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IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT 

Vezetői összefoglaló  

 

Napjaink vállalatai egyre jobban értékelik az IP-alapú hangtechnológiák 
előnyeit, egyre többen cserélik le hagyományos vonalaikat, állítják át 
alaphálózatukat IP-technológiára. Az IDC előrejelzései szerint 2019-re már meg 
is fogják haladni ezek az árbevételek a hagyományos hangszolgáltatásokból 
származó bevételeket. 

A leggyorsabb ütemű növekedés a hosztolt IP-alapú hangszolgáltatások piacán 
tapasztalható. Ez a növekvő lendület a magyarországi IP Centrex (felhő alapú 
virtuális alközponti megoldás) piacára is igaz, amelynek értéke – az IDC szerint 
– 2020-ra meghaladja az 5 milliárd forintot. 

A jelenlegi hangtechnológiai trendek alapján tehát elmondhatjuk, hogy az IP 
válik az általánosan elfogadott technológiává, hiszen a legtöbb piaci szereplő 
erre hangolja és fejleszti termékeit. Éppen ezért a sikeres vállalatoknak nem 
szabad figyelmen kívül hagyniuk az IP-technológiára való átállás kérdését. 

A következőkben áttekintjük, hogy az átállásnak milyen üzleti előnyei vannak, 
mik a vállalatok prioritásai, főbb üzleti szükségletei, milyen kérdéseket kell 
számba venni az átállás gondos megtervezésénél, hogy az esetleges 
kockázatokat elkerüljük, valamint megválaszoljuk a technológiaváltásra 
készülő vállalatok főbb aggodalmait is. 
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A hangalapú üzleti szolgáltatások környezete 

A szervezetek számára jelenleg rendelkezésre álló lehetőségek  

Az üzleti telefonszolgáltatás továbbra is kulcsfontosságú kommunikációs 
szükséglet napjaink szervezetei számára, amelyek számos lehetőséget 
vehetnek igénybe ezen a területen. Az IDC három általános kategóriába sorolja 
ezeket a lehetőségeket: nyilvános hálózati megoldások, helyben telepített 
technológiák és külső vállalatnál üzemeltetett (hosztolt) megoldások. 

Nyilvános hálózati megoldások 

Olyan alapszintű megoldások, amelyek lehetővé teszik a nyilvános kapcsolt 
telefonhálózaton (PSTN) keresztül történő hívásindítást és -fogadást. 
Jellemzőik többségükben megegyeznek a lakossági telefonszolgáltatásokéval. 
Az – esetenként az egyszerű hangátjárókkal és elosztókkal kiegészített – 
telefonkészülékek mellett a vállalatoknak helyi hívásvezérlő rendszerekre van 
szükségük az ilyen megoldások használatához. A szolgáltatásnak két változata 
van attól függően, hogy a szolgáltató hagyományos telefontechnológia vagy 
IP-hang segítségével nyújtja a szolgáltatást:  

 Normál PSTN-vonal vagy ISDN-csatorna: Ez a hagyományos 
szolgáltatás időosztásos multiplexelésre (TDM) épül, és jellemzően 
néhány melléket biztosít egy telephelyen. Ilyenkor az ügyfelek nem 
használnak semmilyen helyi hívásvezérlési technológiát, pl. 
alközpontot (PBX), a hívások kapcsolása e helyett a nyilvános 
telefonhálózaton történik. 

 Szélessávon alapuló hangátviteli (VoBB) technológia: A kisméretű 
vagy otthoni irodák (SOHO) esetében a VoBB a normál PSTN-vonal 
vagy ISDN-csatorna alternatívája lehet. A hangátviteli forgalom 
szélessávú hozzáférésen keresztül zajlik. Az ügyfél telephelyén a VoBB 
jellemzően néhány melléket biztosít helyszínenként, és ez sem használ 
alközpontot vagy kódrendszert helyben. A hívások kapcsolása ebben 
az esetben is a nyilvános telefonhálózaton történik. A szolgáltatás 
használóinak saját maguknak kell gondoskodniuk a szélessávú 
hozzáférésről (FTTx, kábel vagy DSL), mivel ez nem a szolgáltatás 
része. Az IDC csak azokat a szolgáltatásokat tekinti VoBB-nek, amelyek 
PC használata nélkül is működőképesek.  

 

Helyben telepített megoldások 

A helyben telepített megoldások a hatékony, gazdaságos, több telephelyen is 
egységes számkiosztást biztosító hívásvezérlő rendszer iránti vállalati igényre 
reagálnak. E megoldások fejlett funkcionalitása többek között hangüzenetek 
fogadását, hívásátirányítást, többvonalas konferenciahívások bonyolítását, 
költségtakarékos útvonalválasztást stb. is tartalmaz. A helyszínen működő 
(TDM- és IP-) alközpontok SIP- vagy TDM-trönkszolgáltatás segítségével 
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kapcsolódnak a nyilvános kapcsolt telefonhálózathoz. A helyben telepített 
megoldások TDM- vagy IP-alapú hangtechnológiára épülnek. 

 Helyben telepített (On-premise) TDM-alközpont: Hangalapú 
kommunikációra használt üzleti telefonrendszer, amely vonalkapcsolt 
TDM-technológia segítségével kapcsolja a hívásokat. A TDM-
alközpont kódrendszereket is tartalmaz – rendkívüli kisméretű 
rendszereket, legfeljebb tíz felhasználóval.  

 Helyben telepített (On-premise) IP-alközpont: Hangalapú 
kommunikációra használt üzleti telefonrendszer, amely 
csomagkapcsolt IP-technológia segítségével kapcsolja a hívásokat. A 
rendszert az ügyfél telephelyén, vagy egy kétszereplős, testre szabott 
szolgáltatási szerződés részeként a szolgáltató adatközpontjában 
telepítik. Az IP-alközpontok fő típusa kódrendszer-konfigurációt is 
tartalmaz (rendkívüli kisméretű rendszereket, legfeljebb tíz 
felhasználóval). Az IP-alközpontok fő típusán belül két altípus 
különböztethető meg, amelyek csak funkcionalitásban – tehát formai 
kialakításban nem – térnek el egymástól. A tiszta IP-alközpontok IP-
telefonokhoz tudnak közvetlenül kapcsolódni a LAN oldalán. A hibrid 
IP-alközpontok ezzel szemben IP- és analóg/digitális telefonokat is 
közvetlenül össze tudnak kapcsolni médiaátjáró nélkül. 

