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kedves parTnerünk!

TarTalom

Épp magazinunk legújabb, márciusi számát lapozgatja, 
melyben továbbra is olyan megoldásokat mutatunk be, 
melyek egyedülállóak a piacon, és melyek hatékonyan 
támogathatják vállalkozását, munkáját. A következő olda-
lakon például olvashat az Allied Telesis tavaszi promóció-
járól, melynek keretében jelentős kedvezménnyel vásárol-
hatja meg a gyártó egyes switch és konverter termékeit. 

Patton cikksorozatunk befejező részéhez érkeztünk, ezút-
tal azt mutatjuk be, hogyan lehet analóg mellékeket IP-s 
alközpontból kiadni, továbbá pár sorban beszámolunk az 
Alcatel-Lucent tavalyi évre vonatkozó eredményeiről és 
sikereiről is.

A magazinban olvashat arról is, hogy a Fővárosi Vízművek 
ismét cégünket választotta rendszerük karbantartására, 
így a Young B.T.S. Kft. újabb négy évig végzi majd az IP 
telefonrendszer frissítését és felügyeletét. 

Kellemes olvasgatást!

          Béke Gyula
                      ügyvezető igazgató
     Young B.T.S. Kft. 
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sikeres együTTműködés  
a Fővárosi vízművek zrT.-vel

Újabb négy évre a Young B.T.S. Kft. nyerte el a Fővárosi 
Vízművek Zrt. IP telefonrendszerének karbantartására  
kiírt pályázatot.  A Young már 10 éve látja  
el a több mint 1500 mellékből álló hálózat felügyeletét.
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A Fővárosi Vízművek Zrt. Alcatel-Lucent 
telefonrendszereket használt 10 évvel 
ezelőtt és használ még most is, ezért 
2003-ban mindenképpen olyan céget 
kerestek a rendszer karbantartásához 
és felügyeletéhez, amely rendelkezik a 
megfelelő kompetenciákkal. 

„Nagyon örülünk, hogy folytatódhat az együttműködés, hiszen 
az elmúlt években is gyümölcsöző és gördülékeny volt a kap-
csolat, és nem utolsósorban a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel való 
munka nagyon jó referenciát jelent számunkra. Az elmúlt 10 
évhez képest az aláírt szerződés két új szolgáltatáselemmel bő-
vült.  Az egyik ilyen a rendszerre vonatkozó szoftverfrissítési kö-
telezettségünk, melynek során az elkövetkezendő három hó-
napban minden rendszerelemet a legutolsó verzióra frissítünk. 
Ez lehetőséget teremt a legújabb alkalmazások integrációjára a 
meglévő rendszerbe. Így például csoporttámogató Teamwork 
alkalmazás, Unified Communications megoldások (chat, konfe-
renciahívások), illetve BYOD (Bring Your Own Device) alkalma-
zások és mobiltelefonok használatára nyílik lehetőség a jövő-
ben. A másik új szerződéselem a folyamatos szoftverkövetés, 
melynek köszönhetően automatikusan a legfrissebb, támoga-
tott rendszerszoftvereket használhatják, követve a legújabban 
megjelenő technológiákat és szolgáltatásokat, melyek segítik 
és támogatják a hatékony napi munkavégzést” – avat be az új 
szerződés részleteibe Béke Gyula, a Young B.T.S. Kft. ügyvezető 
igazgatója.

„A Young B.T.S. Kft.-nél adott volt a szakértelem, emellé pedig 
magas műszaki tudás és képzettség is társult. Fontos szempont 
volt még, hogy magasabb színvonalú és kedvezőbb árú szol-
gáltatást kapjunk az akkorinál, és az elmúlt 10 évben a Young 
maximálisan eleget tett az elvárásainknak. Olyan extra problé-
mákra is gyors, költséghatékony és rugalmas megoldást kínál-
tak, melyek fontosak voltak a gördülékeny és gyors munkához. 
Így például a nemzetközi hívások lebonyolítására IP mellékeket 
helyeztek ki, ezzel lehetőséget biztosítva a Srí Lankán tartóz-
kodó kollégáink eléréséhez és a külföldi kommunikációhoz. A 
mostani karbantartási pályázat során újra felülvizsgáltuk a pi-
acot, de továbbra is a Young kínálta a legjobb ár-érték arányt, 
így további 4 évig végzik majd a rendszerünk karbantartását, a 
szoftverkövetést és a szoftverfrissítéseket” – mondta el Fritsch 
Róbert, a Fővárosi Vízművek Zrt. IT igazgatója.
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A Young B.T.S. Kft. által képviselt Allied Telesis, a világ 
egyik vezető IP/Ethernet hálózati megoldásokat gyártó 
vállalata tavaszi promóciót hirdet. Vásárolja meg az 
alábbi termékeket kihagyhatatlan árakon!

Nem menedzselhető switchek 
Ideális választás SOHO hálózatok és kihelyezett  
végpontok (optikával bekötött raktárépület,  
kamerarendszer) esetén.

AT-FS708  8*10/100 port, 19” 1U, fémház, ECO:    9.809  Ft + ÁFA   

AT-FS708/POE  8*10/100 + SFP port, 19” 1U, fémház, PoE:    41.603  Ft + ÁFA    

AT-FS709FC  8*10/100 + 100Fx (SC) port, 19” 1U, fémház:     36.867  Ft + ÁFA    

AT-FS724L  24*10/100 port, 19” 1U, fémház, ECO:    22.324  Ft + ÁFA    

4 A promóció a raktáron lévő készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes.
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Konverterek, SFP modulok 
Optikai irányok meghajtásához szükséges  
átalakítók réz portos switchekhez,  
illetve beépített SFP portokhoz.

