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HBO GO, e-Taxi és Virtuális iroda – kiosztották az idei InnoMax Díjakat
59 pályázat közül választotta ki az Invitel zsűrije a leginnovatívabbakat


Az Invitel hagyományteremtő módon már harmadik alkalommal szervezte meg a kis- és
középvállalkozások innovációs versenyét, az InnoMax Díjat. Az idei évben rekordszámú nevezés
érkezett: 56 vállalat, 59 innovációja szállt versenybe a győzelemért.



A díjat idén is olyan kis- és közepes méretű vállalatok kapták, akik képesek voltak a saját szintjükön
valami nagyot, újat, kiemelkedőt alkotni. Valamit, amit érdemes példaként állítani mások elé, amire
érdemes felhívni a közvélemény figyelmét is.



Az InnoApps Fejlesztési Különdíjjal a vállalat lehetőséget kíván adni a középiskolában és a
felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatal fejlesztőknek, hogy bemutatkozzanak, elismerést és értékes
díjakat nyerjenek valamilyen saját fejlesztésű applikációval, programmal, webes fejlesztéssel.

Budapest, 2012. március 28. – Az InnoMax Díjjal az Invitel támogatni szeretné az innovatív kis és közép
vállalatokat. Az ország sikere is múlik azon, hogy hogyan teljesítenek majd ezek a cégek a jövőben, hiszen
ez a szektor az ország GDP-jének közel felét termeli meg. Az InnoMax nemcsak a nyereményekről szól,
hanem publicitásról és kapcsolatépítésről is. Az Invitel a legjobbak számára egész évben lehetőséget
biztosít arra, hogy bemutatkozzanak, megmutassák tudásukat, innovációjukat más vállalatoknak és a
szélesebb közvéleménynek is. Az idei év díjait március 28-án adták át a Művészetek Palotája
Üvegtermében.
„Nem volt könnyű helyzetben a zsűri, közel kétszer annyian neveztek most, mint tavaly. Az 59 pályázatban a
legkülönfélébb innovációkat, újításokat, találmányokat kellett összehasonlítanunk. Így az idén a döntés sem
volt annyira egyértelmű, mint az eddigi években” – mondta el Zsembery György az Invitel vezérigazgatóhelyettese az InnoMax Díjátadó Gáláján. „Az a szemlélet, amely az InnoMaxon induló cégek mindegyikét
jellemzi rendkívül előremutató. Arról szól, hogy jobban kell csinálnom valamit, mint eddig tettem. És ez a
szemlélet az, ami előbbre viszi a világot. Ez az attitűd pedig nem cégméret vagy tőke függvénye. Az újítás
és az innovatív gondolkodás emberi tényező. Ezért is vagyok nagyon büszke arra, hogy az Invitel már
harmadik éve egy ilyen kezdeményezés élére állhatott, melyen keresztül ennyi rendkívül tehetséges
emberrel és vállalattal ismerkedhetünk meg” – tette hozzá.
Az idei évben felülreprezentáltak voltak az e-egészségügyi fejlesztések és az okostelefonokra épülő üzleti
innovációk, de akadt pályázat, amely a vakondháló helyes telepítését helyezte üzleti fejlesztésének
középpontjába. Mindemellett továbbra is nagyszámban voltak a cloudra, az IT kiszervezésre, a szerver
virtualizációra épülő fejlesztések is. A legjobb pályamunkák kiválasztásában idén is neves szakmai zsűri
működött közre: Zsembery György (Invitel Zrt.) zsűri elnök mellett, Orosz Györgyi (Sanoma Media Budapest
Zrt.), Dely Tamás (HVG Kiadó Zrt.), Krisán László (KA-VOSZ Zrt.), Sugár Mihály (BellResearch), Papp Péter
(kancellar.hu) és Dr. Mészáros György (Nemzeti Innovációs Hivatal) személyében.

