Beruházás
havidíjas
No capital nélkül,
investment
– just akonstrukcióban
fixed monthly fee

Virtualoso
VirtualosoWorkPlace
WorkPlace

Webes
felület ato
közös
tárolására
és megosztására
Web platform
storedokumentumok
and share common
documents

Harmonization
may serve
as asikere
key tosokszor
the success
of complex
and tight deadline
Egy
összetett, határidôs
feladat
az egyeztetés
hatékonyságán
múlik. Aztasks.
új
With the new
Virtualoso
WorkPlace olyan
service,
youfelületen
can share
your important
common
Virtualoso
WorkPlace
szolgáltatással
online
helyezheti
el a fontos,
közös
documents with your
colleagues
or partners with
remote
access
or editing
rights. is
dokumentumokat,
amelyet
az arra felhatalmazott
kollégái
vagy
partnerei
akár távolról
elérhetnek és szerkeszthetnek.
Your past problems
Számûzze
are over! a problémákat

Use the advantages of our team
Éljen
csoportmunka-megoldásunk
work solution!

§ Are your corporate documents stored in different locations?
you have limited
access
or cége
is it impossible
to access your
§ Do
Szétszórtan
vannak
tárolva
dokumentumai?
documents?
A dokumentumokhoz korlátozott vagy lehetetlen
your emails with large file attachments rejected?
§ Are
a hozzáférés?
Do
you
have problems to find the latest versions of documents,
§ Visszapattannak
a nagydocuments?
csatolmányt tartalmazó levelek?
or compare the different
Problémái
vannak
a
legfrissebb
dokumentumverziók
§ Do you often lose, or misplace documents?
you lack separate
for shared
documents?
elôkeresésekor
és astorage
különbözô
dokumentumok
§ Do
your company lack dedicated intranet- and extranet
összevetésekor?
§ Does

§ Document access from any place, even from home or by your
business
partners
Hozzáférés
a dokumentumokhoz – bárhonnan, akár
intranet also for smaller size companies
§ Corporate
otthonról vagy partnertôl
to corporate partners
§ Extranet
Vállalati
is
More
efficient
teamkisebb
work –cégek
editingkollégái
files andszámára
tracking changes
§ Extranet intranet
a cég partnerei
storing számára
§ Secure document
Hatékonyabb
csoportmunka
– a fájlok szerkesztése
§ Continuous availability
investment
costs
és ahigh
változások
követése
§ No
hour expert support
biztonságos tárolása
§ 24A dokumentumok

a múltba!
■

■

elônyeivel!
■

■

■

■

■

■

■

■

■

access?
Gyakran elvesznek, eltûnnek a dokumentumok?

Nincs saját tárhelye a közös dokumentumoknak?
Cégének nincs saját intranet- és extranet-hozzáférése?

■

■

■

■

Folyamatos rendelkezésre állás
Nincsenek magas beruházási költségek
24 órás szakértôi támogatás

Your company may need this solution too!
Lehet, hogy az Ön cégének is erre a megoldásra van szüksége!
The Virtualoso WorkPlace solution is just perfect for you, if your
company
is a consulting
firm, an accounting
firm, advertising
Ha
az Ön cége
például tanácsadócég,
könyvelôiroda,
ügynökség,
agency, property
agency, communications
company,
construction
ingatlaniroda,
kommunikációs
cég, építôipari,
illetve tervezéssel
foglalkozó vállalat, esetleg informatikai támogatást nyújt, vagy
kereskedelemmel foglalkozik, illetve mindennapi munkája

or planning enterprise, or possibly provides IT support, or
is engaged
in commerce
or youonline
often vagy
cooperate
with más
other
során
gyakran
mûködik együtt
e-mailben
enterprises onlinejóorhasznát
via e-mail.
vállalkozásokkal,
veheti a Virtualoso WorkPlace
megoldásnak.

