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Virtualizációval a versenyképesség növeléséért
Beruházás nélkül szavatolnak költséghatékony vállalati működést a T-Systems bérelhető
infokommunikációs megoldásai
Budapest, 2009. június 8. – A T-Systems 2009. július elejétől elérhető Virtualoso szolgáltatásai
költséghatékony, biztonságos és kiváló minőségű infokommunikációs megoldásokat nyújtanak a
kis- és középvállalkozásoknak feladataik ellátásához, működésük hatékonyabbá tételéhez. Az ICT
alkalmazások bérlésével a kkv-k kiválthatják az eddig önállóan üzemeltetett, költséges
rendszereiket, illetve használhatnak eddig számukra nem elérhető szolgáltatásokat.
A válság a kis- és középvállalkozások többségét mindinkább arra ösztökéli, hogy költségeiket
csökkentsék és erőforrásaik hatékonyságát növeljék. A Publicus Research felmérése szerint, a
kkv-k vezetőinek 90%-a úgy gondolja, hogy a recesszió legalább egy évig vagy még tovább el
fog húzódni, így mindannyian hosszú távú megoldások után kutatnak. A gazdasági társaságok
költségcsökkentési törekvései elsősorban azokra a tevékenységekre irányulnak, amelyek nem
tartoznak a fő profiljukba, illetve amelyek nem feltétlenül járulnak hozzá közvetlenül a
versenyképességük

megőrzéséhez.

Ide

tartoznak

a

különböző

informatikai

és

telekommunikációs szolgáltatások is. Ezekre a kiemelkedően fontos tételekre a vállalatvezetők
közel fele – érthető módon – kevesebbet kíván költeni, mint korábban tervezte. „Erre a kihívásra

az infokommunikációs szektor rugalmasan válaszol. Paradigmaváltás zajlik ezen a területen: az
alkalmazások bérlése kerül előtérbe a rendszerek megvásárlásával szemben. A bérelt
infokommunikációs megoldások legfőbb előnye az, hogy a vállalkozásoknak nem kell
infokommunikációs beruházásokra költeniük, azaz az innovációra szánt büdzsét a kkv-k saját
tevékenységi körük fejlesztésére koncentrálhatják.„ – hívta fel a figyelmet a legújabb
tendenciákra Papp István, a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese, a Vállalati Szolgáltatások
Üzletág (T-Systems) vezetője.

A vállalkozások számára - akár az infokommunikációs megoldásokat hatékonyabban kívánják
működtetni, akár azok költségeit szeretnék letörni – a legracionálisabb döntést egy ICT
(infokommunikáció) szolgáltató partner bevonása jelenti. A meglévő rendszerek optimalizálása
mellett, a T-Systems az alkalmazások kiszervezésével megszabadítja a vállalkozásokat a
rendszerinformatikai feladatoktól is. A T-Systems Virtualoso szolgáltatásai (ASP-n Application
Service Provider = alkalmazásszolgáltató) többek között Microsoft alkalmazásokat, a Cisco
WebEx nevű

webes csoportmunka megoldását, virtuális szerver szolgáltatást, jogtiszta

szoftvereket, biztosítanak az ügyfeleknek, akik használat arányosan fizetnek az igénybe vett
szolgáltatásokért, így könnyen tervezhetővé tudják tenni a költségeiket, amelyek jóval
alacsonyabbak lesznek annál, mintha saját maguk működtetnék a rendszereket.
„A Cisco WebEx megoldásán alapuló Virtualoso Meeting résztvevői egyszerre használhatják a
fájlmegosztás, a telefonkonferencia és a video funkciókat, válthatnak chat-üzeneteket, tarthatnak
webes szavazásokat, mindezt biztonságos online környezetben. A megbeszélésen bárki részt
vehet, akár a céges tűzfalon belül vagy akár azon kívül tartózkodik. Így ideális nemcsak cégen
belüli, de a cégek – partnerek, beszállítók, ügyfelek – közötti megbeszélésekre, vállalati
oktatásra, tréningekre, helpdesk és ügyfélszolgálati tevékenységekhez, valamint online
konferenciák szervezésére.” – mondta György László, a Cisco Magyarország ügyvezető
igazgatója.
A Microsoft részéről is jelentős előrelépésnek tekintik a megvalósult együttműködést.
„A

mai

bejelentés

fontos

mérföldkőnek

számít

a

T-Systems-szel

közös

piaci

együttműködésünkben, a Microsoft „szoftver + szolgáltatások” (S+S = Software + Service)
stratégiájával kapcsolatban. Olyan időszakban, amikor a vállalatok költségtakarékos módon
törekszenek növekedési céljaik megvalósítására, emelkedik a kereslet az alkalmazás-kihelyezés
iránt. Közös ajánlatunk biztonságos környezetet teremt az ügyfeleknek üzleti prioritásaik
kezeléséhez.” - hangsúlyozta Drajkó László, Microsoft Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.
Az

