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Az első ipari forradalom
Gőzgépek

1760 - 1840

A második ipari forradalom
Villany, távíró, belső égésű motorok

1870-1940

A harmadik ipari forradalom
Félvezetők, számítógépek, internet

1960-2015

A világ éppen megint nagyot változik...



Fizikai: Önvezető 
járművek, robotok, 3D 
nyomtatás, új anyagok

Biológiai: Genetikai
kutatások, gyógyítás

Digitális: IoT, Big Data, 
kikezdő üzleti modellek

A negyedik ipari forradalom



Sok cég a felhő erejével lesz nagy
A felhő technológiával különböztetik magukat és kikezdik a saját piacukat

UBER, a világ 
legnagyobb taxi 
társasága, nincs 

egyetlen autója sem

Alibaba, a 
legértékesebb online 
kereskedő cég, nincs 

raktárkészlete

Airbnb, a világ legnagyobb 
szállásközvetítője, nincs 
egyetlen szállodája sem

Facebook, a 
legnépszerűbb 

közösségi oldal nem 
gyárt tartalmat

1 Source: “Gartner Inquiry Dashboard”, Gartner



MENNYI ADATUNK VAN ?

MILYEN 

ESZKÖZÖK?

középpontban ?



célpont : a felhasználó

Forrás: Verizon - 2016 Data Breach Investigations Report



HATÉKONYSÁG ÉS BIZTONSÁG –

Felhővel és telephelyen

- A szolgáltatások nem egy dedikált hardvereszközön futnak, hanem a szolgáltatónál 

terheléselosztva – maga a hardver a felhasználó számára rejtett, és tulajdonképp nem is 

lényeges.

- Hardvereszköz vásárlása helyett – szolgáltatás használati díj

- Kiváló lehetőség kis-és középvállalatok számára, hogy a legmodernebb, nagyvállalati 

szintű megoldásokat használjanak az üzleti folyamatok támogatására (pld. Exchange)

- könnyen skálázható – a bővülés költsége tervezhető, kivitelezése gyors

- magas rendelkezésre állást biztosít

- BIZTONSÁGOS !



Hatékonyan – de hogyan ?

Részfeladatok szintjén

- levelezés

- tervezés

- szimuláció, stb.

Teljes Vállalati szinten

- vállalatirányítási 

rendszer



Vállalatirányítási rendszer –

a hatékonyság alappillére
• 1 szoftver kiváltja az összes egyéb szoftvert

• Elégedetlen, vagy ami még rosszabb elvesztett vevők számának minimalizálása

• Felelősségek egyértelmű megállapítása(logolás)

• Feladatok egyszerű elhatárolása (jogosultságkezelés)

• CRM használata
– Ajánlatok nyomon követése

– Kollégák munkájának elemzése

• adatrögzítés csökken
– rögzítési hibák minimalizálása

– átjárható bizonylatok

– összekapcsolás modern gépekkel

• naprakész statisztikák

• hiba esetén azonnali beavatkozás



Pályázati lehetőség

GINOP 3.2.2.

Érintett területek:

- vállalatirányítási rendszer bevezetése

- felhős megoldások bevezetése

- kapcsolt hardver beszerzések