 

Külső vállalatnál üzemeltetett (hosztolt) megoldások 

Az üzleti internet egyre magasabb rendelkezésre állása és jobb 
megbízhatósága, a helyben telepített IP-alközponti megoldások elterjedése és 
az OPEX-alapú megoldások növekvő népszerűsége nyomán a szolgáltatók 
továbbléptek az üzleti telefonmegoldások fejlődésének következő 
lépcsőfokára. A külső vállalatnál üzemeltetett (hosztolt) üzleti hangalapú 
megoldások a helyben telepített megoldások alternatíváját kínálják – azonos 
funkcionalitással, a hangalapú platform elhelyezésének, üzemeltetésének és 
karbantartásának költsége nélkül. A nagy összegű induló tőkeberuházást is 
szükségtelenné teszik, mivel ezeknél a megoldásoknál csak a ténylegesen 
használt kapacitás után („pay-as-you-go” alapon) kell fizetni.  

 Dedikált hosztolt VoIP: Kiszervezett IP-alközponti szolgáltatás, 
amelynél a szolgáltató saját központi irodájában vagy 
adatközpontjában üzemelteti az ügyfél IP-alközpontját. Több ügyfél 
veszi igénybe ugyanazt az infrastruktúrát („one-to-many” 
szolgáltatás). A szolgáltató egységes szolgáltatási tervet, központi 
felügyeletet és vezérlést biztosít, és méretgazdaságos kialakítással 
szorítja minimumra a létesítés és az üzemeltetés költségét. Az 
ügyfelek az IP-alközponti platform dedikált instanciáját használhatják, 
és internetcsatlakozáson keresztül végezhetnek MAC-műveleteket 
(move, add, change) a rendszerben. 
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 IP Centrex: Teljes körűen kiszervezett szolgáltatás, amelyet osztott 
alkalmazásszerveren, vagy közös, hosztolt, többfelhasználós 
alközponti platformon keresztül nyújtanak, ahol a platform több 
felhasználó kiszolgálására particionálható. A szolgáltatás feleslegessé 
teszi a helyben telepített alközponti rendszerek és kiegészítő 
alkalmazások (pl. hangposta, mobil alközponti rendszer) használatát. 
A jellemzőket és az alkalmazásokat egyetlen dedikált 
internetcsatlakozáson keresztül nyújtja. Az ügyfelek 
internetcsatlakozáson keresztül végezhetnek MAC-műveleteket 
(move, add change). A támogatást jellemzően a hagyományos 
határvonalon túl (telefonközpont) nyújtják, egészen a végpontig. A 
felhasználók használhatnak csak vezetékes vagy csak mobil 
végpontokat, de lehet azonos hívószámuk egy-egy vezetékes és mobil 
végponthoz is. 

 

Terjednek az IP-alapú hangmegoldások 
 
A hagyományos technológiák – PSTN-vonalak, a TDM-alközpontok és az ISDN-
csatornák – helyét átveszi a VoBB, a helyben telepített IP-alközpont, a dedikált, 
hosztolt VoIP vagy az IP Centrex. Az IDC legfrissebb kutatásai szerint a jelenlegi 
céges végfelhasználói hangalapú licencek vagy mellékek többségét már IP-
alapú hangtechnológiákkal biztosítják Nyugat-Európában. Az IDC arra számít, 
hogy a nyugat-európai távközlési szolgáltatók IP-alapú hangszolgáltatásokból 
származó árbevétele 2019-re meg fogja haladni a TDM-hangszolgáltatásokból 
származó bevételt.  

Ahogy a szolgáltatók gyorsuló ütemben állítják át alaphálózatukat teljes 
egészében IP-technológiára, hozzáférési hálózatukat pedig következő 
generációs hozzáférési (NGA) technológiákra (FTTH, VDSL vagy DOCSIS 3+), a 
hosztolt IP-alapú hangszolgáltatásokat is egyre erőteljesebben népszerűsítik a 
vállalati ügyfelek körében. A leggyorsabb ütemű növekedés az IP Centrex 
szegmensében várható: Nyugat-Európában évente átlagosan 9,2 százalékkal 
fog nőni az IP Centrex felhasználói licencek száma a 2015 és 2020 közötti 
időszakban.  

Magyarország kissé elmarad Nyugat-Európa mögött az IP-alapú 
hangtechnológia trendjeit tekintve, de itt is kezd lendületet venni a növekedés, 
különösen a hosztolt IP-alapú hangszolgáltatások piacán. A viszonylag alacsony 
kiinduló szintről ezért jelentős növekedés várható. AZ IDC magyarországi IP 
Centrex piacról készített előrejelzésében 24,6 százalékos átlagos éves 
árbevétel növekedésre számít 2015 és 2020 között. 2020-ra a piac értéke 
meghaladja az 5 milliárd forintot. 
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A magyarországi IP Centrex piac, 2014–2020 

 

Forrás: IDC, 2016 

 

Fő aggodalmak az IP-alapú hangtechnológiára való 

átállással kapcsolatban 

Terjednek az IP-alapú hangmegoldások 

A szolgáltatók egyre gyorsuló ütemben állítják át alaphálózatukat teljes 
egészében IP-technológiára, a vállalati ügyfelek körében is erőteljesebben 
népszerűsítik a hosztolt IP-alapú hangszolgáltatásokat, és az ügyfelek egyre 
jobban értékelik az IP-alapú hangtechnológiák előnyeit. 

A TDM-alapú megoldásokról IP-alapú hangplatformokra és/vagy 
szolgáltatásokra való átállás több előnnyel is jár, amelyeket a következő 
részben ismertetünk részletesen. Természetes azonban, hogy a folyamat 
bizonyos aspektusai és kockázatai bizonytalanságot keltenek az ilyen átállásra 
készülő vállalatokban. Foglalkozzunk először ezekkel. Az alábbiakban az 
ügyfelek gyakori kérdései közül ismertetünk néhányat, és a kérdéseket saját 
tapasztalataink alapján meg is válaszoljuk.  

