szerviz támogatása egy csomagban, de modulonként is megvásárolható.
((1100)) L/T, O, F: licenc/tanácsadás, oktatás, fejlesztés. ((1111)) Bejövô hívás, CTI és ERP integrációja esetén. ((1122)) Továbbá: ajánlatok, rendelések, pénzügy, raktár. ((1133)) Több termék együttes vásárlása esetén jelentôs kedvezmények. ((1144)) Bevezetés alatt. 
RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSSEEKK:: NN.. ÉÉ.. – nem értelmezhetô



„A mobil-CRM a szemünkben nem

más, mint az értékesítéssel kapcsolatos

klasszikus, cégen belüli történések, tevé-

kenységek terepen történô meghosszabbítá-

sa” – mondja POROSZ PÉTER, a Pivotal Wire-

less terméket forgalmazó LLP Budapest Kft.

CRM-üzletágának igazgatója. „Ezért a mo-

bil-CRM-nek a kereskedelmi, a marketinges

és a vevôszolgálati (installáló, szervizes)

funkciók mobilvetületét kell leképeznie.

Megvalósításához a cég egészét érintô, há-

zon belül és kívül egyaránt mûködô, illetve

elérhetô CRM-infrastruktúrára van szükség.

A kialakítását befolyásoló stratégiai kérdések

között szerepel egyebek mellett, hogy házon

kívül milyen információkra lehet szükségük

a munkatársaknak. A cégen belül minden

információhoz hozzájutnak a kollégák, az

olcsóbb kialakítású és eszközigényû megol-

dás érdekében azonban célszerû optimalizálni,

hogy pontosan milyen adatokra, sablonokra,

elektronikus dokumentumokra lehet szükségük

menet közben, illetve az ügyfélnél. Ezek megha-

tározása egyben az eszközt is definiálja. Leggya-

koribb igény az ügyfélinformációk, a naptár, 

a szervizes számára a munkalap, a kereskedônek

az értékesítési napló, a jegyzôkönyv elérhetôsége,

de ide sorolható a marketingesek által szintén

használt piacfelmérési jegyzôkönyv is.”

Az információ-hozzáférést szolgáló eszközre

visszatérve: a terepen dolgozókat és az IT-t is né-

mi többletadminisztrációval terhelô notebook

már csak súlyánál fogva sem ideális erre a szerep-

re. A másik végletet jelentô, saját tárolóegység

nélküli, folyamatos kapcsolatot igénylô WAP-tele-

fonok viszont csupán a legegyszerûbb informáci-

ók lekérdezésére alkalmasak. Ezért tulajdonsága-

ik révén az említettek között elhelyezhetô célesz-

közök, a WAP-telefonoknál jóval intelligensebb, a

mobil-PC-khez közelítô, állandó online kapcsola-

tot teremtô palmtopok használata látszik az adott

feladatra a legcélszerûbbnek. A Pivotalnak van-

nak az irodai környezetben elérhetô funkcionali-

tást kínáló, hordozható – Windows vagy bön-

gészô alapú programkörnyezetet biztosító – mobil-

eszközei, amelyek használata nem igényel beta-

nulást, új fejlesztést. Ugyanakkor a terepen és 

a házon belül végzett munka közötti hardver- és

munkastílusbeli különbségekre való tekintettel 

(a terepen gyorsabban dolgoznak, és kisebb 

a képernyô) a mobilmegoldás egyszerûsíthetô.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a mobil-

CRM önmagában nem létezik, csakis a CRM-inf-

rastruktúra meghosszabbításaként, annak vetüle-

teként, s hogy valóban megéri-e alkalmazni, arra

az adott cég üzletvitele adhat választ. Az LLP

Budapestnél például csak most, az irodai keres-

kedelem és marketing, valamint a vevôszolgálat

támogatásának megvalósítása után válik stratégi-

ai kérdéssé a CRM mobilelérésének biztosítása 

a kereskedôk és tanácsadók számára.•
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A CRM hosszú karja
AAzz éérrttéékkeessííttééss mmoobbiilltteevvéékkeennyysséégg.. EEggyyeess ffáázziissaaii –– ppééllddááuull aazz aaddaattggyyûûjjttééss ééss aazz aajjáánnllaattkkéésszzííttééss –– 

uuggyyaann nnééggyy ffaall kköözzöötttt zzaajjllaannaakk,, ddee aa kkaappccssoollaattffeellvvéétteelltt kköövveettôôeenn,, aa ttéénnyylleeggeess eellaaddáásstt iiss bbeelleeéérrttvvee,, 

aazz üüzzlleettkkööttôôkk,, iilllleettvvee aazz áárruutt tteerrííttôô mmuunnkkaattáárrssaakk sszziinnttee ffoollyyaammaattoossaann úúttoonn vvaannnnaakk.. 

EEzzéérrtt aazz iiddôô,, aa kkööllttsséégg ééss aa hhaattéékkoonnyyssáágg oollddaalláárróóll iiss ooppttiimmáálliiss lleennnnee sszzáámmuukkrraa,, hhaa aa mmuunnkkáájjuukkhhoozz sszzüükksséé-

ggeess iinnffoorrmmáácciióókkhhoozz,, eesszzkköözzöökkhhöözz bbáárrhhooll,, bbáárrmmiikkoorr,, mmiinnddeenn kköörrüüllmméénnyyeekk kköözzöötttt hhoozzzzááfféérrhheettnnéénneekk.. 

AA rreeaalliittáássookk ttaallaajjáánn mmaarraaddvvaa eezz ttaalláánn mmaa mméégg kkiisssséé uuttóóppiisszzttiikkuuss ggoonnddoollaatt,, ddee aazz eerrrree ttöörreekkvvôô 

vváállllaallkkoozzáássookk sszzáámmáárraa mmáárr rreennddeellkkeezzééssrree áállllnnaakk aazzookk aazz eesszzkköözzöökk,, iinnffoorrmmaattiikkaaii mmeeggoollddáássookk,, aammeellyyeekkeett

öösssszzeeffooggllaallóó nnéévveenn mmoobbiill-CCRRMM-kkéénntt iissmmeerr aa vviilláágg..



492003/5

MÁJUS

JENEI ZOLTÁN: – Valóban létrejött az EDS-szel
az erôforrás-kihelyezési együttmûködésünk,
amely két részre osztható. Az egyik a PC-s kör-
nyezettel kapcsolatos: az EDS biztosítja az asztali
technikát, vagyis az asztali számítógépeket a raj-
tuk lévô szoftverek menedzselésével, a háttérben
mûködô általános célú irodai infrastruktúrával
együtt. Ez a fájlkiszolgálást, a mail- és nyomtató-

szolgáltatást takarja, tehát a desktop mögötti
szervermûködés is hozzátartozik. A másik szeg-
mens az úgynevezett nem stratégiai szerverek
üzemeltetése.
BUSINESS ONLINE – INFOPEN: – MIÓTA MÛKÖ-
DIK EZ ÍGY?
J. Z.: – 2000 júniusa óta. Eltelt csaknem 3 év,
és elég sok tapasztalatot szereztünk. Alapvetôen

JENEI ZOLTÁN, A MATÁV CIO-JA

Három éve a Matáv már hatalmas belsô informatikával rendelkezett,
mintegy maga is kitéve a konvergenciának, a számítástechnika és 
a távközlés közeledésének. Ez egyrészt nagy terheket rótt a belsô 
informatikai ellátásra, másrészt már akkor világos volt, hogy ésszerû
az erôforrás-kihelyezés, az outsourcing eszközéhez folyamodni. 
Akkoriban noteszgépestül több mint 20 ezer PC-vel kellett számol-
ni, több mint 300 Office- és nagy mennyiségû midrange-szerverrel, 
a Tandemektôl az IBM-eken keresztül a HP-s vállalati kiszolgálókig.
Ebben az idôszakban indult egy ésszerûsítési projekt, és az erôfor-
rás-kihelyezési szerzôdéskötés küszöbén álltak az EDS-szel. Mi 
a helyzet ma? Hogyan élte meg az elmúlt három évet, s hogyan érté-
keli a helyzetet mint legfelsô szintû számítástechnikai vezetô? – kér-
deztük JENEI ZOLTÁNT, a Matáv informatikai igazgatóját.

Az outsourcingtól 
az innovációig
Az outsourcingtól 
az innovációig

FOTÓ: WALKÓ BOGLÁRKA



jól tudunk együttmûködni, természetesen a gya-
korlat során pontosabbá vált a feladatok és elvá-
rások rendszere.
B. O. – I.: – MIT JELENT EZ KÖZELEBBRÔL?
J. Z.: – A szerzôdés alapján 42 szolgáltatási szin-
tet definiáltunk, amelyet az EDS rendszeresen
teljesít, alig néhány kivétel akad.
B. O. – I.: – A 42 SZOLGÁLTATÁSI SZINT AZT

SEJTETI, HOGY MINDEGYIK A LEGAPRÓBB RÉSZLE-
TEKIG MEGHATÁROZOTT, AMI ÉRDEKES INFOR-

MÁCIÓ AZ ERÔFORRÁS-KIHELYEZÉS GYAKORLATÁT

ILLETÔLEG. HOGYAN KELL ÉRTENÜNK A SZOL-
GÁLTATÁSI SZINTEKET?
J. Z.: – Több fajtájuk van. Létezik a végfelhasz-
nálói PC-támogatáshoz mint feladathoz kötôdô,
amelynek meghatározója például, hogy mennyi
idô alatt kell megkezdeni a hibaelhárítást, mek-
kora a hardverhiba javítási ideje, és mennyi idô
alatt, illetve milyen adminisztrációval kell kiadni
a jogosultságokat. És így tovább. Azután vannak
funkciókhoz kötôdôk. Mondjuk egy adott támo-
gatás mást kíván meg, mint az online helpdesk
általában, amelynek mércéje például, hogy az
online problémabejelentések hány százalékát kell
adott idôn belül megoldani, vagy hány másod-
percen belül kell felvennie a telefont a helpdesk
operátorának.
B. O. – I.: – EZ TEHÁT A KÔKEMÉNY NAPI

GYAKORLAT, AHOL A SZINTEK MEGHATÁROZÁSA

MINÔSÉGI KRITÉRIUMOK RENDSZERÉBEN TESTE-
SÜL MEG.

