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Jövőbe mutató együttműködés az energetika és a távközlés két
markáns szereplője között
Az Invitel teljes körű IT-kiszervezés keretében szolgálja ki az ALTEO Group valamennyi
infokommunikációs igényét

Budaörs, 2015. november 12.

A komplex Smart Energy Management szolgáltatásokat nyújtó ALTEO Group számára az
elkövetkező három évben az Invitel biztosít teljes körű IT-outsourcing szolgáltatást. A megbízást
azt követően nyerte el az infokommunikációs társaság, hogy a nyár folyamán sikerrel valósította
meg az ALTEO Csoport és az energetikai vállalat által idén májusban megvásárolt Sinergy
Energiaszolgáltató Kft. informatikai fúzióját.

Komoly elvárások, összetett informatikai környezet
Az ALTEO Group és a Sinergy idén májusi egyesülésével szükségessé vált a két különböző informatikai
infrastrukturális háttér és a meglévő rendszerek összehangolása, valamint a telephelyek közötti
összeköttetés megvalósítása. Ehhez olyan infokommunikációs szolgáltatóra volt szükség, amely az irodai
és üzletviteli támogató megoldásokat stabilan és ügyfélre szabottan, egy kézből biztosítja, valamint képes
olyan összetett rendszerek kiszolgálására is, mint például a Sinergy VPP (Virtual Power Plant). További
fontos elvárás volt a rövid kivitelezési határidő, valamint az üzletmenet folytonosságának biztosítása a
fúzió ideje alatt.

A feladat jelentőségét tovább növelte, hogy nem egy szokványos irodai megoldás szállítására, hanem
rendkívül magas megbízhatóságú, az energetikában elvárt üzemkészséget is garantálni képes rendszer
megvalósítására volt szükség. Emellett elvárás volt az is, hogy az ALTEO Csoport jövőbeni változásaihoz,
fejlődéséhez igazodó, rugalmas és jól skálázható informatikai környezetet alakítson ki a szolgáltató. Az
Invitel széles körű szolgáltatás-portfóliójával, hasonló volumenű projektekben szerzett, jelentős szakmai
tapasztalatával optimális választásnak bizonyult.

A megerősödött ALTEO Csoportot kiszolgáló informatikai rendszer kialakítása idén nyáron kezdődött, és
néhány hónap alatt sikeresen megvalósult. Az Invitel a teljes projekt vezetéséért, tervezéséért,
megvalósításáért és a minőségbiztosításért is felelt, amely magában foglalta a teljes körű informatikai
felmérést, a szükséges hálózatok kialakítását, valamint a meglévő rendszerekkel párhuzamosan az új
megoldások bevezetését, illetve az ALTEO Csoport és Sinergy szolgáltatások integrációját az Invitel
kiszolgáló infrastruktúrájára.

A jövő: Három évre szóló IT-outsourcing megállapodás
Ma már általános nemzetközi trend az informatikai feladatok kiszervezése: a vállalatok több mint fele, 53
százaléka él előnyeivel. Sőt, azon cégek fele, amelyek eddig még nem vettek igénybe ilyen jellegű
szolgáltatásokat, a közeljövőben tervezik bevezetésüket. A kiszervezett informatika iránti bizalom a hazai
vállalatok részéről bár lassan, de szintén egyre erősödik. A tőzsdén jegyzett feltörekvő ALTEO Csoport
már 2008-as alapításakor bizalmat szavazott az informatika kiszervezésének, és a most megvalósult
rendszer teljes körű üzemeltetését is ebben a formában képzeli el. Így a vállalat minden erőforrását
alaptevékenységére fókuszálhatja. A nemrég aláírt, három évre szóló megállapodás keretében az Invitel
az ALTEO 12 telephelyén található, közel 200 munkaállomás biztonságos működéséért felel. A megbízás
magában foglalja a szükséges informatikai eszközök és alkalmazások biztosítását is – a laptopoktól a
nyomtatókon át az irodai és ügyviteli szoftverekig. Ez a megoldás hosszú távon előnyös az energetikai
vállalat számára, mivel a későbbiekben is rugalmasan követni tudja annak növekedését.