 Változni fog a hangszolgáltatás minősége és rendelkezésre állása?  
Az IP-alapú hangmegoldások a TDM-szolgáltatás teljes értékű 
alternatíváját kínálják. Bizonyos lépésekre szükség van ahhoz, hogy az 
IP-alapú hangtechnológia tökéletesen beváltsa a hozzá fűzött 
reményeket. A vállalati LAN-/WAN-hálózatot fel kell készíteni a 
hangforgalom továbbítására és a hangminőség fenntartására. Az 
esetlegesen felmerülő problémák – mint pl. a késleltetés/jitter és 
rendelkezésre állási problémák az internetcsatlakozásnál – miatt a 
tervezésekor mindenképpen ügyelni kell a redundancia kialakítására, 



IDC Technology Spotlight Felhő alkalmazások 

 

IDC © 2016. www.idc.com          6 

 
 

és szolgáltatási szerződéseket (SLA-kat) kell kötni a szolgáltatókkal a 
szolgáltatásminőség biztosítására. A hangszolgáltatások 
rendelkezésre állását redundáns kialakítású 
szolgáltatásarchitektúrával(az IP-alközpont tükrözése alternatív 
adatközpontba) is lehet növelni, vagy olyan hosztolt szolgáltatást is 
igénybe lehet venni, ahol közvetlenül szerződésbe foglalják a vállalt 
szolgáltatásszinteket. Az IP Centrex megoldás hibatűrését a mobil 
mellékek használata is növeli – így a felhasználók a vezetékes hálózat 
meghibásodása esetén is elérhetőek maradnak a mobilhálózaton. A 
fenti előkészületek elvégzésével az IP-alapú hangtechnológiára való 
átállás akár még javíthatja is a szolgáltatás megbízhatóságát és 
rendelkezésre állását.  

 Még többet kell majd eszközökre költenünk?   
A beruházások mértéke erősen függ az üzleti kommunikációs 
infrastruktúra kiinduló állapotától, ezért ezt a kérdést nem lehet 
egyszerűen megválaszolni. A helyben telepített megoldásoknál 
biztosan felmerülnek bizonyos kiadások. Bár a TDM-telefonok 
átjárókon keresztül együtt tudnak működni az IP-alapú 
hanghálózatokkal, az IP-alközpontok és a hosztolt IP-alapú 
hangmegoldások fejlett funkcióinak igénybevételéhez érdemes őket 
IP-telefonra cserélni. A megoldás kialakításától függően előfordulhat, 
hogy az IP-alközponti platform mellett munkamenethatár-vezérlőket 
(SBC), átjárókat és helyi hangútvonal-választókat is kell telepíteni a 
redundanciához. Az IP-alapú hangmegoldás bevezetése más esetben 
akár eszközmegtakarítással is járhat. A külső vállalatnál üzemeltetett 
(hosztolt) megoldások teljesen kiiktatják a tőkeberuházás 
szükségességét. A szolgáltatók sok esetben bérleti konstrukciót 
kínálnak a helyszíni eszközökre, elsősorban az IP-telefonokra, és a 
bérleti díj beépíthető a szolgáltatási díjba.  

 Növekedni fognak az IT-munkatársakkal szembeni elvárások az 
újtechnológia bevezetése nyomán?                 
Elképzelhető, hogy a vállalatnak segítséget (professzionális 
szolgáltatásokat) kell igénybe vennie a szolgáltatástervezés 
ésbevezetés terén. Ám ezután valószínűleg csökkenni fog a 
munkatársak terhelése a TDM-technológiánál megszokotthoz képest. 
Az IP-alapú hangtechnológiára való átállás csökkenti a TDM-
szakértelem iránti igényt, és az ilyen szaktudás ma már ritkaság a 
munkaerőpiacon. Az IP-átállással a hangszolgáltatás az integrált 
hálózati és szolgáltatási architektúra részévé válik, ami a 
munkatársak számára is könnyebben kézben tartható. Ráadásul 
számos IP-alapú hangmegoldás ma már szabványosított, és úgy van 
kialakítva, hogy a bevezetése, az üzemeltetése és a karbantartása is 
egyszerű legyen. Végül pedig számos lehetőség van a karbantartás és 
az üzemeltetés akár teljes kiszervezésére. A hosztolt 
szolgáltatásoknál (dedikált, hosztolt VoIP és IP Centrex) a szolgáltató 
nyújtja a funkcionalitást, és viseli a platform karbantartásának és 
üzemeltetésének költségét, míg az ügyfél IT-személyzete csak 
konfigurálást és MAC-műveleteket végez az internetes felületen.  
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 Biztonságos az IP-alapú hangtechnológia, kielégíti a megfelelési 
követelményeket?  
Nincs ok arra, hogy miért ne lenne az, de a tényleges eredmény erősen 
függ attól, milyen megoldást választanak. Az IP-alapú hangtechnológia 
általánosságban véve kiegészítő opciókkal teszi biztonságossá a 
hangkommunikációt (pl. titkosítás, alagútmód/tunnelling). Az IP-
alapú hangmegoldások emellett hívásnaplózást és -rögzítést is 
kínálnak, ami segíthet kielégíteni az olyan vertikális ágazatok 
megfelelési elvárásait, mint pl. a jog, a pénzügy, a kiskereskedelem 
stb. . Azt, hogy ezeket hogyan és milyen mértékig alkalmazzák, az 
ügyfélnek és a szolgáltatónak kell egyeztetnie. A hosztolt 
megoldásoknál az ügyfélnek a szolgáltatóval kell megállapodnia arról, 
hogyan és hol üzemeltetik a platformot és terelik a forgalmat. A 
szervezeteknek különösen ügyelniük kell arra, hogy a 
hangplatformoktárolják a felhasználók speciális jogi védelmet élvező 
személyes adatait (név, kapcsolattartási adatok).  