J. Z.: – Pontosan. Válaszidôk, százalékos rendel-
kezésre állási mutatók, problémamegoldási ará-
nyok és hasonlók jelentik a konkrét adatokat.
Ezeket havonta mérjük.
B. O. – I.: – MILYEN ÁLTALÁNOS TAPASZTALA-
TOKAT SZÛRTEK LE AZ ELMÚLT ÉVEK GYAKORLA-
TÁBÓL?
J. Z.: – Az egyik legfontosabb az, hogy az élet
minden elôzô elgondoláshoz képest változásokat
hoz. Esetleg olyan folyamatok zajlanak, amelye-

ket nehéz elôre látni. Az erôforrás-kihelyezési
igényeket föl lehet mérni, de nem lehet minden-
re számítani. A Matávnál ilyen folyamat volt 
a racionalizálás: a vállalat sokkal nagyobb arányú
létszámcsökkentést hajt végre, mint amekkorára
korábban gondolt.
B. O. – I.: – AMIKOR UTOLJÁRA TALÁLKOZTUNK,
MÁR FOLYT EGY ÉSSZERÛSÍTÉSI PROGRAM...
J. Z.: – Igen, de az abból elôre jelezhetô évi
ügyfélgépszám-csökkenést, amellyel a szerzôdés
számolt is, túl kellett lépnünk. Egy egész vállalat
üzemét érintô, többéves erôforrás-kihelyezési
szerzôdés karbantartása, esetleges módosítása bi-
zony alapvetôen érinti a vállalatok közötti vi-
szonyt, tehát a legfelsô vezetés szintjéig kell
emelkednie.
B. O. – I.: – MEDDIG TART EZ A SZERZÔDÉS?
J. Z.: – 2007 júniusában jár le. Az IT fejlôdésé-
nek ismeretében biztosak lehetünk benne, hogy
ez az idôszak beláthatatlan mennyiségû változást
hoz, tehát az erôforrás-kihelyezésben valóban föl
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•
WWW.MATAV.HU
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NÉVJEGY

JENEI ZOLTÁN

1989-ben végzett a Budapesti Mûszaki Egyete-
men. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
szakinformatikusi másoddiplomát szerzett. 
1990-tôl a Matáv budapesti számítóközpontjának
vezetôje volt, majd az OSS-projekt informatikai
menedzsere. 1996-tól számlázási igazgatóhelyet-
tesként, 1998-tól fejlesztési igazgatóhelyettesként
tevékenykedett. Egy három hónapos tanulmány-
út, valamint nemzetközi menedzser-csereprogram
után (Ameritech, Chicago) az AD 2000 Y2K-
projektben dolgozott fél évig, majd 2000. január
elejétôl a Matáv informatikai igazgatója. Jelenle-
gi beosztásában alapvetôen a cég belsô informati-
kájáért felel.
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kell készülni elôre nem látható tényezôkre is,
akár a technológia, akár az üzlet oldaláról.
B. O. – I.: – HOGYAN JELLEMEZHETÔ A MAI

VOLUMEN?
J. Z.: – Hónapról hónapra változik, jelenleg 
9 ezer PC és 800 noteszgép adja. A szerzôdés
alapja szilárd, a szolgáltatási szintekhez nem kel-
lett nyúlnunk, csak a volumeneket tárgyaltuk újra.
B. O. – I.: – MILYEN TOVÁBBI ÉRDEKES TAPASZ-
TALATOT SZEREZTEK?
J. Z.: – Azt tapasztaltuk, hogy igenis megéri ma-
gyar szakemberekre támaszkodni. A kezdeti zök-
kenôk egyik oka az volt, hogy a tôlünk átvett
munkatársakra nemigen épített az EDS. A ta-
pasztalatokat és a mi jelzéseinket összevetve vé-
gül a partner elôtt is nyilvánvalóvá vált, hogy 
a hazai szakemberek mindenben versenyképesek
a külföldiekkel.
B. O. – I.: – CIO-MINÔSÉGBEN ÖNNEK HO-
GYAN VÁLTOZIK A KAPCSOLATA AZ ERÔFORRÁS-
KIHELYEZÉSSEL?
J. Z.: – A legelsô idôkhöz képest természetesen
egyszerûsödik, hiszen a szerzôdés kimunkálása
után más jellegûvé válik a feladat. A napi munka
már felsô szintû beavatkozás nélkül folyik. Azért
persze az üzemvitel napi igényei és a szerzôdés
más-más dolog, az összhang, az ellenôrzések-
egyeztetések sokszor megkívánják a magas szin-
tû tevékenységet.
B. O. – I.: – ÖNNEK MINT INFORMATIKAI VEZE-
TÔNEK KORÁNTSEM CSUPÁN AZ ERÔFORRÁS-
KIHELYEZÉS A GONDJA. HADD KÉRDEZZÜK MÁS

IRÁNYÚ TAPASZTALATAI FELÔL: HÁROM ÉVE MÉG

CSAK KÜSZÖBÖN ÁLLT A TÁVKÖZLÉSI LIBERALIZÁ-
CIÓ, ÁM MA MÁR NYILVÁN KONKRÉT IGÉNYEK

KÖVETKEZNEK BELÔLE.
J. Z.: – Valóban, sok számítástechnikai rendszert
közvetlenül érint a liberalizáció, például az elszá-
molási és a számlázási rendszert, amelyet adott
határidôn belül elô kellett készítenünk az együtt-
mûködésre. Ez meg is történt: platformváltásra
nem volt szükség, de a meglévô rendszereinket
át kellett alakítanunk.
B. O. – I.: – AZ ÖSSZKÉPET TEKINTVE HOL HE-
LYEZKEDIK EL A MATÁV ÉRETTSÉG ÉS

BENCHMARK SZEMPONTJÁBÓL?
J. Z.: – Folyamataink megfelelôen tanúsítottak,
ami ma már alapkövetelmény, azonban nagyon
sok, a menedzselés hatékonyságára vonatkozó
mérést végzünk. Az összes folyamatunkat defini-
áltuk, és mûködik nálunk egy rendszeresen 
kiértékelt folyamatmenedzsment-rendszer. 
A benchmarkterületek egyike a Matáv- és 
a Deutsche Telekom-folyamatok együttmûködé-

sének mérése. Természetesen adódik az összeha-
sonlítás a többi régióbeli DT-céggel, a szlovákiai-
val és a horváttal. Látjuk, hogy a Matáv 6-7 év-
vel jár e leányvállalatok elôtt, amelyek csak most
kezdik kiépíteni alapvetô rendszereiket.
B. O. – I.: – AZ ÉRETTSÉGI SZINTRE VONATKO-
ZÓAN NYILVÁN VANNAK SZABVÁNYOK IS...
J. Z.: – Most végeztünk egy mérést a European
Foundation of Qality Management (EFQM)
benchmarkrendszerben, amelynek skálája 1000

pontig terjed. 600 fölött már európai minôségi
díjat lehet kapni. A Matáv ma 400 pont körül
jár, s ez jónak számít, fôleg mert ez volt az elsô
alkalom, márpedig a pontozási rendszer jutal-
mazza a folyamatos mérést. Ebben az évben már
jelentôs javulást várunk.
B. O. – I.: – FONTOS KONSZOLIDÁCIÓS PROJEK-
TEKEN VANNAK TÚL. A MATÁV IT-JE JELENLEG

MIRE HELYEZI A FÔ HANGSÚLYT ?
J. Z.: – Az elsô a költséghatékonyság, ez talán
világos. A második a hatásosság: a cég a konver-
gencia által megérintve egyre több területen
akarja kihasználni az informatika lehetôségeit,
amihez megoldási javaslatokat is adnunk kell. 
A harmadik maga a konvergencia: az integrált
szolgáltatások kidolgozásában fölhasználhatók 
a munkánk során fölhalmozódott kompetenciák,
üzemeltetési és tûzfalismeretek, az SAP-tudás
stb., mi több, ezeknek a vállalaton kívül szintén
van piacuk. S ez megnyitja az utat innovációs
késztetéseink elôtt is.• TIHANYI LÁSZLÓ

/ I N T E R J Ú
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Informatikai felsô vezetôvé az esetek nagy ré-
szében 40 éves kor után lesz az ember, bár mos-
tanában egyre fiatalabbak is kerülnek ebbe a po-
zícióba. Ez azt jelenti, hogy még 20-25 évig kell
dolgozniuk a nyugdíjig. Csakhogy ma már az
ember nem számíthat örök foglalkoztatásra, és 
a legtöbben nem is vágynak rá.
A CIO-pozíció az informatikai szakmai pálya-
futás egyik csúcsa. Ám aki elérte, nem nyugod-
hat meg: állandó erôfeszítésre van szüksége,
hogy megôrizze munkaerô-piaci értékét a folya-
matosan változó technológiai, üzleti környezet-
ben. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztenie
kell önmagát. Összhangba kell hoznia általános
menedzserkészségeit szakmai tudásával. Az ál-
landó stratégiai kihívások folyamatosan közelítik
tapasztalatait az általános üzletvitelhez, azonban
közben egyre távolabb kerül a technológiától.
Vannak, akik ezt jól el tudják rendezni maguk-
ban, sokaknak viszont a kettôs kihívás nehézsé-
geket okozhat. Végül is akár külsô ok, akár belsô
kényszer átállíthatja az életpálya váltóját. Vizs-
gáljuk meg az utóbbit!

M I K O R M O N D H A T J U K ,
H O G Y V Á L T A N I K E L L ?