Több mint 80 pályázat
Az InnoMax és az InnoApps Díjra összesen több mint 80 különböző témájú pályamű érkezett. A zsűri több
szempont alapján pontozta a fejlesztéseket. Az egyediség, újszerűség, kreativitás mellett az üzleti
tevékenységre gyakorolt hatást is figyelembe vették:


Ezek alapján az InnoMax Díjat az 5-19 fős vállalkozások kategóriájában, egy kimondottan a kkv-k
számára

fejlesztett

komplex

ügyviteli

rendszer,

a

távmunkát

és

a

vállalat

teljes

projektmenedzsmentjét támogató virtuális iroda szolgáltatás keretrendszer kifejlesztésével, a
DataLogic Számítástechnikai Kft. nyerte el.


A 20-69 fős vállalkozások kategóriájában egy taxi társaság, vagyis az RT 5 Taxi Holding Kft.
nyert. Egy, a teljes céget felölelő komplex fejlesztéssel lettek elsők, melynek segítségével nem csak
hatékonyabbá tették a cég belső működését, de gyakorlatilag minden olyan digitális szolgáltatást
bevezettek, amely a XXI. században elvárható egy taxi társaságtól. Többek között elindították az etaxi kártyát, megújították a weboldalukat, belső ügyviteli szoftvert alkalmaztak, saját okostelefon
alkalmazást fejlesztettek, és minden taxiban elérhetővé tették a kártyás fizetést is.



A legnagyobbak kategóriájában, a 70-250 fős vállalkozásoknál az HBO Holding Zrt. nyert az
„HBO GO Bárhol. Bármikor.” szolgáltatással. Az HBO megoldása, prémium Pay-TV szolgáltatást
kínál

személyi

számítógépeken,

okostelefonokon,

táblagépeken,

connected

TV-ken

és

játékkonzolokon. Így az HBO GO-n keresztül bárhol, bármikor nézhetőek a kedvenc filmek,
sorozatok saját időbeosztás szerint az internet segítségével.


A HVG által felajánlott különdíjat a NEXON Kft. kapta egy új generációs humán ügyviteli
keretrendszer és ráépülő munkaerő-menedzsment megoldás kifejlesztésért, mellyel a
munkaerő hatékony tervezése, beosztása hajtható végre a bérköltség optimalizálásának
figyelembevételével. A keretrendszer on-premise és SaaS formában is használható elsősorban
mobileszközökön.

Az Invitel InnoMax Díj és a díjjal járó médiaszereplések mellett a DataLogic Számítástechnikai Kft. 300 ezer
forint értékű, az RT 5 Taxi Holding Kft. 500 ezer forint értékű, az HBO Holding Zrt.. pedig 1 millió forint
értékű új telekommunikációs szolgáltatást nyert az Inviteltől. A nyertesek pályázataikat a május elejére
tervezett következő InnoMax Klubon is bemutathatják majd a résztvevőknek.

InnoApps Díj
Az InnoApps Díj „Ne szórakozz!” kategóriájában, a komolyabb, üzlethez, tanuláshoz kötődő fejlesztések
közül választott a zsűri. Idén, a tavalyi pályázatát tovább fejlesztő Cziva Gergely nyert ebben a
kategóriában, az iMenetrend elnevezésű iPhone alkalmazással, amellyel nem csak a MÁV menetrendet
tudjuk megnézni, de követhetjük is a vonatokat egy real-time térképen. A „Szórakozz!” kategória internetes
szavazásának nyertese Bayrak Yusuf lett a Csigavér nevű Facebook alkalmazással, amelyben egy
Csiga bőrébe bújva küzdhetünk az idővel, vagy éppen a centiméterekkel. (Az InnoApps pályázatok
megtekinthetőek az Invitel Facebook oldalán.)

Az Invitel InnoApps Díj nyertesei 200 ezer forintot és egy 1 db Huawei S7 3G Tablet PC-t nyertek az
Inviteltől.

Az InnoMax Díjról
Az InnoMax Díj hagyományteremtő jelleggel jött létre. Az Invitel célja, hogy a hazai kkv szektor szakértő,
tele- és infokommunikációs partnereként felhívja a figyelmet a körülöttünk működő – nehéz piaci
szituációkban is helytálló – valóban kreatív, innovatív cégekre. Az InnoApps Fejlesztői Különdíjjal a vállalat
lehetőséget kíván adni a megmérettetésre a középiskolás és a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak
is.