 A TDM-megoldásunk jól működik. Pontosan miért is kellene akkor 
lecserélnünk?   
Az alapoktól indulva: az IP-alapú hangtechnológiára való átállás olyan 
trend manapság, amit a szervezeteknek középtávon nehéz lesz 
figyelmen kívül hagyniuk. Jelenleg az IP válik az általánosan 
elfogadott hangtechnológiává – a legtöbb piaci szereplő erre 
hangolja és fejleszti termékeit, a hangszolgáltatóktól kezdve a fontos 
üzleti alkalmazások szállítóiig. A TDM-hangmegoldás ügyfeleknél 
felmerülő karbantartási költsége emelkedni fog. Másodsorban, az IP-
alapú hangtechnológiára való átállás közvetlen megtakarítást biztosít 
a távközlési költés, a karbantartás, az energiafogyasztás, az 
adatközponti és egyéb költségek optimalizálásán keresztül. Végül, de 
nem utolsósorban, az IP-alapú hangtechnológia lehetővé teszi az 
üzleti növekedést elősegítő innovatív termékek (pl. contact centerek, 
értékesítési és ügyélkapcsolat-kezelő megoldások, nagyvállalati 
közösségi hálózatok, produktivitásfokozó szoftverek, és 
természetesen az egységes kommunikáció és együttműködés) 
gyorsabb bevezetését. 

 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az IP-alapú hangtechnológiára való 
átállás nem teljesen kockázatmentes, ugyanakkor a problémák a megoldás 
gondos kiválasztásával, körültekintő tervezéssel és megvalósítással 
elkerülhetők. A KKV-k gyakran az IP Centrex bevezetése mellett döntenek a 
helyben telepített IP-alapú hangmegoldás bevezetése helyett. A következő 
részben az IP Centrex technológia legfontosabb előnyeiről adunk áttekintést. 
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Az IP Centrex által kielégített főbb üzleti 

szükségletek 

Napjaink vállalatai sokféle célt próbálnak elérni hangplatformjaik és -
szolgáltatásaik segítségével. Egy több mint 1500 EMEA-régióbeli vállalat 
bevonásával készült felmérés az alábbi ábrán látható prioritásokat tárta fel. 
Összességében véve valamennyi általunk javasolt prioritás releváns volt a 
válaszadók számára. A leggyakrabban választott tényezők: a minőség és a 
szolgáltatás rendelkezésre állása (43%), a TCO csökkentése (42%), valamint a 
mobil- (38%) és a vezetékes hívások (34%) költségének mérséklése. A felfelé 
és lefelé is rugalmasan skálázható megoldás a válaszadó szervezetek 33%-a 
számára volt fontos.  

 

Az üzleti célú hangtechnológia prioritásai  

K.: Mit tekintenek prioritásnak az üzleti célú hangplatformok és -szolgáltatások 
terén a következő három évben?  

 

Megjegyzések: N = 1569; összes válaszadó 

 

Forrás: EMEA-régióbeli nagyvállalati kommunikációs felmérés, 2015 
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A különböző helyzetben lévő ügyfelek eltérő hangsúlyt fektetnek ezekre a 
prioritásokra. Az IP Centrex olyan megoldás, amely a prioritások mindegyikét 
segíti kezelni. Az alábbiakban röviden bemutatjuk, hogyan: 

 A szolgáltatás minőségének és rendelkezésre állásának javítása – Az 
erőforrások tükrözésére és a zökkenőmentes adatátvitelre képes 
felhőszolgáltatás lévén az IP Centrex könnyen védhető a 
platformhibák ellen. A mobilcsatlakozások hozzáadása újabb 
redundanciaszintet épít a megoldásba. Az ügyfeleknek azonban 
gondoskodniuk kell az internetcsatlakozás megfelelő SLA-inak, 
minőségének és rendelkezésre állásának biztosításáról.  

 A TCO csökkentése – Az IP Centrex lehetővé teszi a karbantartási és 
üzemeltetési költség kiiktatását. Egységes és teljes körűen 
kiszervezett szolgáltatás, ahol az ügyfél munkatársainak csak a 
változtatásokat kell adminisztrálniuk az internetes felületen. Nincs 
szükség adatközponti térre, szerverinfrastruktúrára vagy 
energiaellátásra. A szolgáltató esetenként a helyszíni eszközöket (pl. a 
szolgáltatással kompatibilis IP-telefonokat, átjárókat, SBC-ket stb.) is 
bérbeadja, beépítve a bérleti díjat a szolgáltatási díjba.  

 A belföldi mobilhívások költségének csökkentése és a mobil 
alkalmazottak egy számon történő elérésének biztosítása – Bár az IP 
Centrex régebben a vezetékes végpontokra koncentrált, a szolgáltatás 
ma már általában a mobiltelefonok végpontként történő megadását, 
az egy hívószámon történő elérést és a fix-mobil konvergenciát (FMC) 
is támogatja. A korábbi költségek struktúrájától függően ezzel a 
megoldással esetenként jelentősen mérsékelhető az ügyfelek mobil 
távközlési számlája.  

 A belföldi vezetékes hívások költségének csökkentése – Az IP-alapú 
hanginfrastruktúra az ügyfeleknél is érvényesíthető megtakarítást 
eredményez a szolgáltatónál. Az IP Centrex napjainkban ingyenes 
hívásokat biztosít hálózaton belül: a céges mellékek közötti hívások 
díja már benne van a hozzáférési díjban. A hálózaton kívüli hívásoknál 
lehetőség van átalánydíj vagy kedvezményes percdíj megállapítására.  

 Elavult eszközök (pl. alközpontok és telefonok) cseréje – Az IP 
Centrex teljes körűen kiváltja a helyben telepített hangplatformot (IP- 
vagy TDM-alközpontot). Különösen alkalmas azok számára, akik 
szeretnének átállni a tőkeberuházási költségen (CAPEX) alapuló 
finanszírozásról a működésiköltség-alapúra (OPEX), csökkenteni az 
üzemeltetési és a karbantartási költséget, felkészülni az üzleti 
hangszolgáltatások iránti igény gyors ütemű 
növekedésére/csökkenésére. 

 Felfelé és lefelé is rugalmasan skálázható megoldás használata – Az 
IP Centrex számlázása jellemzően a használat alapján történik, ezért 
különösen jól használható olyan vállalatoknál, ahol az alkalmazotti 
létszám növekedése várható, vagy gyakoriak a szezonális ingadozások 
(pl. kiskereskedelem, szállítmányozás, vendéglátás). Bár technikailag 
nincs akadálya a megoldás lefelé skálázásának, egyes szolgáltatók 
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küszöbértéket építenek be a szerződésbe, bizonyos minimális költésre 
kötelezve az ügyfelet a szerződés időtartama alatt. Az ügyfeleknek 
ezért érdemes előre érdeklődniük az alkalmazott feltételekről, és 
figyelembe venniük a munkaerőben várható ingadozásokat. 