Ha a CIO-nak nincs különösebb késztetése 
a váltásra, akkor is érdemes megvizsgálnia, hogy
nem érkezett-e el az idô a továbblépésre. Már 
2 év elteltével érdemes elmennie az esetleges fej-
vadászinterjúkra, akkor is, ha elégedett aktuális
körülményeivel. Ilyenkor kötöttségek nélkül át-
tekintheti a cégen belüli valós helyzetét, szakmai
és karriercéljait, továbbá – nem utolsósorban –
tájékozódhat munkaerô-piaci értéke felôl.
Mindenképpen érdemes megfontolnia a vál-
tást annak, aki már 5-10 évet eltöltött CIO-ként,
és túl van 3-5 jelentôsebb IT-projekten. Ilyen le-

het az ERP-bevezetés, akvizíció vagy összeolva-
dás kapcsán adódó átszervezési feladategyüttes,
valamint az üzleti stratégiát alapjaiban megvál-
toztató informatikai beruházás/átszervezés leve-
zénylése. Az ilyen projektek után jelentôsen nô 
a CIO értéke.
Váltani kell akkor is, ha a CIO úgy érzi, nem
elégítik ki a feladatai, nagyobb kihívásra vágyik;
vagy fordítva, ha fáradtnak, szakmailag kiégett-
nek érzi magát.

V Á L A S Z T Á S I L E H E T Ô S É G E K

Hadd soroljunk föl néhányat a váltás utáni
leggyakoribb tevékenységek közül!
1. CIO-POZÍCIÓ, NAGYOBB FIZETÉSÉRT, MÁSHOL:
ez a legkézenfekvôbb, legegyszerûbb megoldás.
Valószínûleg a CIO-t kiszemelô fejvadászok is az
aktuálishoz hasonló pozíció lehetôségét kínálják a
legtöbbször. Rövid idô elteltével azonban számol-
ni kell a lelkesedés csökkenésével, mivel a tapasz-
talat magabiztossága unalommá változhat. Csak
akkor érdemes ugyanolyan pozícióba átlépni, ha
stabil az ajánlattevô cég, és már kellô idô eltelt 
a jelenlegi pozícióban – nehogy hûtlennek tûn-
jünk a késôbbi munkaadók szemében.
2. CIO-POZÍCIÓ, DE NAGYOBB SZERVEZETBEN

VAGY MÁS IPARÁGBAN: ha biztosra vehetjük,
hogy a cégnél beálltak a folyamatok, s nem vár-
ható újabb szakmai kihívás, akkor érdemes 
elgondolkodni egy nagyobb szervezetbe való át-
lépésrôl, ahol az eddigieknél is komplexebb fel-
adatokat végezhetünk el. Nem biztos, hogy az új
szervezetben rögtön a legmagasabb szintre kell
törekednünk. A lényeg, hogy legyen hová elôre-
lépni, és hogy semmiképpen ne váltsunk a jelen-
leginél kisebb felelôsséggel járó területre.
3. NEMZETKÖZI KARRIER: célszerû elôször az ed-
digi cégnél törekedni erre, ha lehetséges, hiszen

Kapcsolódó
webcím:

•
WWW.
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• 

A CIO jövôje
AA sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaa,, ttáággaabbbbaann aazz iinnffoorrmmaattiikkaa ppáárraattllaann ddiinnaammiizzmmuussssaall vváállttoozziikk.. EEnnnneekk áállttaalláánnooss mmûûsszzaakkii

sszzeemmppoonnttjjaaii aallaappooss ppuubblliicciittáásstt kkaappnnaakk,, áámm jjóóvvaall kkeevvééssbbéé ffooggllaallkkoozziikk aa nnyyiillvváánnoossssáágg aazz eellkkeerrüüllhheetteettlleenn

sszzeemmééllyyii vvoonnaattkkoozzáássookkkkaall.. PPeeddiigg eezzeekk –– aa sszzaakkmmaaiiaakk mmeelllleetttt –– uuggyyaannccssaakk aammaa pprroobblléémmáákk kköözzéé ttaarrttoozznnaakk,,

aammeellyyeekkkkeell aa CCIIOO-kknnaakk sszzeemmbbee kkeellll nnéézznniiüükk.. MMii ttöörrttéénniikk aazz eellssôô sszzáámmúú iinnffoorrmmaattiikkaaii vveezzeettôôvveell,, hhaa aaddootttt

ccééggnnééll vvééggeett éérr aa ppáállyyaaffuuttáássaa?? HHooggyyaann ffoollyyttaattóóddhhaatt aa sszzaakkmmaaii kkaarrrriieerrjjee?? MMáájjuussbbaann „„CCIIOO-kkéézziikköönnyyvv”” jjeellee-

nniikk mmeegg aa MMaannaaggeemmeenntt KKiiaaddóó ((WWW.MANAGEMENTKIADO.HU)) ggoonnddoozzáássáábbaann,, aammeellyy bbeehhaattóóaann ffooggllaallkkoozziikk aazz

iinnffoorrmmaattiikkaaii HHRR-pprroobblléémmáákkkkaall,, mmééggppeeddiigg aazz eemmbbeerriieerrôôffoorrrrááss-mmeenneeddzzsseellééss tteerréénn öösssszzeeggyyûûlltt nnaaggyy mmeennnnyyii-

ssééggûû ggyyaakkoorrllaattii ttaappaasszzttaallaatt aallaappjjáánn.. EEzz aa cciikkkk aa kköönnyyvv eeggyyiikk ffeejjeezzeettéérree ttáámmaasszzkkooddiikk,, mmeeggíírráássáábbaann aazz

iinnffoorrmmaattiikkaaii HHRR-tteerrüülleett aavvaattootttt sszzaakkéérrttôôjjee,, CSUDUTOV CSUDINKA sseeggíítteettttee aa sszzeerrzzôôtt..

M Û H E L Y /



53
2003/5

MÁJUS

erre van a CIO-nak a legnagyobb esélye. Ugyan-
akkor az informatikai pálya a felsô vezetés terü-
letén is eléggé globalizált. Ha rendelkezünk a
szükséges nyelvtudással, bátran pályázzunk meg
külföldi álláshirdetéseket is, és küldjük el önélet-
rajzunkat külföldi fejvadászoknak.
4. VEZÉRIGAZGATÓI POZÍCIÓ: a CIO-nak alkalma
nyílik megismerni az adott iparágra jellemzô üzle-
ti stratégiákat, mûködési mechanizmusokat, hi-
szen az IT az élet minden területén jelen van.
Ezért elvileg egy CIO-ból remek vezérigazgató le-
het. Gondolkozzunk el azonban azon, hogy mi-
lyen egyéb készségeket kell elsajátítanunk ahhoz,

hogy jó vezérigazgatók legyünk. A stratégiai látás-
mód mellett például el kell mélyíteni pénzügyi,
marketing-, logisztikai vagy jogi ismereteinket.
Esetleg fel kell áldoznunk egyes érdeklôdési terü-
leteinket. Aki ilyen álmokat dédelget, nem árt, ha
felkészül (például MBA-diploma megszerzésével),
mert váratlanul is megnyílhat elôtte a lehetôség.
5. TANÁCSADÓ: a volt CIO független tanácsadó-
ként vagy tanácsadócégnél is dolgozhat, de ehhez
megfelelô alkat szükséges, hiszen megrendelôbôl
beszállítóvá alakul. „Képes-e Ön ügyfeleket kiszol-
gálni, akár más iparágban dolgozók fejével gondol-
kodni, esetleg ügyfélszerzéssel foglalkozni?”
6. SAJÁT CÉG ALAPÍTÁSA: ehhez három dolog
megléte szükséges. Nagyon jó ötlet, kedvezô pia-
ci környezet és vállalkozói alkat. Ez utóbbi leg-
jellemzôbb tulajdonsága a kitartás, a szorgalom.
Ugyanakkor szükséges, hogy tudjuk mozgósítani
a kapcsolatrendszerünket, képesek legyünk nap-
rakész piaci információkat szerezni, vállaljuk 
a felelôsséget, ne csüggedjünk a kudarcok miatt,
és rendkívül jó adminisztrációs készségünk le-
gyen – ez utóbbi elengedhetetlen a jó cégveze-
téshez, legalábbis az elején. Arra is számítani
kell, hogy az ügyfélszerzés és -megtartás is elsô-
sorban a cégvezetô feladata.
7. PÁLYAMÓDOSÍTÁS: amennyiben a CIO úgy ér-
zi, hogy belefáradt az informatikába, már nem
örül a változásoknak, már nem tudja követni 
a technológia fejlôdését, el kell gondolkoznia,
hogy az IT-ben szerzett tapasztalatait és kapcso-
latrendszerét nem tudná-e más pályán kamatoz-

