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Sajtóközlemény
Az IT Services Hungary Kft. fejlesztési támogatást nyújtott a debreceni Mechwart András
Gépipari és Informatikai Szakközépiskolának
Debrecen, 2008. április 10. – A mai napon átadták a debreceni Mechwart András Gépipari és
Informatikai Szakközépiskolában azt a hálózati eszközökkel kiegészített géptermet, melynek
korszerűsítését az IT Services Hungary Kft. 3 millió forinttal támogatta.
Amikor a budapesti székhelyű IT-Services Hungary Kft. (ITSH) 2007 júniusában megnyitotta
debreceni irodáját, a döntéshez nagyban hozzájárult, hogy a kelet-magyarországi informatikai
szakképzés színvonala a legmagasabb igényeknek is megfelel. „Az ITSH fontosnak tartja a helyi
közösség támogatását és az innovációs fejlődést, mely működési közegében az információ
technológiai szektorban is fő szerepet játszik. Vállalatunk ezért döntött úgy, hogy a debreceni
informatikai képzés támogatására is gondot fordít.” – nyilatkozta Ilosvai Péter, az ITSH ügyvezető
igazgatója.
A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola száz éves múltra tekint vissza a
műszaki szakképzés terén, s ezen időszak alatt tevékenyen szerepet vállalt a képzés fejlesztésében,
követte az új szakmai irányvonalakat. Az iskola a 3 millió forintos támogatást Cisco Hálózati
Akadémiai labor fejlesztésére fordította. A korszerű hálózati eszközök (routerek és switchek)
beszerzésével az intézmény diákjai munkaerőpiacon értékes ipari minősítéseket szerezhetnek: pl.
CCNA és Network security. Az együttműködés eredményeként az iskola tanulói egy modernebb és
fejlettebb környezetben sajátíthatják el a naprakész informatikai ismereteket.
A Mechwart Szakközépiskola ékes bizonyítéka nemcsak a debreceni, de a magyarországi informatikai
oktatás magas színvonalának. „Diákjaink rendszeresen sikeresen szerepelnek országos, európai és
világversenyeken is. Például diákjaink közül – a már IT Services Hungary csapatát gyarapító – Berke
Zoltán, Farkas Máté és Szőke Péter nemrégiben első helyezést értek el a nemzetközi Euroskills
magyar válogatásán és így indulhatnak a Rotterdam-i döntőben, továbbá egy tanítványunk – Kiss
Gergely 2007. novemberében 7. helyezett lett Japánban a Worldskills verseny IT-PC Support
kategóriában.”
A T-Systems bemutatása
A T-Systems az üzleti felhasználók számára nyújt kombinált ICT (informatikai- és kommunikációtechnikai) szolgáltatásokat. Az
informatikai és kommunikációs technológiák területén rendelkezésre álló széleskörű tudásbázisának köszönhetően a Deutsche
Telekom üzleti vásárlókat kiszolgáló részlege egyaránt kiemelt partnerévé vált a multinacionális vállalatoknak, a kis- és közepes
vállalkozásoknak, valamint az állami szektor intézményeinek. Világszerte az ipar minden területén több mint 160 000 ügyfél
élvezi annak előnyeit, hogy a vállalat konkrét tapasztalatainak köszönhetően egyetlen forrásból szerezheti be az integrált ICT
megoldásokat. A T-Systems az egyetlen olyan vállalat, amely teljes saját ICT portfoliót kínál, és amely az új megoldások
kialakítása érdekében ötvözi az informatikai és a kommunikációs technológiákat.
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems 100 %-os tulajdonban levő leányvállalata. Az IT Services Hungary Kft. (ITSH) 2007
januárjában alakult. Az ITSH informatikai tanácsadási szolgáltatásokat lefedő széles portfolióján belül az ITSH az informatikai
megoldások karbantartására és kiszervezésére, valamint a fejlesztésre és a rendszerintegrációra összpontosít. Ilosvai Péter,
aki ügyvezetőként a T-Systems magyarországi tevékenységéért volt sok éven át felelős, ma az ITSH ügyvezetője. Az új
debreceni T-Systems szolgáltatási helyszín IT Services Hungary Kft. név alatt üzemel. Honlap: http://www.it-services.hu
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