Az Invitel nevével fémjelzett innovációs seregszemlén idén is több tucat hazai kis- és középvállalkozás,
középiskolás és egyetemi és főiskolai hallgató mérettette meg a tavalyi évben megvalósított fejlesztési
terveit. Az InnoMax pályázatra három kategóriában (I. kategória: 5-19 fős vállalatok, II. kategória: 20-69 fős
vállalatok, III. kategória: 70- 250 fős vállalatok) jelentkezhettek a pályázó cégek. Az InnoApps versenyben
pedig két kategóriában osztottak díjat: az üzlethez, munkához kötődő „komolyabb” témájú fejlesztésekkel a
„Ne szórakozz!” kategóriában, a „könnyedebb” hangvételű fejlesztésekkel pedig a „Szórakozz!” kategóriában
lehetett pályázni. A „Szórakozz!” kategóriában érkezett pályázatokra az Invitel Facebook oldalán
szavazhatott a közönség, a „Ne szórakozz!” kategóriában pedig a szakmai zsűri választott nyertest. Az
InnoMax

és

InnoApps

pályázatról

további

információ

a

www.invitel.hu/innomax

és

a

www.invitel.hu/innoapps címen érhető el.
Az Invitelről
Az Invitel Magyarország egyik vezető tele- és infokommunikációs szolgáltatója. A vállalati piacon 14 ezer
elégedett üzleti ügyfelet, a lakossági és kisüzleti szegmensben pedig 750 ezer előfizetőt lát el széles körű,
egyedi média-, tele- és infokommunikációs szolgáltatásokkal, beleértve a digitális televízió-, internet-, és
hangszolgáltatásokat. Nagykereskedelmi partnereinek száma meghaladja a 250-et. Telepontjaiban
országszerte 27 helyszínen áll személyesen a lakossági ügyfelek rendelkezésére, az üzleti partnerek
munkáját pedig felkészült ügyfélmenedzserek segítik folyamatos kapcsolattartással. A kifogástalan
minőségű szolgáltatás és a maximális ügyfélelégedettség biztosítása érdekében az Invitel jelenleg közel
1100 munkatársat foglalkoztat, központi irodája Budaörsön található. További információ: www.invitel.hu
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A DÍJAZOTTAK BEMUTATÁSA
Összefoglaló a nyertes pályázatokról

I. kategória nyertese: 5-19 fős vállalatok – DataLogic Számítástechnikai Kft.
Virtuális Iroda az Invitel szolgáltatásával
A DataLogic egy új virtuális irodai keretrendszert hozott létre, amely a cég minden tevékenységét képes
keretbe foglalni. Kezeli a projekteket, határidőket, támogatja a távmunkát, minden feladatot egy rendszerbe
integrál, így nincs szükség külső levelező rendszerre és pályázati forrást is lehet hozzá igényelni.
A fejlesztés segítségével a cég ügyfelei, és maga a DataLogic Kft. is jelentős költséget takarított meg a
használat során, miközben nőtt az ügyfél-elégedettség és az elvégzett munkák minősége.
Honlap címe: www.datalogic.hu
A kategóriában 2. helyezett: Webflow Kft. – Web alapú online fogászati praxismenedzsment
A kategóriában 3. helyezett: Bitnet.hu Informatikai
Szervermonitorozó alkalmazás iPhone és Android telefonokra

Szolgáltató

és

Kereskedelmi

Kft.

–

II. kategória nyertese: 20-69 fős vállalatok – RT 5 Taxi Holding Kft.
E-TAXI alkalmazás webre és okostelefonra
Az RT5 Taxi Holding Kft. szerette volna jobban kiaknázni a XXI. Század nyújtotta informatikai
technológiát a taxi társaság működésében. Amit csak lehetett virtualizáltak és digitalizáltak a szolgáltatások
terén:
Kialakították az elektronikus számlázási rendszert, bevezették a taxikártyát, elindították az
www.etaxicsekk.hu honlapot, és fejlesztették radiotaxi.hu-t. Ezen kívül bevezették a Taxiprogram nevű
vállalatirányítási rendszert, a mobilos fizetést, és az IP alapú call centert, amely egy Inviteles fejlesztés.
Továbbá létrehoztak még okostelefon alkalmazást is, a gépkocsikat pedig felszerelték POS terminálokkal,
amelyek lehetővé teszik a fent említett fizetési lehetőségeket, valamint a kommunikációt a
gépkocsivezetőkkel, hiszen a megrendelések is a terminálra futnak be. Mindezzel egyedibbé és
személyesebbé tették, illetve közelebb hozták a szolgáltatásokat az ügyfelekhez. Összességében pedig
költséget takarítanak meg, miközben Magyarországon egyedülállóan, sokkal hatékonyabban tudnak
működni.
Honlap címe: www.radiotaxi.hu
A kategóriában 2. helyezett: Grape Solutions Hungary Zrt. – Smartcard alapú egységes hitelesítő
megoldás
A kategóriában 3. helyezett: Oxivit Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft. – 21. századi interaktív
kommunikáció a paciensekkel a privát egészségügyben