How does Virtualoso WorkPlace service work?
Hogyan mûködik a Virtualoso WorkPlace szolgáltatás?
Virtualoso WorkPlace fosters efficient and smooth cooperation
where
the user
can develop
anaonline
environment
for the work
A Virtualoso
WorkPlace
segíti
hatékony
és gördülékeny
process
management
and make it available
via the Internet
from
együttmûködést
cége alkalmazottai,
üzleti partnerei
és
anywhere.
can Segítségével
be an excellent
facilitator foronline
betterkörnyezetet
team work.
vállalkozásaThis
között.
a felhasználó
alakíthat ki, melyben a munkafolyamatokat az interneten keresztül
bárhonnan irányíthatja és kezelheti.

Certain departments or employees, and the partners of the
enterprise are able
to cooperate
in a virtual,megkönnyítheti
Internet-based
Csapatmunka
esetében
ez hatványozottan
environment
regardless
of their
in the office, at
ameeting
közös munkát.
Az egyes
osztályok
vagylocation
az egyes– alkalmazottak,
home or aonvállalkozás
the road. partnerei helytôl függetlenül – az irodában,
valamint
otthon vagy útközben – virtuális, internetalapú tárgyalási
környezetben mûködhetnek együtt.

A Virtualso WorkPlace alkalmazása

Virtualso WorkPlace Service Use

§

Segítségével egy szervezet valamennyi közös információját (dokumentumok, szerzôdéssablonok,
árlisták,
A
ll common
pieces of information
in an organization
(documents,
contract
samples,
priceéslists,
proprojekttervek,
kapcsolati adatok
stb.) egy platformon
oszthatja
meg
kollégáival
külsô
ject
plans, contact
data etc.)így
can
be shareda with
youre-mailezéseket.
colleagues and external partners, suppliers on a
partnereivel,
beszállítóival,
elkerülheti
hosszas
common platform to avoid, email correspondence.

§

Szolgáltatásunk révén nagyságrendekkel egyszerûbb nyomon követni a dokumentumok változtatását,
Ts his
service
makes
easieraztoelôzô
followverziókban.
document changes
and you
can also
the contents
of
látható
az is,
hogyitmimuch
szerepelt
A felhasználók
számára
ígysee
mindig
a legfrissebb
previous
versions.
enables users to see the most up to date information any time.
információk
állnakThis
rendelkezésre.

■

■

solutionlehetôséget
enables team
members
receive
an automatic
notice via e-mail,
if any
other user has
§ Tmade
Ahis
megoldás
biztosít
arra, to
hogy
a csapat
tagjai automatikus
e-mailben
figyelmeztetést
changes in the important documents.

■

kapjanak, ha a fontos dokumentumokban más felhasználó változtatást hajtott végre.

WorkPlace
ensures
permanent
access
to common
documents
§ VAirtualoso
Virtualoso
WorkPlace
az interneten
keresztül
állandó
hozzáférést
biztosítviaa Internet.
közös dokumentumokhoz.

■

Csoportmunka
hatékonyan,
Efficient
and safe
team workbiztonságosan
Document
access viaazInternet
frombárhonnan
anywhereelérheti
A
dokumentumokat
internetrôl
Teams
can create
a document
library stored on the Internet
where
A
csoportok
interneten
tárolt dokumentumkönyvtárt
hozhatnak
any colleague
can check
or edit documents
withésthe
appropriate
létre,
ahol az összes
munkájukat
elhelyezhetik,
ahol
szükség
authorization
rights.
esetén
bármely
munkatárs átnézheti vagy – jogosultság esetén –
szerkesztheti azokat.
You can simply share documents and follow changes
You can trackmegoszthatja
changes in common
documents with track changes
Egyszerûen
a dokumentumokat,
on. Virtualoso
WorkPlace provides a fast and simple possibility to
követheti
a változásokat
search
previous version
of a givenadocument.
A
közösany
dokumentumok
módosulása
követés funkció bekapcsolásával kísérhetô figyelemmel. A Virtualoso WorkPlace gyors
és egyszerû lehetôséget nyújt egy adott dokumentum valamelyik
korábbi verziójának visszakereséséhez.