„Az ALTEO Group-tól, mint tőzsdén jegyzett energetikai cégtől a befektetők a transzparencia mellett
elvárják a hatékony működést. Ugyanezt várja el a vállalat partnereitől is, kiváltképp, ha olyan stratégiai
fontosságú területekért felelnek, mint az informatika, hiszen az energetikai rendszerek hatékony
működtetése ma már elképzelhetetlen korszerű informatikai és telekommunikációs háttér nélkül. Elég
csak az olyan összetett létesítmények kiszolgálására gondolni, mint az erőművek vagy a szabályozó
központok” – mondta Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Csoport vezérigazgatója.
„A Sinergy integrálásához elengedhetetlen volt a két vállalat tökéletes informatikai összehangolása és
továbbfejlesztése. Ezért úgy döntöttünk, hogy teljes körű IT-outsourcing keretében mindent egy kézből
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adatközponti kompetenciája pedig meggyőzött minket arról, hogy szervereinket is a szolgáltató Kozma
utcai adatközpontjába költöztessük, amely megfelel a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek”
– tette hozzá a vállalatvezető.

„Az energetika és az informatika egyre inkább közeledik egymáshoz: a növekvő elvárások a hatékonyabb,
rugalmasabb és környezetkímélőbb technológiák iránt az energetika területén is kikényszerítik a
legmodernebb infokommunikációs megoldásokat. A rohamosan fejlődő infokommunikáció, és ezáltal a
viharos tempóban megnyíló új lehetőségek – mint például a mobilitás, a nagysebességű internet vagy az
adatközponti megoldások – pedig újabb távlatokat nyitnak a hagyományos iparágak számára is” – mondta
Mártha Imre, az Invitel operatív főigazgatója.
„Számomra személyesen is külön öröm, hogy az Invitel egyik legátfogóbb infokommunikációs
együttműködését éppen egy magyar tulajdonú, tőzsdén jegyzett nagyvállalattal közösen valósítjuk meg,
amely ráadásul a hazai energetika egyik meghatározó, elismert szereplője” – tette hozzá az operatív
főigazgató.
Ifj. Chikán Attila és Mártha Imre a két vállalat hosszú távú együttműködését a cégek tevékenységének
kölcsönös bemutatását célzó szakmai programmal indították el. November 11-én a két vezető referencialátogatást tett a két cég néhány fontos telephelyén: az Invitel Budaörsön található Hálózati
Üzemfelügyeleti Központját, az infokommunikációs társaság Kozma utcai, az ALTEO szervereinek is
otthont adó adatközpontját, valamint az ALTEO zuglói fűtőerőművét kereste fel a két menedzser.
www.invitel.hu

Szerkesztőknek szóló jegyzet

1. Az ALTEO Group és a Sinergy energetikai vállalat fúzióját lekövető informatikai rendszer kialakításakor az Invitel a
következő feladatokat végezte el:
•

A vállalatok teljes körű informatikai felmérése

•

Gyengeáramú kábelezés, LAN és WIFI hálózat kialakítása az ALTEO-Sinergy új közös központi irodájában

•

Invitel szolgáltatások kialakítása párhuzamosan a meglévő rendszerekkel

•

ALTEO és Sinergy szolgáltatások integrációja Invitel kiszolgáló infrastruktúrára

•

Optimalizációs tevékenységek elvégzése a közös működési modell értelmében

2. Az ALTEO Group számára az Invitel teljes körű IT outsourcing szolgáltatást nyújt. A nemrég aláírt, három évre
szóló megállapodás a következő elemeket tartalmazza:
•

Központi kiszolgáló infrastruktúra biztosítása az Invitel adatközpontjában Virtual Pool szolgáltatás keretében

•

Informatikai szolgáltatások biztosítása (például AD, Levelezés, Fileszerver, Web, O365 Dirsyn, IFS, Lotus
Domino)

