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Díjat nyert a Vodafone SmartOffice
Az IT Business informatikai szaklap „Leadership Award” díját nyerte a Vodafone kis- és
középvállalkozások számára tervezett teljes körű irodai kommunikációs megoldása, a
SmartOffice.
A SmartOffice egyszerre több helyiségben is lehetővé teszi a vezetéknélküli
internetelérést. Amellett, hogy képes a mobil és vezetékes internetkapcsolat fogadására
és megosztására, a vezetékes kapcsolat esetleges megszűnése esetén azonnal és
fennakadás nélkül kapcsol át a mobilinternet használatára. Mindezeken túl további
kiegészítő irodai eszközök is csatlakoztathatók hozzá, amit a megosztott hálózatot
használók a beállított jogosultságoknak megfelelően érhetnek el. A készülék segítségével
több különböző számítógépen is lehetséges az internetezés egy időben LAN porton
keresztül, Wi-Fi-n pedig további számítógépek számára érhető el az internet
kényelmesen, kábelek nélkül. Lehetőség van analóg telefonkészülék csatlakoztatására is,
amely segítségével mobil hálózaton keresztüli hívásokat lehet indítani és fogadni.
A Németországban várakozáson felül teljesítő termék - amelyből 1 millió darabot
értékesítettek az ottani piacon - a hazai igényeknek megfelelően került a Vodafone
Magyarország kínálatába annak érdekében, hogy segítse a magyar kis- és
középvállalatok mobil kommunikációját és fokozza azok versenyképességét. A bevezető
szakasztól kezdve folyamatosan pozitív visszajelzések érkeztek a termékkel kapcsolatban
bebizonyítva, hogy a legkülönbözőbb méretű és igényű üzleti előfizetők esetében is
kiválóan használható.
Az IT Business 2005 óta minden évben a hazai üzleti élet olyan szereplői számára ítéli
oda Leadership Award díját, amelyek példaértékű, innovatív infokommunikációs
megoldásokat hoztak létre. A díjról egy független, szakmai zsűri döntött, amelynek tagja
volt Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető
igazgatója; Braun Péter, az OTP Bank Informatikai Irányító Bizottságának elnöke;
Detrekői Ákos, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt rektora; Kroó
Norbert, az MTA alelnöke és Z. Karvalics László egyetemi docens, innovációkutató.
Dr. Piller Gábor, a Vállalati Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettese, aki a díjat
átveszi elmondta: „Habár sokan úgy gondolják, hogy manapság már a
telekommunikációs szolgáltatások között nemigen lehet újat mutatni, a Vodafone mégis
folyamatosan erre törekszik. Arra, hogy eme törekvésünk nem teljesen eredménytelen,
bizonyíték ez a díj, a Leadership Award is. Épp ezért ezúton is szeretném megköszönni
minden kollégám kemény munkáját, akik szerepet vállaltak a SmartOffice hazai
sikerében, ez a termék csak egy a Vodafone által üzleti ügyfeleknek az utóbbi hat
hónapban bemutatott szolgáltatások között.”
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