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Digitális  
megújulás
A mi 5G technológiánkkal
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Vezesse Ön az innovációt   
vállalata működésében az 5G-vel

Az 5G a mobilhálózatok  
legújabb, leggyorsabb 
generációja.
A vállalkozásoknak rugalmas, könnyen használható 
technológiára van szükségük ahhoz, hogy hatékonyak  
és versenyképesek maradjanak a mai változó világban.
A Vodafone-nál segítjük vállalkozását a digitális 
technológiák bevezetésében és innovációban, hogy 
mindig az élen járhasson.

Az 5G ígérete
Új üzleti modelleket nyithat meg - hozzon ki még 
többet minden üzleti lehetőségből

Segíthet a lehető legnagyobb mértékben kihasználni 
erőforrásait

Növelheti a termelékenységet

Megtapasztalhatja általa a késleltetés nélküli virtuális 
interakciókat - valós idejű kommunikáció az ügyfelek 
számára, jobb együttműködés  
a kollégákkal

Segítheti alkalmazottait, hogy produktívabbak 
legyenek munkavégzés közben - távmunkában is
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Az 5G megkerülhetetlenné  
válik a fejlődésben

„Az 5G nemcsak gyorsabb tartalom-
szolgáltatást jelent, hanem az internet 
használatának új dimenzióit, lehető-
vé teszi a vezetéknélküli virtuális 
valóságot, a mesterséges intelli-
gencia központi rendszer nélküli 
elérését, a big data-technológiák 

használatát bárhol a világon.”
(Forbes: Ez az öt trend uralja jövőre a tech-világot)

Az 5G bevezetése már folyamatban 
van, ezért a vállalatoknak felké-

szültnek kell lenniük. Vállalkozások 
méretétől függetlenül el kell kezdeni 

kérdéseket feltenni arról, hogy hogyan 
hasznosíthatják az 5G erejét  

az elkövetkező években. 
(Vodafone 5G eBook)

Az 5G hálózatok lehetőséget kínálnak 
a gyártóknak és távközlési szolgálta-
tóknak arra, hogy intelligens gyárakat 
építsenek, és teljes mértékben kihasz-
nálják az olyan technológiák előnyeit, 
mint például az automatizáció, mes-
terséges intelligencia, kibővített való-
ság, valamint IoT megoldások.
(Ericsson)

Mivel az 5G új dimenziót hoz 
az IoT területén, a technológia 
megváltozik. Most már nem csupán 
monitoroz és érzékel, hanem képes 
valós időben átvenni az irányítást.  
A haptikus érzékelés például segíteni 
fog, hogy a távolból is érzékelhessünk 
dolgokat, ami hasznos lehet bármiben, 
távműtétektől a kényes, vagy veszé-
lyes anyagok kezeléséig.
(IoT Spotlight report Vodafone Business)
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Válaszidő
– az az idő, amely alatt egy adatcsomag 

eljut a címzetting és az visszaküldi 
a megérkezést igazoló üzenetet. 

Mértékegysége a milliszekundum. 
Gyorsan észlelhetők a problémák 
például egy gyártósoron, ennek 
köszönhetően csökken a selejt  

a gyártásban.

Hálózatszeletelés
– Az 5G lehetővé teszi meghatározott 

szolgáltatások nyújtását az egyes 
ügyfeleknek virtuális/logikai 
„hálózatszeletek” nyújtásával 

azonos fizikai hálózaton, biztosítva 
számukra az igényelt teljesítmény 
paramétereket, például a garantált 

sávszélességet vagy alacsony 
késleltetést, új szolgáltatásokat és 

eszközöket támogatva, amelyek ezekre 
a paraméterekre támaszkodnak.

MPN
– A Mobile Private Network (MPN) egy 

dedikált, biztonságos mobilhálózat, 
mely csak és kizárólag az arra 

szerződött vállalat számára érhető el. 

Dynamic Spectrum 
Sharing (DSS) 

– Az 5G képes több régebbi 
technológia által használt frekvenciát 
összefogni és azokat együtt használni, 
így biztosítva a nagy sávszélességet és 

adatátvitelt. 