tatni. Ilyenkor nem a lehetôségeket, hanem 
a vágyakat kell mérlegelni. Segíthet egy rövid ön-
ismereti gyakorlat: írjunk össze 100 pozitív jel-
zôt magunkról – jelzônek kell lennie, nem „sze-
retek ezt vagy azt csinálni” kezdetû mondatnak!
A 100-ból karikázzuk be azt a 10-et, amelyet
munkánk során hasznosítani kívánunk. Fantázi-
ánkat szabadjára engedve gondoljuk el, hogy
mely munkakörökben jelenti éppen ez a 10 a fô
elônyt – lehet, hogy eredményként a szakács
vagy a fényképész szakmát kapjuk! Minden terü-
leten létezik vezetôi szint; tapasztalatainkra épít-
ve járjuk körül a feltörekvô/fejlôdô vagy jelentôs
megújulás elôtt álló iparágakat. Ha összeilleszt-
jük a munkaköröket az iparágakkal, a metszetek-
ben lesz a megoldás. Ha az teljesen más terület,
az önéletrajzban kerülendôk az IT-specifikus ki-
fejezések. Érdemes szem elôtt tartani, hogy egy
meghirdetett pozíció elnyerésére nagyobb esélye
van annak, aki közvetlen tapasztalatokkal rendel-
kezik az adott területen. Lehet, hogy a pályarajz-
ban érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a CIO-
státus elôtti pozícióinkra. Mindenképpen célszerû
ilyenkor régi kapcsolatrendszerünket is mozgósí-
tani, illetve azt – pontosan az ilyen helyzetekre
való tekintettel – folyamatosan ápolni, bôvíteni.
„Mindenki jó valamire” alapon egyszer minden-
féle névjegykártya hasznos lehet.
8. NYUGDÍJ VAGY PASSZÍV BEFEKTETÔI ÉLET-
MÓD: amennyiben a CIO-nak alkalmazotti élet-
módja során sikerült valamennyi tôkét felhal-
moznia, elgondolkodhat azon, hogy át tudja-e
adni üzleti tapasztalatait a következô generáció-
nak, például egy kisebbfajta inkubátorház kereté-
ben. Sokan választják a félig nyugdíjas állapotot,
akár egészen fiatalon is. Ilyenkor több cég indu-
lásához adnak segítséget, és várják, hogy a 10-
bôl egy bejöjjön. A tôke nemcsak pénz lehet, ha-
nem menedzsmenttapasztalat, kapcsolatrendszer
vagy akár az üzleti tervek írásában szerzett gya-
korlat is. Ha sok befektetés „dolgozik” egymás
mellett, csak arra kell ügyelni, hogy ne falják föl
egymást, hanem inkább erôsítsék, vagy terméke-
ik a piac más-más szegmenseit fedjék le.
Meg kell tanulni továbbá kivonulni a napi
ügyek irányításából, és el kell viselni, hogy az öt-
let és a haszon jókora része immár nem a miénk.
Tulajdonosként csak a pénzügyi mutatókért kell
aggódnunk, a cégvezetés egyéb területeiért nem
szabad. Ennek az életmódnak egyértelmû elônye
a teljes szabadság, mind az idôbeosztást illetôen,
mind azzal kapcsolatban, hogy kivel kell nap
mint nap beszélgetnünk.•
TIHANYI LÁSZLÓ
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BUSINESS ONLINE – INFOPEN: –
MILYEN TRENDEKKEL SZÁMOL A

HAZAI IT-PIACON A KFKI-CSO-
PORT VEZETÉSE A KÖVETKEZÔ

IDÔSZAK ÜZLETI TERVEINEK KÉSZÍ-
TÉSEKOR?
SZÔNYI LÁSZLÓ: – Sajnos immár tar-
tósan stagnáló-csökkenô hazai IT-
piaccal kell szembenéznünk, és jelen-
tôs általános fellendüléssel idén sem
számolunk. Természetesen mindenki
tudatában volt annak, hogy exportori-
entált gazdaságunkat meg fogja viselni a világméretû
recesszió, és az informatikai piacon ezt csak súlyosbít-
ja a kormányzati beruházásoknak a választási években
törvényszerûnek számító visszaesése. A befektetések
és beruházások lassulása, a tôzsdék gyengélkedése
azonban a hivatásos piackutatók várakozásainál is tar-
tósabbnak bizonyult. Azt tapasztaljuk, hogy a vevôk
szemében gyökeresen megváltozott az informatikáról
alkotott kép. A versenyképesség növelésérôl általában
a számszerûsíthetô hatékonyságnövelésre és költség-
csökkentésre tevôdött át a hangsúly, és míg néhány
évvel ezelôtt a vállalatvezetôk az informatikát egyfajta
csodafegyvernek tartották, addig ma újra inkább költ-
ségtételként kezdenek tekinteni rá. Ebben a piaci kör-
nyezetben az IT-cégek nem nagyon álmodhatnak be-
vételeik növelésérôl, és üdítô kivételnek számít, ha
valaki pozitív eredményrôl tud beszámolni.
B. O. – I.: – A TAVALYI ÉVRÔL KÉSZÜLT ELÔZE-
TES MÉRLEGADATOK TANÚSÁGA SZERINT

A KFKI-CSOPORT EBBE A BOLDOG KISEBBSÉGBE

TARTOZIK.
SZ. L.: – Valóban, az alkalmazási divíziók gyengébb
eredményeit sikeres infrastruktúracégeink többé-ke-
vésbé ellensúlyozni tudták, de azért a csoport konszo-
lidált eredménye elmaradt a tervektôl. Összességében
mégsem lehetünk elégedetlenek, mert számításaink
szerint összbevételünk szerény növekedése mellett is
erôsítettük piaci pozícióinkat, növeltük részesedésün-
ket, és megôriztük nyereségességünket. Ehhez 
azonban kétségkívül stratégiaváltásra volt szükség:
míg a KFKI Rt. 1997 és 2001 közötti idôszakát a nö-
vekedés, addig a 2002 és 2007 közöttit a hatékonyság

korszakának nevezhetjük. Mindenek-
elôtt alaposan átvizsgáltuk belsô fo-
lyamatainkat, és elvégeztük a szüksé-
ges módosításokat, optimalizálásokat.
Ezek egy része kívülrôl is látható,
mert például értékesítési folyamatain-
kat is magasabb szintre emeltük. Be-
vezettük a legkorszerûbb CRM-
eszközöket, és a cégcsoporton belül
„egykapussá” tettük az ügyfélkapcso-
latokat. Másodsorban folyamatosan
javítjuk technológiai felkészültségün-

ket, hogy szakmai téren is megôrizzük versenyképes-
ségünket. Harmadsorban pedig megpróbáltuk csök-
kenteni a költségeket, kihasználva a mérethatékony-
ságból adódó lehetôségeket. Január elsejétôl közös 
belsô szolgáltatás formájában mûködik valamennyi
KFKI-cég számára a bérszámfejtés, a könyvelés, a tel-
jes IT-infrastruktúra üzemeltetése, az üzletfejlesztés, 
a marketing és az adminisztráció egy része. Erôforrás-
kihelyezéssel foglalkozó cégeinket, illetve részlegein-
ket egyetlen vállalatba, az Evolit Rt.-be vontuk össze.
Hasonlóképpen összevonásra került az IQSoft Rt. és 
a Classys Kft., az Icon és az Isys egyes részlegeiben
dolgozó szoftverfejlesztôkkel kiegészülve, ezáltal
IQSys néven létrejött a magyar piac egyedi szoftver-
alkalmazásokat fejlesztô legnagyobb cége.
B. O. – I.: – EGY EKKORA FEJLESZTÔCÉG MUN-
KÁKKAL VALÓ FOLYAMATOS ELLÁTÁSA AZÉRT

NEM KIS KIHÍVÁSNAK TÛNIK.
Sz. L.: – Nem tartok attól, hogy ne volna kellô piaca
Magyarországon az egyedi alkalmazásfejlesztésnek, vi-
szont az kétségtelen, hogy általában nem nulláról in-
duló fejlesztésekrôl van szó. Ha sikeres projektekben
létrejövô, kulcsrakész alkalmazásokból az általánosít-
ható komponenseket olyan alapcsomagokba sikerül
összevonni, amelyek paraméterezéssel, kisebb fejlesz-
tésekkel újrahasznosíthatók, akkor ezzel ötvözni lehet
a dobozos szoftverek költséghatékonyságát és az egye-
di fejlesztések rugalmasságát. Az IQSys már több ága-
zatban – pl. a pénzintézeti területen – rendelkezik
ilyen „félkész” alapcsomagokkal, és tudatosan törek-
szünk ezek számának növelésére.•
HUTTER OTTÓ

Növekedés után 
a hatékonyság korszaka

AA KKFFKKII-ccssooppoorrtt mmûûkkööddééssmmóóddjjáánnaakk ttuuddaattooss ááttaallaakkííttáássáávvaall ééss nnaaggyyffookkúú eerrôôffoorrrrááss-kkoonncceennttrráácciióóvvaall 
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Az elmúlt években lassú, ám folytonos paradigma-

váltás tanúi lehettünk az informatikában. A hagyomá-

nyos, befelé forduló informatikai szervezet egyre in-

kább a múlté, legalábbis a közép- és nagyvállalatok

esetében, ahol egyáltalán ilyenrôl beszélhetünk. Az

informatika szerepének fokozatos átértékelôdése 

zajlik, s a pillanatnyi megingásoktól és a recessziós

nyomástól eltekintve ez az átértékelôdés egyben fel-

értékelôdést is jelent. A változások igen tömören 

összefoglalhatók: az informatika a háttérszolgáltatást

biztosító, észrevétlen belsô szervezetbôl egyre inkább

stratégiai tényezôvé válik, amint tudatosul a vállalat-

vezetésben, hogy az nemcsak értékmegôrzésre, de 

értékteremtésre is alkalmas. E felismeréshez elsôként

az új gazdaság szereplôi jutottak el, de nem kellett 

sokat várni, hogy a régi gazdaság cégei között is gyö-

keret verjen a felismerés: az informatika komolyan

befolyásolja a szervezet üzleti eredményességét, 

a kitûzött stratégiai célok elérését.

Egy vállalat informatikai érettsége és az infrastruk-

túra-menedzsment színvonala között igen szoros ösz-

szefüggés figyelhetô meg, mindezek pedig egyben az

informatikának a vállalaton belül betöltött szerepérôl

is árulkodnak. A Gartner Group már évek óta figyeli

és osztályozza a vállalatok informatikai érettségét egy

ötfokozatú skálán, a kaotikus–követô–megelôzô–

szolgáltató–értékteremtô vonulat mentén.

A kaotikus informatikai szervezet koncepció és kö-

vetkezetesség nélkül, ad hoc alapon mûködik. Követô

informatika esetén már valamilyen szintû szervezettség

tapasztalható, megjelennek a felügyeleti eszközök és a

helpdesk, de nincs integráltság, és nincs mögöttes kon-

cepció – ezen a két szinten az informatika önmagáért

létezik, és legfôbb jellemzôje, hogy mindig az esemé-

nyek után kullog. A megelôzô informatika szintje az,

ahol elôször jelenik meg a folyamatközpontú gondolko-

dás; az informatikai szervezetet és eszköztárat a válla-

lat mûködése szempontjából fontos folyamatok szerint,

azok figyelembevételével kezdik (át)szervezni. A szol-

gáltató informatika szintjén ezt a vázat már konkrét

szolgáltatásokkal töltik ki: jól meghatározható és szá-

mon kérhetô vállalások, SLA-k alapján szolgáltatásokat

nyújtanak „vevôiknek”, legyenek azok a cég egyéb

részlegei, partnerek, beszállítók vagy vásárlók.

