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Tovább bővül Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója
Az IT Services Hungary már 2000 informatikus szakembernek nyújt munkahelyet
A T-Systems leányvállalata, az IT Services Hungary elérte a 2000 fős munkavállalói
létszámot, s ezzel Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatójává vált, mely
egyedülálló módon az ICTO szolgáltatás teljes portfólióját nyújtja.
Az ITD Hungary nemrégiben közzétett tanulmánya szerint több mint 150 000 embert
foglalkoztatnak ma Magyarországon CRM területen. Közülük mintegy 15 ezren dolgoznak
call centerekben, 130 ezren pedig közvetlen ügyfélszolgálatoknál. További 25 ezer
szakember dolgozik BPO (Business Process Offshore), illetve SSC (Shared Services
Centre) jellegű létesítményekben. “Magyarországon szinte mindenütt jelen van a kreativitás:
az innováció és a gazdasági növekedés egyik fő mozgatórugója az információs és
telekommunikációs szektor. Számos nemzetközi nagyvállalat helyezte ide a termelését vagy
szolgáltatói tevékenységét. Néhányan közülük idetelepítették európai központjukat is, vagy
kutatás-fejlesztési tevékenységüket. Mindez, az elmúlt években mintegy 70 milliárd euros
közvetlen külföldi tőkebeáramlást jelentett.” - mondta Dene Marianna, az ITD Hungary
vezérigazgatója.
A PricewaterhouseCoopers 2010-es elemzése szerint az elmúlt évtizedben mutatott gyors
növekedést követően a hazai szolgáltató központok szegmense, a maga 30 ezer
munkahelyével, az ország egyik legjelentősebb foglalkoztatójává vált. Azon túlmenően, hogy
jelentős munkaadó, ez a szektor adja a 2010-es állami költségvetési bevételek mintegy
1,2%-át, a munkaadókat terhelő járulékok és adók, valamint az ÁFA befizetések révén.
A 2006-ban csupán néhány tucat munkatárssal indult, jelenleg budapesti és debreceni
központtal működő IT Services Hungary rendszerintegrációs és -üzemeltetési területeken
szolgálja ki nemzetközi ügyfeleit. Szolgáltatási palettájukon megtalálhatók valamennyi,
széles körben alkalmazott szoftver és hardver platform SAP rendszer szolgáltatásai, távoli és
helyi szerver üzemeltetés, valamint a hálózatmenedzselés és -felügyelet.
„Büszkék vagyunk rá, hogy az indulás óta az IT Services Hungary szinte minden évben
megduplázta munkavállalóinak létszámát. Most pedig már elértük a kétezres alkalmazotti
létszámot is. A bővülés azonban ezzel nem áll meg: a T-Systems az informatikai és
kommunikációs technológiai piac vezető vállalataként tudásösztönző befektetéseivel hosszú
távra tervez Magyarországon.” – mondta el Ilosvai Péter ügyvezető igazgató, aki
hangsúlyozta: a vállalat továbbra is biztos munkahelyet, nemzetközi projektekben való
részvételt és valódi karrierlehetőséget kínál a diplomás, nyelveket beszélő infromatikusok
számára.
Az IT Services Hungary még jobban igyekszik kihasználni az üzleti és az oktatási szektor
kölcsönhatásának előnyeit. A vállalat több olyan gyakorlat-orientált képzési programot

indított az elmúlt években, amelyekkel a jövő informatikusainak elhelyezkedési eshetőségeit
már az iskolai évek alatt segíteni kívánja. A vállalat együttműködési megállapodást kötött a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), a Miskolci Egyetemmel,
valamint a Nyíregyházi Főiskolával, a Debreceni Egyetemen pedig IT-szakképzést indított.
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása
2008-ban az “Év befektetője” díjat nyert IT Services Hungary Kft. (ITSH) a T-Systems International 100 %-os tulajdonú
leányvállalata. A T-Systems nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország egyik
legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási
szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre
és rendszerintegrációra összpontosít. A dinamikus fejlődés eredményeként a budapesti központ mellett az ITSH 2007-ben
megnyitotta debreceni irodáját is.
http://www.it-services.hu
A T-Systems bemutatása
Globális adatközpontjainak és hálózatainak 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 45 300 munkavállaló dolgozik
azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető
üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 8.8 milliárd euró árbevételt generált a 2009-es pénzügyi évben.
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