Ezeket az új kifejezéseket érdemes  
megismernie az 5G kapcsán
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Az 5G egy technológiában ötvözi a rendkívül alacsony késleltetést,  
a nagy sávszélességet, a hálózati szeletelést, a Mobile Edge Computingot 

és a nagy kapacitást.

Hogyan segíti Önt az 5G?

Válaszidő

~ 1 milliszekundum * 
Az elküldött üzenet és annak megérkezését  
jelző üzenet visszaérkezésének ideje 

Multi Access Edge Computing 
Alkalmazások bekerültek a hálózatba 

Fejlett alkalmazási területek  
Pl. Robotika, virtuális valóság, intelligens városok

Kapacitás

1 millió csatlakozás / km² *
Eszközkapacitás területenként

10 Mbit / s / m² (DL)*
Forgalmi kapacitás területenként

100 Mbit / s - 1 Gbit / s 
100 Mbit / s (DL) / 50 Mbit / s (UL)*  
Végfelhasználói adatátviteli sebesség

20 Gbit / s (DL) / 10 Gbit / s (UL) * 
Maximális adatsebesség (elméleti maximum)

Hálózatszeletelés

Különböző alkalmazások számára 
elkülönített hálózatrész biztosítása 
 
Egyéni ügyfél hálózatok 
Hálózatszeleteléssel dedikált hálózat biztosítha-
tó adott paraméterekkel, amelyet egyéb terhe-
lések nem befolyásolnak.

*Szabványosítás az IMT-2020 szerint
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Biztonságosabb, hatékonyabb működés  
5G MPN hálózaton

A Mobile Private Network (MPN) egy dedikált, bizton-
ságos mobil hálózat, melyen csak meghatározott 
eszközök kommunikálhatnak egymással ezzel 
növelve a biztonságot. Az 5G egyik előnye az  
a képesség, hogy a hálózat elkülöníthető – arról levá-
lasztható olyan tartomány, mely csak és kizáró-
lag az arra szerződött vállalat számára érhető el.

Az MPN garantált sávszélességet és valós ide-
jű reagálási képességet biztosít. A korábban csak 
vezetékes infrastruktúra által nyújtott átviteli képesség 
így kiváltható mobil technológiával, és az 5G technoló-
giai előnyei segítenek a gyártási folyamatok rugalma-
sabbá tételében.  Ez jelentős hatékonyságnövelést 
és költségcsökkentést eredményez.
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A digitális átalakulás érdekében Mobil Privát Hálózatokat 
(MPN) telepítünk számos felhasználási területen 

Gyárak Olajfúrótornyok

Bányák

Digitális irodák

Közműszolgáltatás Kikötők
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Ahol az 5G már bizonyított

  5G markets with roaming       5G market       5G trial

5G innovációs központ
A Vodafone megnyitotta digitális innovációs központját, hogy  
az Egyesült Királyság startup közössége élen járhasson az új 5G al-
kalmazások és szolgáltatások fejlesztésében.

5G roaming
A Vodafone Spanyolország és a Vodafone Portugália a világon az első 
5G határokon átnyúló adatkapcsolatot biztosítja a felhasználóknak.

5G pályaudvar
A birminghami New Street vasútállomáson kipróbálták az új, gyor-
sabb mobiltechnológiát. Az állomás utasait arra is felkérték, hogy 
teszteljék az 5G sebességet egy 5G router segítségével.

5G távműtét
Barcelonában az 5G segítségével távműtétet hajtottak végre.

5G autós esemény
A Vodafone egy tesztpályán indította el Magyarország első élő, állan-
dó, hálózatába kapcsolt 5G bázisállomását. Az esemény résztvevői 
kipróbálhattak egy távvezérléssel működő autót, amelyet 5G kap-
csolaton keresztül irányíthattak.

5G megállapodás 
a Budapesti Műszaki Egyetemmel:
A BME és a Vodafone közös projektjének keretében lehetőség nyílik 
az 5G technológiára alapuló innovatív Ipar 4.0 megoldások tesztelé-
sére, K+F projektek indítására.