Értékteremtôvé akkor válik az informatika, ha az

üzleti folyamatok támogatásának eszközeként képes

mûködni, ha nem az infrastruktúra üzemeltetése a

célja, hanem – figyeljünk az árnyalatnyi különbségre –

az infrastruktúra olyan jellegû üzemeltetése, hogy az

segíti a kitûzött üzleti célok elérését. Ehhez olyan esz-

közök kellenek, amelyek támogatják az üzleti és infor-

matikai mérôszámok összekapcsolását, az IT üzleti

szempontú monitorozását.

Mire ezek a sorok nyomdafestéket látnak, aláíra-

tott a csatlakozási szerzôdésünk, és senki sem ment

meg bennünket az Európai Uniótól, annak áldásaitól

és átkaitól. Egyre több elemzés lát napvilágot, amely

az uniós csatlakozás hatásait boncolgatja, de jelenleg

csak abban lehetünk biztosak, ami amúgy a közhelyes

igazságok kategóriájába tartozik: sokkal nagyobb lehe-

tôségeket nyújtó, megnövekedett piacon kell helytáll-

nunk, sokkal élesebb versenyben. Az informatikai

szervezet megreformálása általában kikerülhetetlen.

Nem egyperces munka, sok érdeket sért, és a minden-

napok során kialakult számos tabu felszámolásával jár,

de olyan rugalmasságot és költséghatékonyságot bizto-

sít, amelyrôl lemondani nagy hiba.•

BARTÓK NAGY JÁNOS

Elôre hozott érettségi
/ V É L E M É N Y
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SZOFTVER ÉS ERKÖLCSI ÉRTÉK

Szemben a hegemónia árdiktátumával:

ingyenszoftver. (Már nem is annyira.) Szemben

az üzleti, kormányzati stb. kémkedés lehetôsé-

gével (ezt még bizonyítani kellene): nyílt for-

ráskód. Szemben a monopólium mûszaki önké-

nyével: pluralizmus és alternatíva. Szemben 

a professzionális marketinggel: népi kultúra.

(Vajon milyen ipartörténeti fejlemények teszik

lehetôvé? S ki a nép?) Szemben a titokzatos

mûszaki világ ember feletti uralmának érzeté-

vel: a nyílt mûszaki világ feletti emberi uralom

hiedelme.

Köznapi érzületek, erkölcs s mindezek kereske-

delmi használata: ipartörténetileg páratlan je-

lenségekhez vezetnek – nagyon is megszokott

jelenségekhez. Hadd váltsak ki (egyébként üz-

leti érdekekre visszamenô) indulatokat: akik ér-

zületekkel támogatják üzletüket, olyasmit tesz-

nek, mint amit a Coca-Cola tett egykor, amikor

palackjai formáját tudatosan a nôi testhez iga-

zította. Persze nincs ebben semmi rossz. A ma-

nipulációval szemben: manipuláció.

TTIIHHAANNYYII LLÁÁSSZZLLÓÓ



A hatékonyság igen fontos szempont, hiszen
a kétszemélyes interjúkról mára kiderült, hogy
meglehetôsen gyenge, mindössze 20 százalékos
a beválással kapcsolatos elôrejelzô értékük. Ez
azt jelenti, hogy azoknak a felvett személyeknek,
akikrôl az interjúk során pozitív vélemény szüle-
tett, csak az ötöde felel meg ténylegesen. Az ér-
tékelôközpontok 0,7-es, a személyiségteszt-kom-
binációk pedig 0,4-es elôrejelzô értékkel bírnak.
Joggal kérdezhetnénk, hogy akkor miért az inter-
jút kedvelik a legjobban. A válasz valószínûleg
emberi mivoltunkban rejlik: szeretjük látni, hogy
kivel kell majd együtt dolgoznunk.
Ma a toborzás-kiválasztás feladata megosz-
tott. A keresést általában munkaerô-közvetítô,
fejvadászcégek végzik, vagy saját vállalatunk HR-
részlege. Így a jelentkezôkkel is ôk találkoznak
elôször, a szakmai vezetôk bevonása csak a má-
sodik, harmadik körben történik meg. Ez az utol-
só interjú, amikor a közvetlen szakmai ve-
zetônek már csak egy-két jelölt közül kell válasz-
tania. Márpedig a megfelelô ember kiválasztása
az egyes pozíciókra kulcsfontosságú menedzseri
funkció, mivel a legtöbb menedzser sikere a töb-
biek munkájától függ.
A felvételi beszélgetés során a munkaadó
meg akarja ismerni a jelöltet, a jelölt pedig a
munkáltatót, leendô fônökét. Az állás felajánlásá-
ra vonatkozó és az annak elfogadását jelentô
döntés a munkáltatót, valamint a munkavállalót
jogilag kötelezô érvényû szerzôdéses viszonyba
juttatja, amelybôl nem könnyû kilépni.
Ha tévedünk, súlyos költségekkel kell számol-
nunk. A hirdetés és a fejvadász díja, az interjúzás
és a betanítás költsége, a kifizetett munkabér, il-
letve a kiesett teljesítmény mind veszendôbe
megy. Fontos tehát, hogy az interjú után a mene-
dzser a következô kérdésekre tudjon válaszolni:

Képes leszek ezzel az emberrel együtt dolgozni?
Vajon ô a legalkalmasabb személy az állásra? Jól
fog a csapat többi tagjával együttmûködni?
A jelöltnek is tudnia kell válaszolni a követ-
kezô kérdésekre: Megkapom-e a munkakörtôl,
amit elvárok tôle? Tudok-e produktívan dolgozni
ennek a vezetônek? Ki fogok-e jönni a csapat
többi tagjával?

A Z I N T E R J Ú

T É N Y E Z Ô I ,  T E C H N I K Á I

Annak, hogy hogyan folyik az interjú, je-
lentôs hatása van a kiválasztás eredményességé-
re. Most csak a kétszemélyes, információcserére
fókuszáló interjúkkal foglalkozunk, és nem ele-
mezzük az olyan egzotikusabb eseteket, mint 
a bizottság elôtt zajló stresszinterjúk.
A felvételi beszélgetés elsô jellemzôje, hogy
azt milyen struktúrában tartjuk meg. Megszer-
kesztésének lépései a következôk: készítsünk
munkaköri elemzést annak érdekében, hogy meg
tudjuk fogalmazni, milyen ismeretekre, készsé-
gekre és képességekre van szükség a hatékony
teljesítményhez. Rangsoroljuk ezeket viszonyla-
gos fontosságuk és a munka kívánt színvonalon
történô elvégzésében játszott szerepük szerint.
Megdöbbentô, néha milyen nehéz megfogal-
mazni, hogy beosztottaink mely képességei játsza-
nak kulcsszerepet abban, hogy az általunk megkí-
vánt színvonalon végezzék el munkájukat. Talán
az absztrakt gondolkodás képessége a legfonto-
sabb? Vagy a csapatmunkára való hajlandóságé?
MARGARET DALE kiemeli, hogy ha struktú-
rába öntjük a munkakörrel kapcsolatos elvárása-
inkat, akkor minden egyes jelölt esetében azonos
módon tudunk végighaladni a megfelelô ismere-
tek és tények tesztelésén, így a jelöltek összeha-
sonlíthatóvá válnak.
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Beszélgetések és választások
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Népszerû interjúzási technika a szituációs
próba. A feladat elképzeltet egy helyzetet, és vá-
laszt kér a „mit tenne, ha...?” típusú kérdésekre.
A szituációs próba segítségével eldönthetô, hogy
a jelöltek hogyan viselkednének hasonló helyzet-
ben. Kideríthetjük, hogy képesek-e beleélni ma-
gukat a munkakörbe, tudnak-e gyakorlati megol-
dásokat találni a problémákra, káépesek-e 
gyorsan reagálni. A szituációs próba formája le-
het megbeszélés vagy kérdés-felelet játék.
A szóbeli vizsga azt méri fel, hogy a jelöltek
miként reagáltak egy esettanulmányra, vagy ho-
gyan közelítettek egy munkafeladathoz. A szóbe-
li vizsgához már az interjú elôtt ki kell adnunk
az alapjául szolgáló esettanulmányt, amelyen 
a jelöltek otthon dolgozhatnak, és amelyet az in-
terjún prezentálhatnak. A vizsga elônye, hogy 
a jelölt biztosabb teljesítményt mutat, mint a hir-
telen feltett, ad hoc kérdések esetén. Hátránya,
hogy nem tudhatjuk, milyen segítséget vett
igénybe, vagy hogy mennyi ideje volt foglalkozni
a feladattal. Megoldás lehet, ha nem otthoni fela-
datot adunk, hanem az interjú elôtt biztosítunk
helyiséget és idôt a kidolgozásához.
A viselkedési epizódokat felelevenítô beszél-
getés a képességek feltárása érdekében részlete-
sen megvizsgálja a jelöltek múltbeli teljesítmé-
nyét. A múltbeli viselkedési szokások többnyire
jó elôrejelzôi a jövôbeli magatartásnak, mivel az
emberek általában konzisztensen viselkednek.
Azonban az egyes eseteknél ne felejtsük el meg-
kérdezni: „Ma mit csinálna másképp?”
Az interjú tehát legyen strukturált (minden
jelölttôl ugyanazt kell kérdezni, ugyanolyan mó-
don). A kérdéseket koncentráljuk a jelölt múltbe-
li viselkedésére, és ha próbákat, szituációkat ját-
szunk, akkor mindenkivel ugyanazt játsszuk el.
A beszélgetést irányítsuk azokra a helyzetekre,
amelyekbe a jelölt élete során a leggyakrabban,
illetve a legritkábban került, továbbá amelyek a
legnehezebbek, illetve a legkönnyebbek voltak.