online

felületen

megrendelhető

Virtualoso

szolgáltatások

elindításához,

a

vállalkozásoknak nem kell hűségnyilatkozatokat tenniük és belépési díjjal sem kell számolniuk,
így az ASP-t bármelyikük igénybe tudja venni, kockázat nélkül. A folyamatosan változó előfizetői
igényekhez, a T-Systems rugalmasan alkalmazkodik, így mindig a legideálisabb feltételek mellett

működhetnek a szolgáltatások. A T-Systems felügyelete alatt, az ügyfelek adatai a lehető
legnagyobb biztonságban vannak, hiszen az adattárolást és adattovábbítást a mindenkori
legkorszerűbb körülmények között végzik. Az ASP szolgáltatások hátterében álló
alkalmazásokat a T-Systems folyamatosan frissíti, így állandó versenyelőnyt biztosítanak
ügyfeleiknek. Az alkalmazásszolgáltatások könnyen kezelhető felhasználói felülettel
rendelkeznek, így használatukhoz az alapvető informatikai jártasság elegendő, a T-Systems
ügyfélszolgálata pedig a nap 24 órájában a felhasználók rendelkezésére áll. Magyarországon
ehhez hasonló szolgáltatások eddig csak nemzetközi honlapokon voltak elérhetőek, és
kizárólag szolgáltatói kapcsolat (ügyfélszolgálat) nélkül működnek. A hazai infokommunikációs
piacon a T-Systems valósította meg elsőként ezt a teljes körű szolgáltatást.
A négy szolgáltatásból álló Virtualoso termékcsalád – amely 2009 júliusától minden
magyarországi vállalkozás számára elérhető lesz a T-Systems vállalati partnereinek szóló
kínálatában – a T-Systems kiemelkedő biztonságot nyújtó Virtualoso portáljáról vehető igénybe.

„A Virtualoso szolgáltatásokban rejlő lehetőségek egy szerver külső működtetésének
bemutatásával illusztrálhatóak a legjobban.” – kezdett bele a Virtualoso Server szolgáltatás
ismertetésébe Király István, a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatások Üzletág üzleti stratégia
és marketing igazgatója – „Egy vállalkozás saját rendszerének kiépítése magas egyszeri hardver,

illetve szoftver beruházással (300 000 Ft) jár, valamint havi 7 000 forintos áramköltséggel és az
ennél magasabb üzemeltetési költséggel is számolni kell. Ezzel szemben a Virtualoso Server
15 000 forintnál is alacsonyabb havi díjával költségtakarékos, magas minőségű és
környezetbarát szolgáltatást nyújt. Jelen számítások alapján, 5 év alatt 1 millió forintot is
megtakaríthat az a vállalat, amely a Virtualoso Server megoldást választja a saját telephelyen
kiépített és üzemeltetett szerver helyett.”
A T-Systems idén további bérlehető informatikai alkalmazások piacra vitelét tervezi,
elősegítve a korábban csak nagyvállalatok számára elérhető, hatékonyságot javító megoldások
elérését a kkv szektor számára.
A T-Systems számára kiemelkedően fontos a fenntartható fejlődés, a környezettudatos
működés. IT szolgáltatásaikkal is hozzá kívánnak járulni a környezet megóvásához.

Megoldásaikkal kiválthatóak a káros anyag kibocsátással járó utazások, valamint az
energiafogyasztás mértéke is csökkenthető.
Virtualoso eMail
A szolgáltatás segítségével a felhasználók a Microsoft Exchange funkciók előnyeit élvezhetik.
Cégük kommunikációs rendszerét tehetik hatékonnyá a profi levelezőrendszerrel, a naptár
funkcióval és a címjegyzékkel, amelyeket a munkatársak egymás között is megoszthatnak,
számítógépen és mobiltelefonon egyaránt elérhetnek. A felhasználók adatai folyamatosan
mentésre kerülnek és visszatölthetők. A vállalkozások ezzel a szolgáltatással, beruházás nélkül
jogtiszta szoftverhez és magas szintű támogatáshoz jutnak.
Virtualoso Meeting
A meeting szolgáltatás keretében telefonkonferencia és közös online munka valósítható meg. A
felhasználók számítógépeiken keresztül virtuális tárgyalót hozhatnak létre, azaz ugyanabban a
dokumentumban egyidejűleg dolgozzanak az egymástól távol lévő résztvevőkkel, folyamatos
telefonos kapcsolat mellett.
Virtualoso WorkPlace
A WorkPlace egy olyan online felület, amely a közös dokumentumok tárolására és megosztására
alkalmas. A szolgáltatással lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználók az arra
felhatalmazott kollégák, partnerek, ügyfelek számára akár távolról is elérhetővé, vagy
szerkeszthetővé tegyenek dokumentumokat – például közérdekű hírek kollégáknak,
formanyomtatvány tár, jogszabály tár vagy projekt oldal.
Virtualoso Server
A szerver szolgáltatás igénybe vétele esetén, a vállalkozásoknak nem szükséges saját szervert
vásárolniuk, illetve azt magas költséggel és kockázattal üzemeltetniük. A szerver kapacitás
folyamatosan bővíthető a cég IT igényeinek megfelelően. A távolról üzemeltethető, virtuális
szerver kiemelkedő biztonságot, az adatok korszerű tárolását és leállás-mentes működést
garantál.