5G eGo gyár
Az 5G hálózatot már az autógyártásban is hasznosítani 
lehet, ahogy az eGo elektromos autómárka is bizonyítja.

5G és robotika a mezőgazdaságban
5G infrastruktúrának köszönhetően robotok által nehéz terepeken is 
lehetséges a munkavégzés. A robotok különféle érzékelőkkel vannak 
felszerelve, hogy információkat gyűjtsenek a környező területekről 
és célzott műveleteket hajtsanak végre.

5G-s folyamat automatizálás – Ipar 4.0
A technológia lehetővé teszi, hogy a gyártási rendszerek és az össze-
szerelő berendezések összekapcsolt, mobil rendszerekké váljanak, 
amelyek önálló döntések meghozatalára is képesek.

5G virtuális tanterem
Az 5G-nek köszönhetően a hallgatók távoli helyeken lévő professzo-
rok előadásain vehetnek részt olyan technológiák alkalmazásával, 
mint például a virtuális valóság, 3D videók és hologrammok.
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Ahol az 5G széleskörű felhasználási  
módjai segíteni tudják Önt

Okosmérés Követés Flottakezelés

Logisztika Közlekedés-
biztonság és 

felügyelet

Okos mező-
gazdaság

Távoktatás

Tömeges gépi kommunikáció Kritikus alkalmazások működtetése

Otthon

Vállalat

Mobil 
Vezetéknélküli

Vezetékes

VR/AR Közvetítés

4k/8k UHDRendezvények OkostelefonokSIM nélküli 
eszközök

TávgyártásIpari  
alkalmazás

Távműtét

A Gigabit 
Net hálózat 
képességei
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5G alkalmazási területek

Eszközök monitorozása

Mobilis gyártósorokon instant módosítható, hogy mit 
gyártsunk. Távolról irányíthatóvá válik a gyártás, 5G-s 
VR szemüvegen keresztül be tudunk menni a gyárba és 
akár távolról be is tudunk úgy avatkozni, mintha szemé-
lyesen is ott lennénk.

Intelligens kamerarendszer

Intelligens, HD minőségű, vezetéknélküli kamerarend-
szer, amelyet rugalmasan lehet telepíteni. Az intelligens 
kamerarendszer megtanítható, hogy egy bizonyos ese-
ményt figyeljen, és jelezzen ha bekövetkezik. A nagy-
felbontású, intelligens kamerák használatával elemzé-
sek, számítások, valamint emberi erőforrások hatékony 
kihasználása valósul meg.

Energiafelhasználás 
optimalizálása
Egyetlen központi helyről felügyelhető az épületek és 
gépek energiafogyasztása, még ha azok a világ különbö-
ző pontjain vannak is. Az energiafelhasználás mélyebb 
elemzésével könnyebben azonosítható, hogy hol van 
szükség energiahatékonyságot növelő beavatkozásra.
Mesterséges intelligenciával kiegészítve automatizált 
módon, valós időben reagálhat a rendszer a változó kör-
nyezetre, így optimalizálva az energiafelhasználást.
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5G alkalmazási területek

Okos gyártás
A berendezésekbe épített érzékelőkkel, amelyek az 5G 
hálózathoz csatlakoznak, a gépek távolról is vezérel-
hetővé válnak. Kevesebb leállás lesz az előrejelző kar-
bantartás miatt. Költséghatékony, mert a gyártósorok 
gyorsabban átalakíthatók, és a gépi tanulás által a mun-
kafolyamatok hatékonyabbá válnak a létesítmények kö-
zött.

Minőségbiztosítás
Minőségnövekedés lehetséges, mivel a gyártási folya-
mat során a termelőeszközök képesek valós időben 
kommunikálni egymással, így szenzorok és kamerák 
által azonnal észlelhetőek, valamint előrejelezhetőek  
az esetleges hibák, kiszűrhetőek a selejtek. Ezenfelül, 
ha az összeszerelési terv megváltozik, nincs szükség új-
bóli bekötésre vagy átalakításra, minden automatikusan 
működik. 