It is not
to forward
large files
Nem
kellnecessary
nagy fájlokat
továbbítania
As e-maillel
opposedellentétben
to e-mails, Virtualoso
WorkPlace
stores
all inforAz
a Virtualoso
WorkPlace
minden
information
on anfelületen
Internet platform.
It is not
necessary
to forward
mációt
internetes
tárol. Így nem
szükséges
nagyméretû
large size
files via email,
whereahol
theyezek
fail togyakran
arrive tolassan
the addressees
fájlokat
e-mailben
továbbítani,
– vagy
for exceeding the quota.
You do notnem
have–toérkeznek
worry either
méretkorlátozások
miatt egyáltalán
megwhether
a címyour corporate
documents
pass your hogy
partner
company’s
spam- or
zettekhez.
Amiatt
sem kell aggódnia,
cége
dokumentumai
virus filters.a partnercég spam- vagy vírusszûrôjén.
átjutnak-e

Internal and external communications platform
Belsô és külsô kommunikációs felület

No magic needed
Nincs szükség varázslatra

As an Intranet page:
Intranetoldalként:
You may share public interest news with your colleagues every day,
You
may keep
a joint
corporate
calendar
with kollégáival,
your colleagues,
közérdekû
híreket
oszthat
meg nap
mint nap
You
can
use the
formvezethet
or regulations
function,
közös
céges
naptárt
kollégáival,
You
can use it as a project
page and share itiswith
your
formanyomtatványvagy jogszabálytárként
funkcionál,
employees.
projektoldalként használhatja, együtt dolgozhat rajta
alkalmazottaival.
As an extranet page:
You may operate a corporate message board to publish news
Extranetoldalként:
and
updates,
üzenôfalat
mûködtethet a vállalkozásával kapcsolatos újdonsáYou
may
share contract and form samples with your business
gok közlésére,
partners,
szerzôdés- és formanyomtatvány-sablonokat oszthat meg üzleti
You
may publish your stock status charts.
partnereivel,
közzétehet ártáblázatokat vagy akár raktárkészlete állapotát.

No installation is needed for the service. It is simply available with
A
szolgáltatás
igénybevétele
semmilyen telepítést nem igényel,
Internetaccess
and a browser.
csak
internethozzáférésre isésneeded
böngészôre
No special
IT competence
for thevan
useszükség.
of Virtualoso
A
Virtualososervice.
WorkPlace
használatához
nincsen
WorkPlace
It canszolgáltatás
be used with
general Windows-user
szükség
különösebb
informatikai
szakértelemre,
elegendôek
skills.
az általános Windows-kezelési ismeretek.

§
§
§
§

■

■

■

■

§
§
§

■

■

■

A
T-Systems
szakértelmével
Telekom
competencies

§
§

Protection for
your applications
with highly
trained szakAlkalmazása
számára
magasan képzett
informatikai
IT professionals.
emberek
nyújtanak védelmet. Gondoskodnak a rendszer
System integrity, virus
protection,
faulta repair
and
sérthetetlenségérôl,
a vírusok
elleni program
védelemrôl,
programhibák
security savings.
kijavításáról
és a biztonsági mentésekrôl.

No startberuházás
up investment
Induló
nélkül

§
§
§

Mivel
nemup
kellcosts
szoftver
és hardverWorkPlace
megvásárlására,
No start
for Virtualoso
users karbantartására
fejlesztésére
költeni,on
a Virtualoso
WorkPlace
felhasználóNoés
need
to spend money
software and
hardware
purchase,
inál
nem
jelentkeznek
indulóköltségek
és
a
késôbbiekben
elôre
maintenance and development
nem
tervezett
(szerverjavítási/üzemeltetési
There
are nokiadások
unexpected
costs later either (server költségek
repair/cost of
stb.)
sem. etc.).
operation

The deadlines
andszámára
schedules
are clear to all participants
Minden
résztvevô
egyértelmûek
service és
enables
the Project Manager to create a calendar
aThis
határidôk
ütemtervek
with
the important
deadlines
events
that is available
each
A
szolgáltatás
lehetôvé
teszi aand
projekt
irányítója
számára, to
hogy
a
participant.
This
function
minimizes
the
risk
of
contradictory
projekt minden résztvevôje által látható közös helyen létrehozzon
information
usershatáridôkkel
can access the
latest time of performance
egy
naptárt aasfontos
és eseményekkel.
E funkció
deadlines tocsökkenti
be met. az egymásnak ellentmondó információk
minimálisra
kockázatát, mivel a felhasználók mindenkor hozzáférhetnek a
teljesítendô határidôk legfrissebb idôpontjaihoz és dátumaihoz.