AT-MC101XL Média konverter 100Tx – 100Fx (ST) multi:    17.969  Ft + ÁFA    

AT-MC102XL  Média konverter 100Tx – 100Fx (SC) multi:    17.969  Ft + ÁFA    

AT-MC1004XL  Média konverter 1000T – 1000SX (SC) multi:     48.516  Ft + ÁFA    

AT-SPSX  SFP optikai modul 1000SX (LC) multi:     26.250  Ft + ÁFA    

AT-SPLX  SFP optikai modul 1000LX (LC) mono 10km:     33.750  Ft + ÁFA    

Menedzselhető switchek 
Nagy teljesítményű fast ethernet és gigabit  
sebességű eszközök, szolgáltatások széles  
választékával szolgálják ki a felmerülő igényeket.

AT-8000S/24  24*10/100 + 2*1000T/SFP + stack port:    87.735  Ft + ÁFA    

AT-8000S/24POE  24*10/100 + 2*1000T/SFP + stack port, PoE:    193.344  Ft + ÁFA    

AT-9000/28SP  24*SFP+ 4*1000T/SFP combo port, ECO:     279.696  Ft + ÁFA    

AT-x210-24GT  20*10/100/1000 + 4*1000T/SFP combo, L2+:     172.911  Ft + ÁFA    
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2 SMART WEB menedzselhető switchek 
WEB felület egyszerűségével biztosítanak olyan  
szolgáltatásokat, mint például port alapú VLAN,  
802.1p QoS, port és link összefogás, port 
tükrözés, spanning tree vagy 802,1x biztonság.

AT-FS750/24  24*10/100 + 2*1000T/SFP combo port, 19” 1U:    41.250  Ft + ÁFA    

AT-GS950/24  24*10/100/1000 + 4*SFP port, 19” 1U, ECO:    87.375  Ft + ÁFA    
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mi mindenre képesek  
a paTTon megoldások? 

Elérkeztünk Patton sorozatunk záró részéhez, az el-
múlt hónapokban az amerikai cég megoldásainak 
felhasználási módjait mutattuk be, hiszen a Smart-
Node analóg VoIP gateway termékcsalád számta-
lan lehetőséget rejt magában. Ha egyszerűen és 
minimális költségek mellett szeretné megoldani 
az analóg mellékek kiadását, akkor a Patton termé-
kekben megtalálhatja számítását.

Sokszor felmerül a kérdés, hogyan lehet a meg-
lévő IP-s alközpontból analóg mellékeket kiadni 
például faxhoz vagy analóg telefonhoz. Ilyenkor 
csak 1 db FXS-es eszközre van szükség - a példá-
ban egy 2 portos eszköz szerepel (Patton SN4112 
FXS Gateway) -, amelynek Ethernet portjára kötjük 
az alközpont IP-mellékét, a 2 db FXS-portra pedig 
az analóg végberendezéseket.

Távoli analóg  
mellékek kiadása
IP-s alközpontból

3. analóg mellékek  
     kiadása ip-s  
     alközpontból

IP-s alközpontja van  
az irodában, és szeretne analóg 
mellékeket kiadni? Megoldhatja 
könnyedén a Patton megoldásaival.  
Nézze csak!
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kiTűnő éveT zárT  
az alcaTel-lucenT
Az Alcatel-Lucent remek évet zárt, 2013-ban 
ugyanis 2,9%-kal növelni tudta bevételét. A na-
pokban pedig bejelentették, hogy a növekedés 
és terjeszkedés céljából tárgyalásokat folytatnak 
a China Huaxin fejlesztő céggel az Enterprise üz-
letág eladásával kapcsolatban. 

A cég pénzügyi beszámolóját nézve az is jól látszik, 
hogyan befolyásolják a piaci trendek az egyes szeg-
mensek eredményeit, az IP technológiákból származó 
profit például kétszámjegyű növekedést ért el az el-
múlt évben, nyugtázva ezzel az IP megoldások egyre 
növekvő népszerűségét.

A China Huaxin vállalat már évek óta sikeres partner-
kapcsolatban áll az Alcatel-Lucenttel az ASB és RFS 
tevékenységek által. Mivel az Enterprise üzletág piaci 
környezete jelenleg nagy átalakuláson megy át és 
folyamatosan erősödik, a változás, illetve az új belé-
pők miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a részt-
vevőkre. Ez a jelentős beruházás az út afelé, hogy az 
Alcatel-Lucent Enterprise nyereséges és jelentős ver-
senytárs maradjon, miközben megtartja a megszokott 
magas minőséget mind az innováció, mind pedig a 
felhasználói élmény terén.

A tárgyalásokkal kapcsolatban a cég elárulta, hogy je-
lenleg még zajlanak az egyeztetések, a tervek szerint 
az Alcatel-Lucent 15%-os részesedést tartana meg, de 
a végleges megállapodást várhatóan csak 2014 máso-
dik negyedévében írják majd alá.
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Rendszer- 
független 
telefonok és 
kiegészítők Biztonságos 

vállalati aktív 
eszközök  
(switch-ek)

K o m m u n i k á c i ó s  r e n d s z e r e k b e n  g o n d o l k o d u n k
K o m m u n i k á c i ó s  r e n d s z e r e k b e n  g o n d o l k o d u n k

Kisirodai/
otthoni aktív 
eszközök Menedzselhető  

és nem 
menedzselhető 
SWITCH-ek Média 

 konverterek Vállalati/ 
Enterprise  
aktív  
eszközök