Oktatás
VR (Virtual Reality) és MR (Mixed Reality) szemüvegen 
keresztül, a virtuális valóság eszközeivel segíti az új dol-
gozók betanítását anélkül, hogy kiesnének a szakem-
berek a termelésből. Robbantott ábrák, belső adatok és 
értékek működés közbeni állapota és változása, karban-
tartás helyes elvégzésének bemutatása, vagy akár fizi-
kai paraméterek - ezek mind megjelenhetnek a virtuális 
nézetben. Az 5G magánhálózaton a képi megjelenítés 
késleltetése minimálisra csökkenthető.
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5G gyár 

Vezetéknélküli kialakítás, nincs szükség kábelezésre, az eszközök valós időben képesek kommunikálni. 
Minden kommunikáció saját privát 5G hálózaton keresztül történik.

Valós idejű kamerás megfigyelés
Kamerás megfigyelés alapján a döntéshozatal hatéko-
nyabb, így a minőségbiztosítás garantált. Képek és videók 
akár HD minőségű közvetítésben láthatóak. 

Előrejelző karbantartás
A szenzorokkal működtetett gépek saját maguk képesek 
betanulni a megfelelő működést, továbbá előrejelezni  
a várható karbantartási és működési problémákat.

Erőforrás és termelésmenedzsment
Gyártási folyamatok nyomon követhetők, a folyamatos 
adatvezérelt működés és a telepített döntési vagy előrejel-
ző mechanizmusok hatékonyabb működést biztosítanak.

Összekapcsolt munkaerő
A dolgozó szenzorokat visel, amelyek jelzik az esetleges 
baleseteket, és figyelmeztetni tudnak veszélyhelyzetben, 
valamint folyamatos monitorozást biztosítanak.

Oktatás
VR szemüveggel gyakorlati távoktatás lehetséges, virtuális 
valóság használatával.

CarSharing  
gyártelepen belül

Automatizált 
robotjárművek



Egy 5G „MPN” projekt egy hosszú távú együttműködés  
keretében válhat sikeressé. Ebben számíthat ránk!

Egy 5G alapú működés elindítása egy 
valódi, közösen menedzselt projekt az Ön 

vállalata és a Vodafone között.

Elkötelezettséget, emberi és anyagi be-
fektetést igényel mindkét fél részéről.

Mind üzleti, mind technikai oldalról alapos, sokoldalú terve-
zést igényel – a létrehozandó 5G magánhálózat a vállalat 
teljes működésére testreszabott, egyedi megoldások sora!

Az első lépés az 5G konkrét felhasz-
nálási területeinek közös feltárása, és 

esettanulmányok megvizsgálása.

Ezt követi az esetekhez kapcsoló-
dó technikai képességek, lehetősé-

gek és igények megértése.

A kiépítés és a tesztelés, elő-
készítés folyamata kritikus, 

közös jelenléttel valósul meg.

Ezt követően válhat az 5G a vál-
lalat életében meghatározó elő-
nyök forrásává a működésben.
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4G  5G

Az 5G hálózatok könnyedén felülmúlják  
a 4G hálózatok képességeit a vállalati  

működés szempontjából kritikus területeken
 10 ms  Késleltetés

 7,2 Exabájt/hónap   Adatforgalom

 1 Gb/s   Adatátviteli képesség

 3 Ghz  Elérhető spektrum

 
100,000  

Kapcsolat/km2   Eszközsűrűség

 Késleltetés  <1 ms

 Adatforgalom   50 Exabájt/hónap (2021)

 Adatátviteli képesség   20 Gb/s

 Elérhető spektrum  30 Ghz

 Eszközsűrűség   
1 millió  
Kapcsolat/km2

5G MPN üzleti előnyei a WiFi 6-tal szemben
  MPN  MPN előnyei

Méretezhetőség Eszközök milliói Eszközök ezrei Érzékelők és vezérlők nagy számát támogatja