•

Központi infrastruktúra és szolgáltatások üzemeltetés támogatása

•

Desktop infrastruktúra biztosítása

•

Desktop szolgáltatások üzemeltetés támogatása országos lefedettséggel közel 10 telephelyen

•

Microsoft O365 komponensek biztosítása és üzemeltetés támogatása (levelezés, Office liszenszek)

•

WAN hálózati kapcsolatok biztosítása az Ügyfél telephelyei között

•

Internet kijárat biztosítása

•

LAN hálózat biztosítása központi és vidéki telephelyen

•

LAN hálózat üzemeltetése

•

Alkalmazásüzemeltetés

Az ALTEO Groupról

Az ALTEO Csoport hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a
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nagykereskedelemre, valamint a komplex ipari Smart Energy Management szolgáltatások területére.
Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók a hazai kis- és középvállalkozások és a
nagyvállalatok egyaránt, a vállalatcsoport saját mérlegkörrel és virtuális erőművel rendelkezik. Az ALTEO
2008 márciusában kezdte működését, árbevétele 2014-ben 5,9 milliárd forint volt. A társaság részvényei
2010. október 11-én jelentek meg a Budapesti Értéktőzsde parkettjén.

Az Invitelről

Az Invitel a magyar telekommunikációs piac egyik meghatározó szolgáltatójaként széles körű portfolióval
áll lakossági és üzleti ügyfelei rendelkezésére. Lakossági kínálatában megtalálható számos szórakoztató
és multimédiás szolgáltatás, az interaktív, digitális és HD televízió éppúgy, mint a gyors internet és a
telefonszolgáltatás. A vállalati piacokon a legmodernebb előfizethető informatikai és felhő-alapú IT
megoldásokon felül hang- és adatszolgáltatásokat nyújt partnereinek országos optikai kábelhálózatán
keresztül. Az Invitel számos ügyfélszolgálati ponttal várja előfizetőit országszerte, székhelye Budaörsön
található.
www.invitel.hu

Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatójának szakmai életpályája

Ifj. Chikán Attila 2008. márciusi alapítása óta az ALTEO Csoport vezérigazgatója. Korábban öt éven
keresztül az EETEK Holding befektetési igazgatójaként dolgozott, ahol vezető szerepet töltött be több mint
10 milliárd forint értékű energetikai befektetés végrehajtásában. A szakember ezt megelőzően pénzügyi
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Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte. A fenntarthatósági
kérdésekben aktív vezérigazgató témába vágó blogot vezet Chikansplanet néven, és az energetikai és
befektetői edukáció jegyében támogatja a Smartinvest weboldalt.

Mártha Imre, az Invitel operatív főigazgatójának szakmai életpályája
Mártha Imre a hazai gazdasági élet ismert személyisége, szakmai pályafutása az infrastrukturális
iparágakhoz kapcsolódik. Közgazdász diplomáját a Cambridge-i egyetemen szerezte meg, első
energiaipari tapasztalataira is Angliában tett szert. 2001-ben a Magyar Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt. Energetikai és Infrastruktúra igazgatósága vezetőjévé nevezték ki. 2003-tól nyolc éven
keresztül a hazai állami energiaholding anyavállalatánál, a Magyar Villamos Művek Zrt.-nél töltött be
vezetői pozíciókat, a kereskedelmi igazgatói, majd vezérigazgató-helyettesi munkakörből lépve tovább
2008-ban a vezérigazgatói posztra. 2011-től két éven keresztül egy magántulajdonú hazai energetikai
cégcsoport anyavállalata, az ELMIB Zrt. vezérigazgatói tisztségét töltötte be. Mártha Imre 2013
márciusától az Invitel operatív főigazgatója, vezetői feladatköre az általános menedzsment feladatokon
túlmenően elsősorban a társaság sikeres működése szempontjából stratégiai jelentőségű, kiemelt
projektek

felügyeletére

koordinálására terjed ki.
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