Virtualoso WorkPlace service charges
Virtualoso WorkPlace
In 1 GB units for unlimited users
ADiscounts
Virtualoso WorkPlace szolgáltatás díjai
20 MB free storage to customers with Virtualoso frame contract
The Virtualoso WorkPlace service is free of charge during the first month!
Virtualoso
Start
big! WorkPlace
1 GB-os egységekben, korlátlan felhasználó számára
Kedvezmények
20 MB-os tárhely a Virtualoso keretszerzôdést kötô ügyfeleink részére díjmentes
A Virtualoso WorkPlace szolgáltatás az elsô hónapban díjmentesen áll rendelkezésére.
Try
it for
free!
Kezdje
naggyal!

Net charges
HUF 2,990/GB/company (EUR 10.23)*

Nettó havidíjak
2.990 Ft/GB/cég

Our Virtualoso frame contract customers may use the Virtualoso WorkPlace service with 20 MB storage space free of charge!
Próbálja
díjmentesen!
If you like ourkiapplication,
you may purchase customized storage too for a total of net HUF 2,990 (EUR 10.23)* in GB units! In addition, if
larger storage space is ordered the first month is free of charge!
A Virtualoso WorkPlace szolgáltatást 20 MB tárhellyel a Virtualoso keretszerzôdést kötô ügyfeleink díjmentesen használhatják!
Ha
alkalmazásunk elnyeri tetszését, az Ön igényeire szabott tárhelyet is vásárolhat mindössze nettó 2990 Ft-ért GB egységekben!
* 1 EUR = 292.40 HUF (middle rate applicable on 02.02.2012)
Ráadásul nagyobb tárhely rendelése esetén az elsô hónap szintén havidíjmentesen áll rendelkezésére!

Make
your
contribution
Járuljon
hozzá
környezete megóvásához!
– protect our environment!
A Virtualoso Workplace a környezet megóvásának szempontjából
Virtualoso
is a very advantageous
for the
is rendkívülWorkplace
elônyös megoldás.
Ha egy vállalatsolution
saját telephelyén
protection
of
our
environment.
Operating
your
server
on
your és
mûködteti szervereit, akkor géptermét külön légkondicionáló
site
needs
additional
air
conditioning
and
fire
extinguishing
tûzoltó-berendezésekkel kell ellátnia ahhoz, hogy mindig nagy
equipment
to ensure
high file server
reliability. This is much more
megbízhatósággal
mûködjenek
a fájlszerverek.
expensive
and
less
environmentally
friendly,
Ez sokkal drágább és környezetszennyezôbb,than
mintsystems
amikor working
in
a
concentrated
fashion.
On
top
of
this,
in
Magyar
a számítógépek koncentráltan mûködnek. RáadásulTelekom
a Magyar
server
rooms
you need lessösszességében
resources.
Telekom
szervertermeiben
lényegesen kevesebb
erôforrásra van szükség, mint ha a vállalatok külön-külön
mûködtetnék szervereiket.

For further information on orders and use please contact your account manager, T-Pont shops, or call our Customer Contact
Center.** www.uzletitelekom.hu
The service is only available to business customers.
** Our Customer Contact Center is accessible within Hungary at toll-free number 1435; from abroad call +36 1447 4475, Magyar Telekom’s roaming tariff applies.

Látogasson el a T-Systems honlapjára, és ismerje meg közelebbrôl is a Virtualoso szolgáltatásokat!
Regisztráljon és rendeljen online a Virtualoso Portal felületen keresztül! További információkért, kérjük,