 Az egységes kommunikáció bevezetése – Ma már számos olyan 
korszerű IP Centrex platform elérhető a piacon, amelyek választható 
jelleggel, de natív módon támogatják az egységes kommunikációt és 
az együttműködést. Egyes szolgáltatók kedvezményes/kiegészített 
csomagokat is kínálnak, pl. hosztolt contact centert vagy 
videókonferencia-szolgáltatásokat. Más szolgáltatók viszont még első 
generációs IP Centrex platformokkal dolgoznak, amelyek nem 
tartalmazzák natív módon ezeket a lehetőségeket. Az ügyfeleknek 
érdemes érdeklődniük a bevezetni kívánt szolgáltatás bővítési opciói 
felől.  

 A hang- és az adatátvitel egyetlen LAN-ra/WAN-ra konvergálása – A 
szolgáltatók jellemzően integrált csomagban kínálják az IP Centrexet – 
internettel, IP VPN-nel és más hálózati szolgáltatásokkal együtt. A 
konvergencia és a forgalomoptimalizálás a távközlési szolgáltató 
szintjén történik. Ez megoldás lehet kisebb vállalatok, vagy olyan 
cégek számára, amelyek szeretnék egyszerűsíteni és kiszervezni 
hálózataikat. A LAN-juk felett (pl. biztonsági okok vagy az egyedi 
telepítések támogatása miatt) nagyobb ellenőrzést igénylő 
nagyvállalatok esetében a szolgáltatónak kell integrálnia a belső 
rendszereket, és megvalósítani az IP Centrexre való gördülékeny 
átállást.   

 

Szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy az ügyfélszervezetek más-más hangsúlyt 
fektetnek ezekre a prioritásokra, attól függően, hol tartanak a TDM-IP 
átállásban, és mennyire proaktívan használják a technológiát (úttörők vagy 
követők). Ezért fontos, hogy minden szervezet auditálja hálózati 
infrastruktúráját és felmérje kommunikációs szükségleteit. A következő 
szakaszban ehhez adunk iránymutatást.  

 

A hangmegoldás kiválasztása előtt 

megválaszolandó kérdések 

A különböző lehetőségek értékeléséhez a vállalatoknak tudniuk kell, hol 
tartanak, és hova szeretnének eljutni a hangmegoldással. Az alábbi rész rövid 
áttekintést ad azokról a kérdésekről, amelyeket minden szervezetnek fel kell 
tennie – különösen az IP Centrex megoldás kiválasztása előtt. A kérdéseket 
három csoportba soroltuk téma szerint: infrastruktúrával, üzleti prioritásokkal 
és jövőbeni üzleti kilátásokkal kapcsolatos kérdések. A kérdések sorrendje 
nem jelzi a fontosságukat.  
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Infrastruktúra 

Hangplatformok – Az IP-alapú hangtechnológiára történő átállásra ideális 
esetben akkor kerül sor, amikor elérkezett az idő a TDM-platform és/vagy a 
TDM-telefonok cseréjére. Ezért érdemes megvizsgálni a használt 
hangplatformokat a tervezett életciklus szempontjából. Ugyanez érvényes a 
helyben telepített IP-alközponti rendszerekre. A lejárt támogatás, az 
alkatrészhiány és a régi platform magas karbantartási költsége egytől-egyig az 
IP Centrex bevezetése mellett szóló érv lehet.  

Hálózati infrastruktúra és szolgáltatások – Számszerűsített követelmények 
meghatározása a szolgáltatás rendelkezésre állására és megbízhatóságára 
vonatkozóan. A vállalatnak alaposan meg kell vitatnia ezt a témát a 
szolgáltatóval. Különösen fontos, hogy az IP Centrex szolgáltatás mellett a 
vállalat internetcsatlakozása, és LAN/WAN hálózata is támogassa ezeket a 
célokat. 

Testre szabás – Figyelembe kell venni, milyen mélységben vannak jelenleg 
testre szabva a hangmegoldások. Integrálva vannak az üzletileg kritikus 
alkalmazásokkal, a hálózati forgalomoptimalizáló eszközökkel, stb.? Az IP 
Centrex sok esetben szabványos API-kal támogatja az ilyen integrációkat, 
egyenértékű funkciókkal váltva ki őket. A részletekbe menően testre szabott 
és teste szabható hangplatformhoz ragaszkodó ügyfeleknek azonban érdemes 
fontolóra venniük alternatívaként a dedikált, hosztolt VoIP vagy akár a helyben 
telepített IP-alközpont használatát.   

A kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg – A hangplatform 
frissítésének egyik fő mozgatórugója a távközlési szolgáltatásokra fordított 
összeg optimalizálásának lehetősége. Ehhez a vállalatoknak ismerniük kell 
aktuális hangforgalmuk és kiadásaik szerkezetét. Egy hozzáértő szolgáltató 
meg tudja becsülni a hangszolgáltatásoknál várható költségmegtakarítást az 
IP-technológiával kapcsolatban végzett számítások során.  

Telefonok – Végül pedig, nem csak a TDM-telefonok szorulhatnak cserére. Az 
IP-alapú hangtechnológia gyorsan konvergálódik bizonyos szabványok szerint, 
de elképzelhető, hogy a régi IP-telefonok már nem kompatibilisek a jelenlegi 
platformokkal és szolgáltatásokkal. Ezzel kapcsolatban az IP Centrex 
szolgáltatónál kell érdeklődni. Ki kell deríteni, milyen telefonokra van szükség 
a szolgáltatáshoz. 

Prioritások 

CAPEX vagy OPEX – Az egyik legfontosabb meghozandó döntés a 
költségszerkezettel kapcsolatos. Az OPEX-alapú megoldás mellett szóló fontos 
érv lehet, ha a vállalatnak gyorsan kell felfelé és lefelé skáláznia, és ha csak 
azért a funkcionalitásért szeretne fizetni, amit ténylegesen igénybe vesz. 
Ugyanakkor vannak olyan cégek is, amelyek kizárólag pénzügyi okok miatt 
részesítik előnyben az OPEX-et. Az IP Centrex esetében a CAPEX- vagy OPEX-
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preferencia befolyásolhatja, hogy a vállalat bérelni vagy megvásárolni 
szeretné inkább pl. az IP-telefonokat.  