S E G Í T Ô K

Valószínû, hogy más dolgozók is részt vesz-
nek az interjúban vagy annak elôkészítésében.
Az ô feladatuk az adminisztráció, a jelöltek kísér-
getése az egyik szobától a másikig. Sokszor nem
mi válaszoljuk meg az állással, az interjúval kap-
csolatban telefonon feltett kérdéseket sem. Az
érintett munkatársakat el kell igazítani a meghir-
detett állásokkal kapcsolatban. Tudniuk kell,
hogy ki mikor hol van, és érteniük kell, hogy mi-
lyen kérdésekre nem szabad válaszolniuk. Meg
kell mondanunk, hogyan kell elkerülniük, hogy

olyan kérdések megválaszolására kényszerítsék
ôket, amelyekre nem felelhetnek. Ilyenek lehet-
nek a munkaszerzôdések adataira, a más jelöl-
tekrôl szóló információkra, a szervezetet, az üz-
letmenetet, a fizetéseket vagy a munkatársakat
érintô bizalmas adatokra vonatkozó kérdések.

K É R D É S E K É S

B E F O L Y Á S O L Á S O K

A sztereotípia olyan általánosított jellemzô,
amelyet egy csoport minden tagjára alkalmaz-
nak, függetlenül attól, hogy a tulajdonság igaz-e
az adott egyén esetében, vagy sem. Ha a felvé-
teli beszélgetés során sztereotípiák alapján íté-
lünk, rossz és veszélyes döntéseket hozhatunk.
Feltételezhetjük például, hogy egy egyetemet
elvégzett ember intelligensebb, mint egy 
másik, aki fôiskolára járt. Ez sokszor igaz, de
nem biztos, hogy minden esetben. Ha egy meg-
sértôdött ügyfél be tudja bizonyítani, hogy 
jogtalanul utasítottuk el (például mert nem
megfelelô tesztet használtunk, vagy mert 
a bôrszín, a vallás, a nemzetiség vagy a családi
állapot szerepet játszott a döntésünkben), a cé-
günk perre számíthat.

E L Ô K É S Z Ü L E T E K

Gondoskodjunk arról, hogy a jelölteknek ele-
gendô tudásuk legyen arról az állásról, amelyre
jelentkeztek. Fontosak a vállalatról és annak kul-
túrájáról szóló információk is. A jelölteknek tud-
niuk kell, hogy mi fog velük történni a beszélge-
tés során, annak érdekében, hogy megfelelôen
fel tudjanak készülni. Ha ezeket az információ-
kat nem biztosítjuk elôre, sokszor csak pazarol-
juk az idôt a felesleges beszélgetésekkel.
Az elôkészületek során figyeljünk oda arra,
hogy az interjúszoba hogyan van berendezve, és
az elrendezés befolyásolja-e az interjút. Például
ne ültessük a jelöltet az ablakkal szembe, mert a
fénytôl hunyorogni fog, nem tud majd koncent-
rálni, így pedig rossz benyomást tesz. Négyszög-
letes asztalnál ne üljünk egymással szemben, in-
kább a barátságosabb, nem szembenállást sugalló
sarok-sarok ülésrendet válasszuk.
Az interjú hossza 30 és 60 perc között opti-
mális. Az egy óránál hosszabb beszélgetés min-
denkit megvisel. Az interjúk közötti 10-15 per-
ces idôköz alkalmas a csúszások kiegyenlítésére,
a jelöltek értékelésére, jegyzetelésre, kényelmi
szünetre és felfrissülésre. Ha egész nap jelent-
kezôket hallgatunk meg, iktassunk be egyórás
ebédszünetet, amely levegôhöz juttat minket, és
idôt enged a gondolkodásra.
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K É R D E Z É S A Z I N T E R J Ú N

Az interjút vezetô személynek üdvözölnie
kell a jelölteket. Be kell mutatkoznia, és el kell
mondania, hogy mi az ô szerepe. A kezdeti me-
revséget oldania kell néhány általános kérdéssel,
például hogy hogyan utazott a jelölt. Meg kell
kérdeznie, hogy történt-e vele olyasmi, ami miatt
a beszélgetésen mutatott teljesítménye várható-

an másképpen fog alakulni. El kell magyaráznia,
hogyan zajlik az interjú. Ha többen is jelen van-
nak, be kell mutatnia a bizottság tagjait, és el
kell mondania, kinek mi a szerepe. A felvételi
beszélgetésen elhangzó kérdések több típusba so-
rolhatók, attól függôen, hogy mi a szándékunk.
A nyitott kérdések feladata a jelölt bátorítása,
hogy általános összefüggéseiben beszéljen egy té-
máról. (Mondja el, mi volt eddigi munkakörei-
ben a legnagyobb megpróbáltatása.)
A szondakérdések szerepe, hogy a jelölt na-
gyobb részletességgel beszéljen egy adott témá-
ról. (Milyen érzés volt, amikor...?)
A pontosító kérdések ellenôrzik, hogy jól ér-
tettük-e, amit a jelölt mondott. (Jól gondolom,
hogy úgy érezte, mélyvízbe került?)
A zárt kérdések feladata valamely tény vagy
konkrét információ elôcsalogatása. (Hogyan rea-
gált, amikor...?)
A rávezetô kérdések a kívánt válasz kiváltá-
sával szeretnék vezetni a jelöltet. (Kielégítette ez
a dolgozókat?)

Az elméleti kérdések egy bizonyos helyzet-
ben várható reakciókat térképeznek fel. (Mit 
tett volna, ha nem lettek volna hajlandók hinni
magának?)
Végül pedig kerüljük a sok kérdés egy mon-
datban technikát. Egyszerûen nem lehet rá nor-
málisan válaszolni.
Fontos, hogy az interjú alatt jegyzeteljünk.
Amikor több jelöltet kell meghallgatnunk, a jegy-
zetekbôl feleleveníthetjük, hogy melyikük mit
mondott. A jegyzetek dokumentációt is alkot-
nak, mivel bizonyítják, hogy a felvételi beszélge-
tés méltányos volt-e. Ügyeljünk azonban arra,
hogy amikor jegyzeteket készítünk, az ne legyen
feltûnô, és ne vonja el senkinek a figyelmét.

I N F O R M Á C I Ó S Z O L G Á L T A T Á S

É S D Ö N T É S

A jelöltek számára fontos, hogy információk-
hoz jussanak. Az interjúk e részét sajnos gyakran
elhanyagolják, vagy a beszélgetés végére hagy-
ják. Pedig a jelölteknek minimumként kapniuk
kell egy munkaköri leírást arról az állásról,
amelyre jelentkeztek, és – még ha nem is tudato-
san – mi is mindig közvetítünk valamilyen képet
a szervezetünkrôl, munkahelyünkrôl.
Az interjú végén érdemes elmondani, ho-
gyan választódik ki a „legjobb” jelölt, ki hozza
meg a döntést, és hogyan értesülnek a pályázók
a döntésrôl. Tájékoztatni kell a jelentkezôket ar-
ról is, hogy kapnak-e visszajelzést, illetve hogy
mit tegyenek, ha igénylik azt.
A döntés meghozatalát a nem megfelelô jelöl-
tek kihúzásával érdemes kezdeni. Segíthet egy
olyan egyszerû mátrix, amelyben összesítjük az in-
terjú alatt gyûjtött bizonyítékokat, az egyes képes-
ségekhez, ismeretekhez rendelt pontszámokat. Az
egyes képességeknek érdemes több állapotát jelöl-
ni: a kívánt képesség vagy ismeret megvan, észlel-
tük a jelöltnél; a jelölt nem adott bizonyítékot róla;
nincs meg; további információ szükséges. A bizo-
nyítékok összegyûjtése után a megfelelô osztályo-
zó- vagy pontrendszerben értékeljük a jelöltet.
Ha idáig eljutottunk, már „csak” közös állás-
pontra kell jutnunk a felvételben érintett más
személyekkel, például a HR-vezetôvel vagy a fej-
vadásszal. Ha nincs konszenzus, de az állást
mindenképpen be kell tölteni, a szavazás marad
utolsó megoldásként.
Döntés után az állást felajánljuk a megfelelt
jelöltnek. A végsô döntést ô hozza meg. A siker-
telen jelentkezôknek nem szabad megmonda-
nunk, hogy miért választottuk azt, akinek az ál-
lást felajánlottuk. Nem szabad azt mondanunk,
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hogy „ôk voltak a másodikok”. Nem szabad a si-
kertelen jelöltekre ráerôltetnünk a visszajelzést,
de fel lehet ajánlanunk.
Végül a titokvédelem szempontjait figyelembe
véve fontos odafigyelnünk, hogy amit a jelöltek 
a hivatalos folyamatban – és azon kívül – monda-
nak, az megérdemli, hogy bizalmas információ-
ként kezeljük. A jegyzeteket és a megfelelô nyil-
vántartásokat meg kell ôrizni egy bizonyos ideig,
arra az esetre, ha valamelyik pályázó panasszal él-
ne az eljárással vagy a döntéssel kapcsolatban.

A  J Ó V Á L A S Z T Á S

Zárógondolatként szeretnénk megjegyezni,
hogy a megfelelô embert – pláne a megfelelô in-
formatikust – kiválasztani ma egyáltalán nem
könnyû.
Amíg egy lassan változó világban húszéves
korunkra gyakorlatilag mindent megtanulhatunk,
amit az élethez tudni szükséges, folyton változó
környezetben soha nem tanulhatunk meg min-
dent, így állandóan folytatnunk kell a tanulást.
Ha elképzeljük, hogy két jelölt felvételi beszélge-
tésen nyújtott teljesítménye között 5 százalékos
a különbség, de a rosszabb jelölt tanulási poten-
ciálja – azaz hogy milyen mértékben képes bôví-
teni ismereteit – évi 10 százalék, a jobbé pedig
csak 5 százalék, akkor beláthatjuk, hogy év végé-
re a két pályázónk azonos szintre fog kerülni. És
abban az esetben, ha nemcsak egy évre keresünk
beosztottat, bizony érdemes a nagyobb tanulási
potenciállal rendelkezô személyt választani.
Sokszor elmondjuk azt is, hogy ma a szakmai
képességekkel együtt az irányítói, vezetôi és üz-
leti képességek fejlesztése is létszükséglet. A „ké-
pességek elsajátításának képessége”, az új terüle-
tekre való nyitottság, a tanulási potenciál ma
központi jelentôségû mind az egyének szakmai
életútjának, mind a szervezetek gazdasági ered-
ményességének szempontjából. Az interjúk so-
rán fontos tehát, hogy megtaláljuk azokat az em-
bereket, akikben megvan ez a potenciál.
JOHN P. KOTTER leírja, hogy egyszer interjú-
zott egy felkészült, barátságos és ambiciózus
negyvenéves menedzserrel, aki már szép sikere-
ket ért el a pályán, de semmi rendkívüli nem lát-
szott rajta. A menedzserre senki nem mondta
volna, hogy „irányító” (leader), és egy kicsit 
óvatos, némiképp titkolózó volt. Kotter és a me-
nedzser második találkozására 10 évvel késôbb
került sor. Ekkor a menedzser már bámulatra
méltó mélységet és kifinomult ítélôképességet
sugárzott. Egy 600 millió dolláros adózás utáni
nyereséget produkáló üzletágat irányított.

