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Láttuk-hallottuk

Cégvilág
SMS-ben is tájékoztatja utasait a KLM
A KLM Holland Királyi Légitársaság ingyenes SMS-
szolgáltatást vezetett be törzsutasai számára. Az i-Cell

Kft. által fejlesztett és üzemeltetett
i-Flight rendszer segítségével a
KLM magasabb szintû kiszolgá-
lást, kényelmesebb utazást teremt
utasainak. A szolgáltatás igénybe-
vételével a Flying Dutchman-tagok
tájékoztató SMS-üzenetet kapnak

mobiltelefonjukra a Budapestrõl induló, illetve Budapest-
re érkezõ KLM-járataik helyzetérõl: várható indulási,
illetve érkezési idejükrõl, valamint az esetleges járattör-
lésekrõl. Az értesítéseket magyar, angol, német, francia
és holland nyelven lehet kérni, a szolgáltatást a KLM
weboldalán vagy jegyirodáiban kitöltött formanyomtat-
vány kitöltésével lehet igényelni, kizárólag magyaror-
szági mobilszolgáltatóhoz tartozó telefonszámra.
� http://www.klm.hu
Távképzés a Vám- és Pénzügyõrségnél
A veszprémi székhelyû Netura Kft. által fejlesztett és
üzemeltetett internetes EU-tanfolyamot választotta a
Vám- és Pénzügyõrség hétezer fõs személyi állományá-
nak továbbképzésére. A tantermes oktatással szemben
a választáshoz nagyban hozzájárult, hogy az online tan-

folyam könnyen, az ország bármely
területérõl elérhetõ, tananyaga letölt-
hetõ, és a vizsgák tetszés szerinti
idõpontokban letehetõk. A tanfolyam
tematikáját és tananyagát a Netura
Kft. állította össze az Európai Bizottság

Magyarországi Delegációjának szakmai támogatásával.
A tanfolyam során a hallgatók általános betekintést
nyernek az Európai Unió történelmi hátterébe, idõrend-
jébe, intézményrendszerébe, külkapcsolati és jogi rend-
szerébe, valamint számos más vonatkozású témába.
A hallgatók a rendszeres online vizsgakérdések megvá-
laszolása mellett záróvizsgát is tesznek. Egy az Európai
Unióval kapcsolatos, támogatott, általános tanfolyam
bárki számára ingyenesen elérhetõ az Interneten, a
� http://www.eutanfolyam.hu címen.
Új tulajdonoshoz került a DataNet
Az Antel Holdings tulajdonába került a KPNQwest Ebone
Central Europe, illetve vele együtt hazánk egyik legré-
gebben mûködõ internetszolgáltatója, a korábban a GTS
által felvásárolt DataNet, mai nevén GTS-DataNet.
A KPNQwest a legnagyobb választható távközlési szol-
gáltató Közép-Európában, kínálatában hang- és adatát-
viteli, IP-alapú, valamint különféle széles sávú hálózati
szolgáltatások találhatók, ügyfélköre a magánszemélyek-
tõl a nagyvállalatokig terjed.
� http://www.datanet.hu
IP-telefónia a DÉMÁSZ-nál
A DÉMÁSZ Rt. nemrég bõvítette gerinchálózatát, ám
elavult telefonrendszerének korszerûsítése még váratott

magára. Az áramszolgáltató megbízását a Synergon Rt.
nyerte el, amely egységes hang- és adattovábbító
hálózatot épít ki, azaz a továbbiakban a szolgáltató belsõ
telefonforgalma is IP-alapon folyik majd. A rendszer
2003 nyarára várható teljes kiépítésével nagyobb IP-
alapú telefonhálózat jön létre, mint a Magyarországon
eddig telepített hasonló hálózatok összessége.
� http://www.synergon.hu
SMS-küldés vezetékes telefonról
Szeptember 1-jével vezette be a Matáv a
vezetékes SMS-küldés és -fogadás lehetõ-
ségét. A szolgáltatás egyelõre csak Matáv-
elõfizetõk között, illetve Matáv-Westel és
visszirányú viszonylatban mûködik, itt viszont
telefonra, faxkészülékre, hangpostára egya-
ránt küldhetõ üzenet – feltéve, hogy megfe-
lelõ készülékkel rendelkezünk. Ilyet kétféle
típusból választhatunk a cég kínálatából,
25 és 30 ezer forintos áron. Ha nem akarunk
ennyit szánni új készülékre, fogadni még min-
dig tudjuk az üzeneteket, ilyenkor a rendszer
felolvassa nekünk a szöveget.
� http://www.matav.hu
Kitüntetés Björn Johan Flakstadnak
Görgey Gábor kulturális miniszter a Pro
Cultura Hungarica kitüntetést adományozta
Björn Johan Flakstad-nak, a Pannon GSM
leköszönõ vezérigazgatójának. Flakstad folya-
matosan támogatta a magyar képzõmûvé-
szetet, sokat tett annak nemzetközi megis-
mertetéséért. A szolgáltató 1995 óta többek
közt kiállítások szervezésével, képek vásár-
lásával, helyreállításával és kiadványok tá-
mogatásával is segítette a Magyar Nemzeti Galériát.
� http://www.nkom.hu
Sikeres az ArchiCAD 
az amerikai parti õrségnél
A Graphisoft bejelentette, hogy az amerikai parti õrség
ezentúl a vállalat termékét, az ArchiCAD-et alkalmazza
stratégiai létesítményeinek hatékonyabb kihasználására.
A Graphisoft nemcsak építési és kivitelezési tervezésre,
hanem a meglévõ épületekrõl készített háromdimenziós
modellek felhasználásával azok jobb helykihasználásának
kidolgozására is használható. Használatával többek
között könnyebben lehet határozni a legfontosabb
beruházásokról, csökkenthetõk a fenntartási költségek
és felderíthetõk a sebezhetõ pontok.
� http://www.graphisoft.hu

Medgyesi Zoltán (mz@rettesoft.hu) 
a BMGE 24 éves informatika szakos hallgatója.
Szabadidejét legszívesebben a barátnõjével tölti.
Szeret autózni és bográcsban fõzni. A Linuxot hat
éve ismeri, de még nem volt lelkiereje, hogy
áttérjen rá. A Linuxvilág magazin hírszerkesztõje.
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