Átállás egy lépésben kontra szakaszos migráció – A KKV-k többsége egy 
lépésben át tud állni a régi platformról az IP Centrexre. A nagyobb vállalatok 
lehet, hogy szeretnék a végsőkig kihasználni eszközeiket, és egyes 
telephelyeken megőrizni a helyben telepített rendszereket. Az ilyen vállalatok 
a több évig elhúzódó, szakaszos migrációt részesítik előnyben. Ebben az 
esetben fontos különbség lehet a szolgáltatók között, hogy képesek-e 
támogatni az átmeneti hibrid rendszereket (ahol a felhasználók egy részét az 
IP Centrexről, másokat pedig helyben telepített alközpontról szolgálják ki).  

Munkaerőigény – Tudni kell azt is, milyen hozzáértést és mennyi időt igényel 
a jelenlegi és a potenciális jövőbeni hangmegoldás üzemeltetése és 
karbantartása a személyzet részéről. Az IP Centrex esetében a munkaerőigény 
rendkívül alacsony, mivel a felügyelet biztonságos internetes felületen 
végezhető, és a platform karbantartásáról is a szolgáltató gondoskodik. 
Szintén fontos kérdés a megoldás megtervezését, integrálását és 
kiterjesztését támogató professzionális szolgáltatások elérhetősége.  

Költség-/beruházásmegtérülés – Ez egy olyan terület, ahol a szolgáltató tud 
segíteni – és el is várható tőle a segítség. Egy hozzáértő szolgáltató képes 
összegezni és számszerűsíteni az általa kínált megoldás fő pénzügyi előnyeit.  

Biztonság és megfelelés – Amint már említettük, az IP-alapú hangmegoldások 
alkalmasak a biztonsági és megfelelési követelmények kielégítésére. Az 
ügyfélnek meg kell vizsgálnia a vállalatnál érvényben lévő vagy bevezetni 
kívánt szabályzatokat – különös tekintettel a személyes adatok kezelésére és 
védelmére, a kommunikációs eszközök fizikai biztonságára, a katasztrófa-
elhárítási tervekre, a hangtitkosítási követelményekre, a végfelhasználói 
hozzáférési jogok kezelésére, valamint a hívásnaplózásra és -rögzítésre 
vonatkozó szabályokra.  

Jövőbeni üzleti kilátások 

Alkalmazotti létszám – Nagyon fontos, hogy a következő hangmegoldás 
megtervezésekor a vállalatok próbálják megbecsülni a létszám jövőbeni 
alakulását. Jó skálázhatóságánál fogva az IP Centrex különösen vonzó az olyan 
vállalatok számára, ahol szezonálisan ingadozik a létszám, vagy ahol fúzióra, 
akvizícióra vagy létszámleépítésre készülnek. A szolgáltatás díját, azon belül a 
minimális vállalást a kilátásoknak megfelelően kell meghatározni.  

Dolgozói mobilitás – Középtávon növekedni fog a mobil alkalmazottak 
létszáma. Közéjük tartoznak az otthonról vagy „desk sharing” rendszerben 
dolgozók; a sokat utazó vezetők, tanácsadók és értékesítők; vagy a műszaki és 
személyi szolgáltatásokat nyújtó mobil munkatársak. Fel kell mérni, hogy 
milyen gyorsan zajlik ez a folyamat a szervezetnél, és hogy érdemes-e ezeket 
az alkalmazottakat a vállalati vezetékes hangplatformba integrálni 
(valószínűleg igen). Ezután meg kell vizsgálni, vajon képes-e az IP Centrex 
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megoldás kiszolgálni az igényeket, és szükség esetén utána érdeklődni, hogy 
elérhetők-e „szoft” kliensek a laptopokhoz, táblagépekhez, okostelefonokhoz, 
és támogatott-e az egy hívószámon való elérés.  

Egységes kommunikációs fejlesztések – Itt az a kérdés, hogy a szervezet 
később szeretne-e átállni az IP-alapú hangmegoldásról egységes 
kommunikációra és együttműködésre, illetve az, hogy milyen ütemben 
szeretné ezt megvalósítani. Számos helyben telepített és hosztolt IP-alapú 
hangmegoldás natív módon támogatja a frissítést; másoknál ez szabványos 
API-kon keresztül megoldható. Ezt is a megoldásszállítóval kell egyeztetni, 
különösen, ha a tervek között az értéknövelt technológiákkal (pl. call center 
vagy ügyfélszolgálati platform, videokonferencia- vagy webkonferencia-
szolgáltatások) való integráció is szerepel.  

 

Az Invitech Solutions IP Center szolgáltatása 

Az Invitech Solutions, az Invitel csoport tagjaként a magyar tele- és 
infokommunikációs piac meghatározó szereplőjeként széles körű portfólióval 
áll üzleti ügyfelei rendelkezésére, hogy az IP alapú hangszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó korábban ismertetett előnyöket elérhessék. Az IP Center egy 
virtuális alközponti szolgáltatás, amely a felhőbe helyezi át a vállalati 
telefonhálózatot. A szolgáltatás egy IP alapú telefonrendszer, amely ötvözi a 
felhőalapú informatika és a legmodernebb vállalati telefonalközpontok 
előnyeit. Az IP Center fix havidíjas, beruházás nélkül bevezethető. A 
szolgáltatás integrálhatóságának köszönhetően a megoldás ugyanúgy 
elérhető alközponti hálózattal még nem rendelkező vállalatok számára, mint 
meglévő alközponti hálózat bővítéséhez.  

A rendszerben alapvetően mellékekre, telefonszámokra bontva jelenik meg az 
árazás, minden mellék, valamint az extra funkciók (IVR, e-fax, hangrögzítés, 
stb.) és készülékek havidíj kötelesek.  A kimenő hívásokhoz tartozó forgalmi 
díjak elszámolása  másodperc alapon történik. 