Mindig találhatók a példabeli menedzserhez
hasonló emberek körülöttünk, akik „ahelyett,
hogy lefékeznének, és harmincöt vagy negyvenöt
éves korukban pályafutásuk csúcsára érnének,
továbbra is szakadatlanul tanulnak, olyan elán-
nal, amire csak gyermekeknél vagy fiatal
felnôtteknél van példa.” Számos ilyen embert is-
merünk (lásd a Business Online mostani és elôzô
havi könyvismertetôit).
Ezeket a személyeket fiatal korukban senki
sem jellemzi briliáns, dinamikus, jövôbe látó, 
karizmatikus vagy irányító emberként. Mégis 
sokan közülük húszas éveikben vállalkozóvá,
harmincas-negyvenes éveikben üzleti irányítóvá,
ötvenes éveikben pedig profi menedzserekké,
szervezetátalakítókká lépnek elô.
Az egész életében tanuló ember szokásai kö-
zül a legfontosabbak:
Kockázatvállalás: hajlandóság arra, hogy az em-
ber kilépjen a komfortzónájából. Szerénység az
önértékelésben: a sikerek és kudarcok objektív
megítélése, különösen az utóbbiaké. Vélemé-
nyek kikérése: mások birtokában lévô informáci-
ók, illetve másoktól származó ötletek állandó
gyûjtése. Figyelmes hallgatás: hajlandóság mások
mondanivalójának meghallgatására. Elképzelések
iránti nyitottság: készség az élet elfogulatlan, ér-
deklôdô szemléletére.
Bárki joggal mondhatná, hogy ezek a szoká-
sok annyira egyszerûnek tûnnek. Miért nem 
jellemzôk hát minden emberre? Azért, mert rö-
vid távon nagyon keservesek. A kockázatvállalás
nyomán a kudarc éppúgy bekövetkezik, mint 
a siker. A becsületes önmegfigyelés, mások 
meghallgatása, a vélemények kikérése és a nyi-
tottság az érdekes elképzelések mellett kelle-
metlen híreket és negatív elôjelû visszajelzése-
ket is hoz magával. Az élet pedig sokkal 
kellemesebb kudarcok és bírálatok nélkül. Az
élethosszig tartó tanulásra vállalkozó egyének
leküzdik magukban azt a természetes emberi
hajlamot, hogy megriadjanak ezektôl a kellemet-
lenségektôl.
Kotter szerint azok az emberek, akik megta-
nulják, hogy a változékonyabb életútmintákkal
érvényesüljenek, rendszerint jobban érzik magu-
kat bármiféle változások közepette, és így képe-
sek lesznek hasznosabb szerepet betölteni a szer-
vezeti átalakulások során. Könnyebben
fejlôdnek, bármilyenek is irányítói adottságaik.
Mi pedig reméljük, hogy ha egy felvételi be-
szélgetés során ilyen emberrel találkozunk, ak-
kor meg tudjuk szerezni cégünk számá-
ra.•SZÉLL ANDRÁS
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BUSINESS ONLINE: – MILYEN GYAKRAN HASZ-
NÁLJA AZ INTENETET?
JORDÁN TAMÁS: – Igazából nem vagyok nagy
internetezô. Az elektronikus levelezésre szüksé-
gem van – két e-mail postafiókban is fogadok le-
veleket –, de túl sokat sosem használom a világ-
hálót. A szakmai honlapok közül rendszeres 
látogatója vagyok a Szinhaz.hu-nak
(WWW.SZINHAZ.HU), amely tényleg rengeteg hasz-
nos adatot tartalmaz. Ha pedig valami fontos in-
formációra van szükségem, de nem tudom, hol
találhatom meg, a Google (WWW.GOOGLE.CO.HU)
keresôrendszerét használom.
B. O.: – ÖN SZERINT BÍR-E AZ INTERNET KULTÚ-
RAKÖZVETÍTÔ ERÔVEL NAPJAINKBAN?
J. T.: – Az biztos, hogy a világháló segítségével
közvetett módon számtalan kulturális információ
birtokába juthatunk, az azonban már nagyobb
kérdés, hogy az internet alkalmas-e arra, hogy
közvetlenül továbbítson kulturális értékeket. 
A rengeteg adatból sokszor csak nehezen szûrhe-
tôk ki azok, amelyek inkább károsak, semmint
hasznosak a kultúra számára.
B. O.: – A NEMZETI SZÍNHÁZ

(WWW.NEMZETISZINHAZ.HU) HONLAPJÁT MILYEN

CÉLKÖZÖNSÉGNEK KÉSZÍTIK?
J. T.: – Ahogy az intézmény, úgy ez is mindenki
számára nyitva áll. A színház honlapja éppen 
a közelmúltban újult meg: igyekszünk naponta
frissíteni annak érdekében, hogy az itt folyó élet-
rôl minél többen értesüljenek. Egyelôre az egyes
elôadásokkal, a jegyárakkal, a színház épületérôl
készült képekkel várjuk a látogatókat, a késôbbi-
ekben ezt szeretnénk bôvíteni színes, aktuális hí-
rekkel. Célunk, hogy a honlap vonzó legyen
minden színházrajongó számára: a kulisszatit-
kokról, a színészekre vonatkozó érdekességekrôl
kívánunk naprakész információt adni.

B. O.: – LEHETSÉGES-E AZ INTERNETEN

KERESZTÜL JEGYET RENDELNI A KÜLÖNBÖZÔ ELÔ-
ADÁSOKRA?
J. T.: – Egyelôre még nincs a Nemzeti Színház
honlapjának ilyen szolgáltatása, de májustól sze-
retnénk elindítani.
B. O.: – VÉLEMÉNYE SZERINT ELEGET JÁRNAK

AZ EMBEREK SZÍNHÁZBA?
J. T.: – Az országot érdemes ebbôl a szempontból
két részre osztani, hiszen Budapesten és vidéken
eltérôek a színházba járási szokások. Míg a fôvá-
rosban állandóan ott a lehetôség, hogy akinek
kedve van, az jegyet váltson, és ellátogasson vala-
melyik elôadásra, addig vidéken más a helyzet. Az
utóbbi esetben – a színházak alacsonyabb száma
miatt – a színházbarát kevésbé válogathat. Min-
dent összevetve a színházba járás gyakorisága 

BEHÁLÓZVA:

Jordán Tamás színigazgató,
színész
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Magyarországon nem rossz. Állandó telt házas
elôadások mennek, úgy tûnik, hogy a nézôk nem
pártoltak el sem a színészektôl, sem pedig a szín-
háztól. Én magam ugyancsak játszom vidéken: Pé-
csett mindig lelkes közönség fogad, és Budapesten
is csak ritkán fordul elô, hogy egy elôadáson nincs
tele a nézôtér. Érdekes lenne egy valódi felmérést
készíteni: becslések szerint ugyanis a magyar la-
kosság mintegy 5%-a rendszeres színházba járó.
B. O.: – A MAI FIATALOK TÖBBNYIRE TELEVÍZI-
ÓT NÉZNEK, INTERNETEZNEK, VAGY A MOZIKBAN

TÖLTIK EL SZABADIDEJÜKET. HOGYAN VEHETÔ

RÁ A FIATALABB GENERÁCIÓ ARRA, HOGY TÖBBET

JÁRJON SZÍNHÁZBA?
J. T.: – Mindenekelôtt jó és érdekes elôadásokat
kell produkálni. Bár a színházi szakembereken és
az elôadásokon nagyon sok múlik, a fiatalok
passzivitása nem egyértelmûen csak a színház és
a kamaszok dolga. A kultúrára való nevelés az
oktatással kezdôdik, és a családdal folytatódik. A
világ arrafelé halad, hogy a gyermekek elôbb is-
merkednek meg a számítógéppel és az internetes
játékokkal, mint a színházzal. El kell fogadnunk,
hogy ez a trend. A színházaknak igyekezniük
kell ebben a helyzetben is megtartani a fiatalo-
kat, és olyan elôadásokat kínálni nekik, amelyek
meghozzák a kedvüket a színházhoz.
B. O.: – ELKÉPZELHETÔNEK TARTJA, HOGY