III. kategória nyertese: 70- 250 fős vállalatok – HBO Holding Zrt.
HBO GO Bárhol. Bármikor.
Az HBO prémium Pay-TV szolgáltatást kínál, olyan eszközökre, melyek képesek az internet alapú
kommunikációra. Ezek a személyi számítógépek, okostelefonok, táblagépek, connected TV-k, játékkonzolok
stb. Az HBO GO szolgáltatással a már meglévő előfizetők számára egy olyan többletszolgáltatást
biztosítanak, ami korlátlanul használható, és nem jelent többletkiadást az eddigi havi ráfordított előfizetési
díjon felül. Meglévő előfizetőik elégedettségének emelésén túl olyan új felhasználói csoportokhoz jutottak el
a fejlesztés segítségével, mely új kaput nyitott meg számukra ebben a szegmensben versenytársaik előtt.
Az HBO GO egyedülálló, az ügyfelek igényeihez minden szinten alkalmazkodó innovatív módja a
tévézésnek.
Honlap címe: www.hbogo.hu
A kategóriában 2. helyezett: MagNet Bank Magyar Közösségi Bank Zrt. – A banki nyereséghez való
ügyfél-hozzájárulás
A kategóriában 3. helyezett: Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. – Eszközpark kiszervezés és
innováció a paciensekkel történő kommunikációban

A HVG által felajánlott különdíj nyertese: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Új generációs humán ügyviteli keretrendszer és ráépülő munkaerő-menedzsment megoldás
A NEXON új munkaerő menedzsment megoldása hatékony emberi erőforrás tervezést és beosztáskészítést
tesz lehetővé, mellyel a vállalatok bérköltsége optimalizálható. Az új fejlesztés korszerű funkcionalitása
mellett magas szintű felhasználói élményt is nyújt. Az innováció korszerű munkaerő menedzsment
megoldást jelent megfizethető áron, mellyel a munkaerő hatékony tervezése, beosztása hajtható végre a
bérköltség optimalizálásának figyelembevételével. A fejlesztés on-premise és SaaS formában is használható
elsősorban mobileszközökön.

INVITEL INNOAPPS DÍJ
Összefoglaló a nyertes pályázatokról

Ne Szórakozz! kategória nyertese
Cziva Gergely – iMenetrend
Az iMenetrend alkalmazás segítségével könnyen megkaphatunk minden fontos vasúti információt:
megkereshetjük a legközelebbi állomást, elmenthetjük az útvonalakat, követhetjük a vonatokat real-time
térképen, megoszthatjuk az ismerősökkel merre járunk, olvashatjuk a híreket, ha éppen baleset történt.
Az alkalmazás letölthető: http://itunes.apple.com/us/app/imenetrend/id423649086?mt=8
A kategóriában 2. helyezett: Nagy Gergely – Parentoid
A kategóriában 3. helyezett: Balázsi Dávid – E. T. mouse fotonegér

Szórakozz! kategória nyertese
Bayrak Yusuf – Csigavér
Életed a sebesség? Imádod, amikor a hajadba kap a menetszél, és érzed, hogy igazán szabad vagy a
világban? Akkor ezt a játékot neked találták ki! Próbáld ki magad versenycsigaként, és száguldj úgy, mint
még soha! A nyálka legyen veled!
Az alkalmazás elérhető: http://apps.facebook.com/csigaver/
2. helyezett : Music Roulette - Klavora-Sebesfi Richárd
3. helyezett: Papp Dénes - Meme Generátor