Az Invitech Solutions IP Center szolgáltatásának legfontosabb funkciói az 
alábbiak: 

 Készülék-független alapfunkciók: A szolgáltatás minden mellékéhez 
tartozik önkiszolgáló webfelület, hangposta és az alábbi készülék-
független alapfunkciók: 

 hívásfogadás és -indítás, 

 hívásátirányítás feltétel nélkül, 

 hívásátirányítás nem válaszol esetén szabályozható 
időintervallummal, 

 hívásátirányítás foglaltság esetén, 
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 hívásátirányítás elérhetetlenség esetén, 

 párhuzamos csengetés, 

 hívószám kijelzés szabályozása, 

 rejtett hívószámú hívások elutasítása, 

 „ne zavarj” szolgáltatás, 

 zárolás funkció, 

 szelektív híváskezelés. 

Mindezek a funkciók 3 független profilban beállíthatóak és a profilok 
munkanap-ünnepnap-vasárnap időzítések szerint vagy kézi 
átkapcsolással átválthatóak. 

 Készülék-függő alapfunkciók: Az IP telefonkészülék vagy az analóg 
vonalat megvalósító eszköz függvényében további alapfunkciók 
használhatóak: 

 hangposta üzenet vár jelzés (MWI), 

 hívásvárakoztatás (CW), 

 tartás (Hold), 

 3-as konferencia (Conf3), 

 hívásátadás (Xfer), 

 hívásátdobás (BXfer), 

 parkolás.  

 Felhasználói és csoport-adminisztrátori webselfcare: Minden 
felhasználónak külön-külön lehetősége van a saját, illetve további 
delegált mellékek paramétereinek beállítására egy adminisztrációs 
weboldalon keresztül. A felhasználói csoporthoz egy vagy akár több 
adminisztrátori szintű hozzáférés is kérhető, melyek teljes joggal 
kezelik a mellékeket és a csoporthoz rendelt funkciókat. 

 Call Assistant /PC integráció/: Minden felhasználónak lehetősége van 
az adminisztrációs weboldalról letölteni és használni egy olyan 
segédprogramot, mellyel a hívásait könnyebben tudja indítani vagy 
fogadni a számítógépe segítségével. Ezzel a segédprogrammal keresni 
tud a központi és saját telefonkönyvének bejegyzései között, illetve a 
híváselőzményeket, így például a nem fogadott hívásokat is láthatja 
vagy visszahívhatja.  

 Hangposta: A szolgáltatás minden mellékéhez alapfunkcióként 
kapcsolódik hangposta szolgáltatás is, melyet az Ügyfélnek kell 
aktiválnia a megfelelő átirányítások bekapcsolásával, illetve az Ügyfél 
beállíthatja az üdvözlő hanganyagot és a visszahallgatás módját. 

 Alap mellék: Egy fizikai mellék a hozzátartozó mellékszámmal, valós 
készülékkel, vonallal és földrajzi – igény szerint akár nomadikus (21-es 
körzetszámú) - hívószámmal. A vonalat egy IP telefonon vagy analóg 
csatlakozáson keresztül biztosítja a Szolgáltató.  

 Virtuális mellék: Egy logikai mellék, a hozzátartozó mellékszámmal, 
valós készülék, vonal és földrajzi hívószám nélkül. Ezt a típust 
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alkalmazhatjuk, ha a PIN kódos felhasználásban a fizikai mellékeknél 
több azonosítandó felhasználót kell megkülönböztetni.  

 Partner mellék: Egy fizikai mellék, a hozzátartozó mellékszámmal, 
valós készülékkel, vonallal, melyhez nem tartozik földrajzi hívószám 
csak egy virtuális szám. Ezt a szolgáltatást az Ügyfél tetszőleges 
partneréhez kihelyezheti, az ilyen mellék közvetlenül nem hívható, 
csak csoporton belüli hívásra jogosult.  

 Nomadikus mellék: Egy fizikai mellék, a hozzátartozó mellékszámmal, 
valós készülékkel, vonallal, melyhez egy nomadikus (21-es 
körzetszámú) hívószám tartozik. Ezt az Invitech Solutions által 
biztosított beszédcélú szoftveralkalmazáson (szoftkliens) vagy 
tetszőleges beszerzésű alkalmazásonhasználhat az Ügyfél, azonban a 
szükséges fizikai eszközökről az Ügyfélnek kell gondoskodnia.  

Az Invitech Solutions a fenti szolgáltatáselemek mellett számos kiegészítő 
funkciót is elérhetővé tesz Ügyfelei számára az IP Center szolgáltatás 
keretében: 

 Egyedi Logo: Megrendelése esetén az ügyfél a saját céges logo-ját is 
megjelenítheti készüléktípusonként más-más formában.  

 PIN kód: Megrendelése esetén a rendszer képes PIN kódos 
azonosítást és (privát) hívás szétválasztást is megvalósítani. Olyan 
esetben célszerű megrendelni és használni, ha több – pl. váltott 
műszakos - felhasználó használja a mellékeket és közöttük PIN kódos 
azonosításra és híváselszámolásra van szükség.  

 Nomadikus iroda: A mellékekhez rendelhető úgynevezett Nomadikus 
iroda egy kiegészítő funkció. Az ilyen kiegészítéshez tartozó 
regisztrációs paramétereket tetszőleges SIP szoftkliensben vagy 
eszközben lehet alkalmazni. Az érkező hívás a Nomadikus irodát - 
aktiválása esetén - párhuzamosan csengeti az asztali készülékkel, így 
azon is lehet fogadni a hívásokat további átirányítási díjak felszámítása 
nélkül.  

 Hangrögzítés: Egyedileg megrendelhető bármely és bármilyen típusú 
mellékre a Hangrögzítés kiegészítő funkció. Személyiségi jogi 
problémák miatt ezek a funkciók nem mozgathatóak mellékek között. 

 Statisztika: Egyedileg megrendelhető bármely telefonszámra 
(mellékre, IVR-ra) statisztikai információk gyűjtése, melyek 
negyedórás bontásban adják meg az adott irányra és hívószámra 
érvényes adatokat.  

 GSM adapter: Egyedileg megrendelhető szolgáltatás, ahol az ügyfél a 
saját céges mobilflottájához tartozó SIM kártyán keresztül hívhatja az 
általa megjelölt szolgáltatóhoz tartozó mobil irányú hívásokat. 