A NEMZETI SZÍNHÁZ KÖZÖNSÉGE EGYSZER ÉLÔ

KÖZVETÍTÉS KERETÉBEN AZ INTERNETEN KERESZ-
TÜL NÉZZEN MEG EGY ELÔADÁST?
J. T.: – Igen, ez az egyik legnagyobb vágyunk.
Az elôadások hossza miatt nem valószínû, hogy
a közeljövôben megvalósulnak a terveink, de
már beszéltünk arról a kollégákkal, hogy a ké-
sôbbiekben színházi elôadásokat teszünk fel az
internetre, és megpróbálkozunk az online közve-
títéssel. Mindennek abban látom az elônyét,
hogy akik egyébként nem jutnak el a Nemzeti
Színházba, azok az interneten láthatják majd a
mûsoron lévô darabokat. Ez megoldaná a vidéki
színházbarátok már említett problémáját, és ta-
lán a fiatalok is nagyobb kedvvel néznék az
internetes közvetítéseket. Olyan feladata is lehet-
ne az internetes megjelenésnek, hogy „csupán”
vonzóvá tegye az elôadásokat a világhálón látha-
tó élôképekkel, ízelítôkkel, bejátszásokkal. Egy
speciális látószögbôl – mondjuk az ügyelôpult
irányából – készített felvétel felkelthetné azok
érdeklôdését, akik az oldalra kattintanak.
B. O.: – MILYEN MÁS, AZ INTERNETTEL KAP-
CSOLATOS FEJLESZTÉSEKET TERVEZNEK?
J. T.: – A színház egyik oldalán van egy hangula-
tos presszó, ahol a jövôben internetes kávézót

szeretnénk kialakítani. Az elôcsarnokban pedig
számítógépes információs pult felállítását tervez-
zük: ez minden idelátogatót eligazítana, segítene
az elôadások kiválasztásában, valamint a színé-
szekrôl és az intézményrôl adna információt. 
Arra is gondoltunk, hogy internetes ügyeletet le-
hetne indítani, melynek keretében éjjel-nappal 
a közönség szolgálatára állnának azok az infor-
mációk, amelyekre szükség van.
B. O.: – EZEK SZERINT A SZÍNHÁZI ÉLETET SOKFÉ-
LEKÉPPEN ÖSSZEKÖTHETJÜK MAJD AZ INTERNET-
TEL. DE VAJON A KÖNYVEKET HELYETTESÍTHETI-E
A VILÁGHÁLÓ? ÖN SZOKOTT IRODALMI ALKOTÁ-
SOKAT AZ INTERNETEN KERESZTÜL OLVASNI?

J. T.: – Bár az internetes könyvtárakban szinte
már minden klasszikus irodalmi alkotás helyet ka-
pott – én magam is örömmel keresgélek ezek kö-
zött –, számomra egy képernyôn olvasható vagy
onnan kinyomtatható szöveg semmiképp sem pó-
tolhatja a könyvet. Mivel az olvasás rituális dolog,
nem tartom elképzelhetônek, hogy a szöveget az
egérrel tologatva olvassam. Ám ha egy adott mû-
bôl van szükség valamely részletre, azt egy elekt-
ronikus könyvtárban gyorsabban és egyszerûbben
meg lehet találni. Így nekem csak akkor jön jól 
a világháló, ha onnan valami speciális dologra van
szükségem. Minden más esetben inkább leveszem
a polcról, vagy kiveszem a könyvtárból az adott
könyvet. Azt például teljesen elképzelhetetlennek
tartom, hogy kedvenc olvasmányomat, SZERB
ANTAL Utas és holdvilág címû mûvét ne könyv
formájában lapozzam végig.•FERENCZI ANITA
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MMeeggoollddááss:: –– MMiiéérrtt ddöönnttöötttteekk CCRRMM-rreennddsszzeerr bbeevveezzee-
ttééssee mmeelllleetttt,, ééss mmiillyyeenn éérrvveekk sszzóóllttaakk aa MMoovveexx CCRRMM-

mmeeggoollddáássaa mmeelllleetttt??
Angyal Gábor: – ISO 9001:2001 minôségbiztosítási rend-
szerben dolgozó cégként a minôségi célok között a marke-
ting és értékesítés folyamatainak informatikai támogatása
is szerepelt. A rendszer kiválasztásakor elsôsorban az ár-, tel-
jesítmény- és használhatósági szempontok döntöttek, de 
a kezelhetôség és a testre szabhatóság alapján is az emlí-
tett megoldás tûnt a legmegfelelôbbnek. A szoftver erénye-
in túl azonban a bevezetést végzô TAWE Hungária 
termékismeretére és a program által támogatott üzleti te-
rületek iránti érzékenységére is szükség volt a könnyen 
kezelhetô és igényeinket maximálisan kielégítô rendszer
gyors üzembe állításához.

MM..:: –– MMeellyyeekk aa pprrooggrraamm lleeggsszzeemmbbeettûûnnôôbbbb eerréénnyyeeii??
A. G.: – A Movex CRM-et jó szoftverkonstrukció és könnyen
testre szabható adatmodell jellemzi. Az alkalmazott frap-
páns megoldások koncepciózus, hozzáértô fejlesztôcsapat-
ra utalnak. Mivel a CRM-rendszerek mûködtetése mindig kri-
tikus, a bevezetést a jövendô felhasználókkal közösen vég-
zett igényfelmérések, brain-stormingok elôzték meg. Ám –
a marketinghez és az értékesítéshez egyaránt értô fejlesz-
tôcsapatnak köszönhetôen – az ezek alatt született ötletek,
elvárások jelentôs hányadát már tartalmazta a rendszer.

MM..:: –– MMiillyyeenn eellvváárráássookkaatt ttáámmaasszzttoottttaakk aa sszzooffttvveerrrreell
sszzeemmbbeenn??
A. G.: – A két legfontosabb a meglévô értékesítési és mar-
ketingfolyamatainkhoz való illeszthetôség, valamint a ke-
reskedelmi és marketingmunkatársak által megszerzett in-
formációk jól strukturált digitális tárolása és feldolgozása
volt. Az utóbbi eredményeként minél hamarabb, de legké-
sôbb év végre minimalizálni szeretnénk a papír alapú
információelérést. Sarkalatos kérdés számunkra a marke-
tingesemények egységes ügyféladatbázisból való kezelése,
a történések elektronikus nyomon követhetôsége és – ter-
mék, illetve szolgáltatás iránti érdeklôdés esetén – az érté-
kesítési folyamatok automatikus indítása. A szolgáltatás és
a funkció mûködését a 2002 végén lezajlott pilotprojekt iga-
zolta. Az értékesítési folyamatok kezeléséhez nyújtott támo-
gatás minden számunkra fontos kérdésére találtunk a prog-
ramban megoldást, így a szûk keresztmetszet már csak az

volt, hogy mennyi idô alatt tudjuk a benne rejlô lehetôsé-
geket kihasználni.

MM..:: –– MMiillyyeenn llééppccssôôkkbbeenn vvaallóóssuullttaakk mmeegg aa ffeennttiieekk,, iill-
lleettvvee mmeennnnyyiirree kkiihhaasszznnáálltt mmaa aa rreennddsszzeerr??
A. G.: – Minden informatikairendszer-bevezetés kritikus
pontja az ember. A szükséges belsô késztetés nálam nem hi-
ányzott, de a kollégáknak is akarniuk kellett a rendszert. A
kezdeti, pluszmunkát jelentô idôszakot követôen az általa
elérhetô nagyobb számú megkeresés lassan a munkatársa-
kat is meggyôzi, hogy a papíron létezô strukturálatlan infor-
mációk a programba kerülve értékteremtôvé válnak. Ma
már belátják, hogy az ügyfélhez, a feladathoz stb. kapcso-
lódó strukturálatlan információ gyakorlatilag elvész, így a pa-
pír helye a kukában, az információé pedig a rendszerben van.

MM..:: –– EEhhhheezz aa bbeevveezzeettôôkknneekk iiss rráá kkeellll hhaannggoollóóddnniiuukk
aa ffoollyyaammaattaaiikkrraa......
A. G.: – A TAWE nemcsak a program kapcsán bizonyult fel-
készültnek, de ügyfélkezelésbôl is jól vizsgázott, amihez 
mi is partnerek voltunk. Tudomásul vettük, hogy csak a fel-
használóval való bizonyos idejû „együttélése” után mutat-
koznak meg a rendszer elônyei. Elfogadva, hogy egy 
csúcsminôségû alkalmazás is csupán annyit ér, amennyit 
a felhasználó kihoz belôle, idôt áldoztunk a szoftver szá-
munkra kedvezô módon történô, az automatizáció fokát
növelô bevezetésére.
Mindkét oldalról komoly erôfeszítést igényelt, hogy a Movex
CRM-ben megfelelôen képzôdjenek le a folyamataink, de
ma már a munkatársakkal mindig tisztában vagyunk vele,
kinek milyen feladatai teljesültek, illetve vannak még hát-
ra. Egyébként a Nexon jelenlegi igényeit teljes mértékben
kielégítô program kezelése minimális oktatást követôen
elsajátítható.

MM..:: –– MMiillyyeenn ttáávvllaattookkaatt rreejjtt mmaaggáábbaann aa jjeelleennlleeggii
rreennddsszzeerr aazz üüggyyffééllkkaappccssoollaattookk tteerréénn??
A. G.: – Mivel bármely ügyfélesemény kapcsán a képernyôn
megjelenô teljes ügyféltörténet ismeretében tárgyalhatnak
a kereskedôk, gyorsabb és magasabb szintû kiszolgálást
nyújthatnak, valamint a reklamációkezelés is egyszerûsö-
dik. Megfelelô mennyiségû és minôségû digitális információ
esetén a nem túl távoli jövôben megvalósítható az interneten
keresztül mûködô, „önkiszolgáló” ügyfélszolgálat (ajánlat-
kérések állapota, számlainformációk stb.) is.||||

A humánügyviteli szoftvereket forgalmazó, azokra támaszkodva bérelszámolási szolgálta-

tást is nyújtó Nexon Kft. 2002-ben döntött értékesítési és marketingtevékenysége informa-

tikai támogatásáról. Külsô megoldást választva a PC alapú – a Movex vállalatirányítási rend-

szerrel együtt, de önállóan is alkalmazható – Movex CRM rendszert vezették be, amelyet

a svéd Intentia forgalmaz. A projekt fôvállalkozója a Movex hazai disztribútoraként ismert

aPlus Consulting volt, a bevezetést pedig a TAWE Hungária végezte. AAnnggyyaall GGáábboorrtt,, a Nexon

kereskedelmi igazgatóját a bevezetés eredményeirôl és nehézségeirôl kérdeztük.

|II||||||Megoldás|

Minôségi ügyfélkapcsolat
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