Mobilitás Épületen belül és helyszínek között Csak épületen belül Gyorsítja a gyár, kikötő, feldolgozó üzem újrakonfigurálását

Teljesítmény
Kiszámítható teljesítmény

Rendkívül alacsony késleltetés
Folyamatosan magas teljesítmény, de kevésbé 

 kiszámítható késleltetés
Valós idejű elemzéseket tesz lehetővé a robotikához,  

a kiterjesztett valósághoz és a MEC-hozzáféréshez

Biztonság, védettség
Védett spektrum

SIM hozzáférésű-vezérlés
Megosztott spektrum, kiszolgáltatott  

az interferenciának
Ideális kritikus üzleti alkalmazásokhoz,  

nem csak irodai eszközökhöz

Edge computing működés
Sebesség és a válaszidő elősegíti  

az Edge Computing megvalósítását
Felhőalapú szolgáltatásokhoz való  

hozzáféréshez alkalmas
Az 5G MPN és a MEC egyaránt rendkívül alacsony  késleltetési időt biztosít. 

Nagyszerű kombináció valós idejű alkalmazásokhoz
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Miért a Vodafone?

23 milliárd eurós  
hálózati beruházás

Az elmúlt 2 évben globálisan 23 milliárd eurót fektet-
tünk hálózatunkba, ezáltal digitális üzleti platformok-
ká fejlesztve azt. A hálózat rugalmasan alkalmazkodik 

az igényekhez, és így azonnal megfelel az ügyfelek 
elvárásainak, bármi is legyen az.

Hálózatok kiépítése és működtetése.  
Ez lehetővé teszi az átadást a magán- és  

a nyilvános hálózatok között.

Bevált megközelítés a vállalati innovációra 
vonatkozóan, amely az üzleti igények és  

a működési összetettség megértésén alapul.

Segítséget nyújtunk az ügyfelek számára  
a digitalizáláshoz IoT megoldások létrehozásával 

és bevezetésével 5G technológiával.

Versenyképes innovációs csomagot kínálunk 
ügyfeleink számára hosszú távú üzleti 

kapcsolatok kiépítése érdekében.

Digitális  kommunikációs 
szolgáltatások

Digitális kommunikációs szolgáltatásaink kiterjednek 
az IoT, a felhő, a tárhely, a mobil, a vezetékes, az egy-

séges kommunikáció és a szolgáltatói nagykereskede-
lemre. Mi vagyunk a világ legnagyobb IoT-szolgáltató-
ja, és több mobil hangpercet kezelünk, mint bárki más.

Testreszabott  
megoldások

Személyre szabott megoldásokkal kapcsolódhat  
a mai dinamikus üzleti kihívásokhoz. Segítünk meg-

találni az adatok rejtett értékét, elemezni az ügyfelek 
igényeit és megalapozott, stratégiai döntéseket hozni 

arról, hogy merre tovább.

Biztonságos 
 környezet

Ezt a legbiztonságosabb környezetben tesszük. 
 A biztonság beépül minden tevékenységünkbe, amely 

lehetővé teszi, hogy aktívan védekezhessen a fenye-
getések növekvő mennyisége és sokfélesége ellen. 

Nálunk az Ön eszközei, hálózatai, adatai és alkalmazá-
sai - a legértékesebb eszközei – biztonságan vannak.

Magabiztos növekedés
Vállalkozásának növelése óriási kihívás a  mai változó, innovatív világban. Mi megértjük a technológiai követelményeket, 

 így segíteni tudunk, hogy Ön és vállalata mindig versenyképes maradhasson.

Kínálatunk
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Gondolkodjunk együtt, hogy az 5G technológia által  
Ön is még többet hozhasson ki vállalatából!

Ajánlatkérésért vagy további információkért kattintson ide  
vagy írjon nekünk az iot.hu@vodafone.com e-mail címre!

https://www.vodafone.hu/kozep-nagyvallalatok/kapcsolat/ajanlatkeres
mailto: iot.hu@vodafone.com