 Híváscsoport: A megrendelt csengetési-csoport szolgáltatások külön 
külső és belső hívószámmal rendelkeznek, melyekhez a csoport 
adminisztrátor szabadon rendelheti a mellékeket, illetve szabhatja 
meg a csengetés módját.  
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 E-fax: Egyedileg megrendelhető szolgáltatás, amelyen keresztül a 
rendszer a funkcióhoz biztosított előfizetői hívószámra 
(telefonszámra) érkező fax jellegű hívásokat fogadja. A beérkezett fax-
ot az Ügyfél által megadott email címre továbbítja PDF formátumban.  

 IVR: A megrendelt IVR szolgáltatások darabonként 13 elágazási 
lehetőséget (0-9, *, #, default) biztosítanak a hívások fogadására, 
továbbkapcsolásra, feltölthető hanganyagok lejátszására. 

 Főnök-Titkári funkció: Ha adott mellékekre megrendelték a Főnök és- 
asszisztens egymáshoz kötését, akkor a Főnök weboldalán 
kiválasztható, hogy a Főnök mellékére érkező hívás hogyan 
csengessen: 

 Csak a főnöknél, 

 Csak az asszisztensnél, 

 Mindkettőnél csörög, 

 Főnöknél csak villog.  

 Kiegészítő nyomógombok felhasználása: A csoport adminisztrátor 
szabadon hozzárendelhet különböző funkciókat a készülékeken fel 
nem használt nyomógombokhoz. Szükség esetén bizonyos 
készülékekhez további nyomógombsorok rendelhetőek meg. 

 

A szolgáltatás keretében az Invitech Solutions a szükséges eszközök széles 
skáláját teszi elérhetővé Ügyfelei számára, valamint az egyes szolgáltatási 
elemek az Ügyfél egyedi igényeire szabva integrált megoldási csomagokká 
alakíthatók.  

 

Esettanulmány 

POLUS-COOP 

 Kihívás: 
 

A 14 milliárd forintos árbevételű POLUS COOP Zrt. a Dunántúlon az 
egyik legnagyobb lefedettséggel rendelkező, magyar tulajdonú 
kereskedelmi hálózata, a COOP-üzletlánc partnereként a családok 
napi fogyasztási szükségleteit is biztosítja. A kis- és 
nagykereskedelemmel foglalkozó regionális cég 49 telephellyel 
rendelkezik szerte a Dunántúlon, amelyek összeköttetése 
kulcsfontosságú a hatékony működés érdekében, hiszen a boltok 
ellátásában alapvető szerepet játszik. „A POLUS-COOP Zrt. számára 
kiemelten fontos, hogy az ország minden területén azonos színvonalú 
szolgáltatást nyújtson vásárlói részére, amelynek elengedhetetlen 



IDC Technology Spotlight Felhő alkalmazások 

 

IDC © 2016. www.idc.com          17 

 
 

része, hogy számos telephelyünk összeköttetése korszerű és 
akadálymentes legyen.” – mondta György László, a POLUS-COOP Zrt. 
gazdasági igazgatója. 

 

 Megoldás: 
 

Az Invitech Solutions a POLUS-COOP Zrt. infokommunikációs 
partnereként ennek a telephelyek közötti kapcsolatnak a 
kialakításában segít korszerű hang, adat és IP Center szolgáltatásaival. 
A 2000 óta tartó együttműködés keretében kezdetben hagyományos 
analóg és ISDN2, valamint ADSL szolgáltatásokat biztosított a 
szolgáltató. A hatékonyabb üzletmenet kialakítására 2012-ben 
kezdődött el az együttgondolkodás. Melynek eredménye: IPVPN 
szolgáltatás létesítése a raktárak és a termelő üzemek között a 
központtal.  A szolgáltató optikai hálózaton keresztül nagy sebességű 
bérelt vonali internetet alakított ki a POLUS-COOP Zrt. központjában. 
A 49 bolt és a központ közötti ingyenes kommunikációt pedig az IP 
Center szolgáltatás biztosítja.  

 

 Elért eredmények:  
 

A POLUS-COOP Zrt. számára az IP Center bizonyult az ideális 
megoldásnak, mellyel kedvező percdíjak mellett a társaság 
rugalmasan változtatható hang alapú szolgáltatáshoz jutott. A 
„felhőben” üzemeltetett modern alközponti megoldás bérleti 
konstrukcióban érhető el, és rövid idő alatt kiépíthető a telephelyek 
és a különböző osztályok dolgozóinak összekapcsolásához. Az IP 
Centernél a mellékek száma egyszerűen és gyorsan változtatható, így 
mindig csak annyi asztali telefonkészülék lesz a cégnél, amennyire 
éppen szükség van.  A szolgáltatással nem jelent akadályt az üzlettől 
való távoli munkavégzés sem, mivel az asztali okostelefonhoz 
számítógéppel, illetve mobiltelefonnal is lehet csatlakozni. A 
szolgáltatás további előnye, hogy a rendszerek megfelelő működését 
a szolgáltató „észrevétlenül” biztosítja, így az igénybevevő cég teljes 
mértékben a saját üzleti tevékenységére tud fókuszálni. Az IP Center 
szolgáltatásban 150 db direkt és 100 virtuális melléket használ a 
vállalat. Speciális szolgáltatásként a POLUS-COOP Zrt. számára PIN kód 
rendszert is kifejlesztett az Invitech Solutions. 
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Az IDC-ről 

Az International Data Corporation (IDC) a piaci intelligenciához kapcsolódó 

tanácsadási szolgáltatások és az információtechnológiai tematikájú szakmai 

rendezvények vezető globális szállítója. Az IDC az informatikai szakembereknek, 

üzleti döntéshozóknak és a befektetőknek segít abban, hogy tényadatokon alapuló 

döntéseket tudjanak meghozni a technológia-beszerzési és üzleti stratégiai 

kérdéseikben. Világszerte 1100 elemző segít abban, hogy az IDC mind globális, mind 

helyi szakértelemmel tudja segíteni ügyfeleit a technológiai és iparági lehetőségekről 

és trendekről a világ 110 országában. Az IDC stratégiai elemzései 50 éve segítenek 

ügyfeleinek üzleti céljaik elérésében. Az IDC az IDG leányvállalata, amely a világ 

vezető technológiai média-, kutató és esemény-szervező vállalata. 
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