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A jövő technológiái, a jelen eredményei 

Sikerrel zárult az IT Services Hungary K+F projektje 

Sikerrel zárult az IT Services Hungary kutatás-fejlesztési projektje, melyet a magyar 

felsőoktatásból érkező szakemberekkel közösen, 463 millió forintos európai uniós 

támogatással kiegészülve végzett a vállalat. A kutatás az ITSH által biztosított 

szolgáltatások, eszközök és eljárások fejlesztését célozta. A program során elért 

eredmények hatalmas tudásbázist és értéket képviselnek, valamint nagyban 

hozzájárulnak a vállalat hatékonyságának növeléséhez, alapot biztosítva a jövőbeni 

fejlesztések számára is. 

Budapest – A projekt 2010-ben indult az ITSH munkatársai, valamint a magyar informatikai 

felsőoktatásból érkező pályakezdő és szenior kutatók részvételével. A kutatások két 

területen zajlottak: a Deutsche Telekom számára végzett információ- és 

kommunikációtechnológiai, valamint a hatékonyabb vállalati működés érdekében 

kezdeményezett módszertani fejlesztés területén. A program keretében, 5 PHD, 17 diploma 

előtt álló és 56 diplomás hallgató számára ajánlott kutatói pozíciót az ITSH. A feladatok 

kiterjedtsége és volumene ugyanakkor azt eredményezte, hogy az eredetileg tervezett 78 

helyett 155 új kollégát köszönthetett soraiban a vállalat, akik a projekt megvalósulását 

követően is tovább erősítik az ITSH csapatát.  

A két éves szakmai munka során az ITSH nagy értékű tudásbázist halmozott fel, mellyel a 

jövő potenciális technológiai megoldásait, valamint azok lehetséges alkalmazásait is feltárta. 

Az elért eredmények alapján, a jelenleg legfrissebb technológiai trendek vállalati 

felhasználását is lehetővé tevő alkalmazások fejlesztésébe kezdett a vállalat. A jövő 

technológiai irányvonalai mellett, a kutatás egyben a jelen kihívásaira is igyekezett választ 

találni. Mindennek eredményeképp a szakemberek létrehoztak egy központi adatszolgáltató 

megoldást, mely képes a vállalat 4 telephelyén, 5 épületben elhelyezkedő 3200 munkavállaló 

adatait egységesen kezelni. A fejlesztés a cégnél készülő valamennyi alkalmazás számára 

lehetővé teszi a különböző forrásokból, eltérő formátumban érkező adatok rendszerbe 

foglalását és közös alkalmazását. A kutatásból kinyert adatok felhasználásával egy, a 

munkatranzakciók végrehajtását segítő szoftvercsomag is készült, mely biztosítja az egyes 

fázisok zökkenőmentes megvalósulását, valamint a pontos, előírásoknak megfelelő 

munkavégzést.  
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Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  

Magyarország legnagyobb ICT munkaadója a német T-Systems International magyar leányvállalata. A T-Systems 
nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legdinamikusabban 
fejlődő informatikai szolgáltató központja 2008-ban elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az informatikai és 
telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások 
menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat 
folyamatosan fejleszti budapesti, debreceni és pécsi telephelyét, valamint várja tapasztalt informatikusok 
jelentkezését. 
http://www.it-services.hu 
 
A T-Systems International bemutatása 

Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) 
szolgáltatásokat nyújt multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati 
ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének 
biztosítása céljából. Közel 48 200 munkavállaló dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT 
innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems 
közel 9.2 milliárd euró árbevételt generált a 2011-es pénzügyi évben. 
 
A Deutsche Telekom bemutatása 

A Deutsche Telekom a világ egyik vezető integrált telekommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalata közel 130 
millió mobil felhasználóval, 33 millió vezetékes hálózati,- és mintegy 17 millió szélessávú vonallal.(2012. június 
30-i adatok szerint.) A Deutsche Telekom csoport a vezetékes telefónia, a mobil kommunikáció, az internet és IP 
televízió területén kínál termékeket és szolgáltatásokat lakossági felhasználók számára és ICT megoldásokat az 
üzleti szektor és közszféra szereplőinek. A Deutsche Telekom több mint 50 országban van jelen, és világszerte 
közel 233 000 munkavállalóval rendelkezik. A vállalatcsoport 58.7 milliárd euró árbevételének több mint felét 
Németországon kívül generálta a 2011-es pénzügyi évben. (2011. december 31-i adatok szerint.) 
További információ elérhető a www.telekom.com oldalon. 
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