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Láttuk-hallottuk

Cégvilág
HP-sajtóreggeli
A Hewlett-Packard bemutatta nagyvállalati hálózati adat-
tárolási szerkezetét, az ENSA új nemzedékbeli, tovább-
fejlesztett változatát, az ENSAextendedet. A vállalat kép-
viselõi bejelentették az új HP ProLiant ML300 kiszolgá-
lókat, a HP StorageWorks szalagos könyvtárakat és le-
mezes háttértárrendszereket, illetve az ENSAextended
gyakorlati megvalósítását lehetõvé tevõ háttértár-virtua-
lizációs programmegoldásokat is.
� http://www.hp.hu/sajto/hir.hp?id=245
Bõvülõ MailBox-szolgáltatások
Új szolgáltatással gazdagodott a MailBox ingyenes leve-
lezõrendszer: a levelek érkezésérõl a felhasználók SMS-
ben is értesülhetnek. A megoldás érdekessége, hogy az

egyes értesítések mellett összesítõ
üzenet is rendelhetõ, ilyenkor a rend-

szer meghatározott idõpontban a beérkezett leveleknek
csak a darabszámát közli a felhasználóval. Az üzenetek
díját a végfelhasználók értéknövelt SMS-eken keresztül
fizetik. A szolgáltatást – az eddigi gyakorlattal ellentét-
ben – az elõre fizetett kártyával rendelkezõk is igénybe
vehetik. Az üzenetküldés egyelõre a Pannon GSM és a
Westel hálózatába mûködik, de hamarosan várható a
Vodafone és – a nemrég indított vezetékes SMS-küldési
lehetõségnek köszönhetõen – a Matáv ügyfelek
bekapcsolása is. 
� http://www.mailbox.hu
OTP-Westel: Mobilbank szolgáltatás
A Westel és az OTP Bank SMS-alapú Mobilbank szolgál-
tatást indított. Segítségével a legáltalánosabb banki
mûveleteket – átutalás, egyenleg lekérdezése, kártya-
fedezet biztosítása, betétlekötés – végezhetjük el mobil-
telefonról. A szolgáltatás használatához egy különleges
SIM-kártyára van szükség, amely tartalmazza a Mobil-
bank alkalmazást. A szolgáltatás havidíjas, használatá-
hoz külön szerzõdést kell kötni a bankkal, ám ezután akár
öt számla kezelését is lehetõvé teszi. A banki mûveletek
adatait természetesen biztonságos módon továbbítják
a hálózaton keresztül.
Önkormányzati portálok a HP, a
MatávCom és a Geoview kivitelezésében
A MatávCom Kft., a Hewlett-Packard Magyarország
Kft. és a Geoview Systems Kft. által alapított szövetség
az elõszerzõdések alapján közel 170 önkormányzatnak,
közöttük legalább tíz nagyvárosnak építi ki a G2 portál-
rendszer megoldásra alapozott önkormányzati portálját.
A portálok október közepén, még az önkormányzati
választások elõtt elindulnak, és többek között a helyi
lakosság és a vállalkozások jobb tájékoztatását, a
gyorsabb ügyintézést szolgálják majd. Az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium (IHM) jogelõdje, az Infor-
matikai Kormánybiztosság (IKB) által kiírt „Önkormány-
zatok internetes aktivitását biztosító eszközök és szol-
gáltatások támogatása” címû pályázat keretein belül

közel 420 települési és városi önkormányzatnak nyílik
lehetõsége arra, hogy egységes rendszerre és szol-
gáltatásra épülõ, mégis testreszabott portált alakítson
ki, illetve a portál mûködtetéséhez szükséges informa-
tikai eszközöket szerezzen be. Mivel a portálrendszer
egy adatközpontban kerül elhelyezésre, az önkormány-
zatok részérõl portáljuk mûködtetése csekély többlet-
munkával jár. A portálrendszer XML-alapú, önmûködõ,
távolról is könnyen karbantartható, biztonságos, az
Európai Unió normáinak is minden szempontból meg-
felelõ megoldás.
2003 – Neumann-év
A jövõre meghirdetett Neumann-évben az informatiká-
nak új lendületet kell adni, ezzel növelve az ország ver-
senyképességét – mondta Kovács Kálmán informatikai
és hírközlési miniszter a KFKI-csoport szakmai napján.
A miniszter a program feladatairól és költségigényérõl
nem árult el részleteket, ám annyit már most tudni, hogy
a Neumann-évre való tekintettel állították össze a jövõ
évi adószabályozás információs társadalmat érintõ
adókedvezmény-csomagját is.
Az otthoni PC- és internethasználat elõsegítésére a
jövõ évtõl a munkaadók 60 ezer forintig személyijöve-
delemadó-mentesen közvetlenül juttathatnak munkavál-
lalóiknak számítógépes eszközöket, amelyek gyorsított
amortizációval 5 helyett 3 év alatt dolgozóik tulajdo-
nába kerülhetnek.
A másfél éve megtorpant széles sávú hálózatok fej-
lesztését az állam úgy segíti, hogy 2003-tól a beruházó
cégek társasági adójukból a beruházás értékének felét
leírhatják. A miniszter jelezte, hogy az adókedvezmény-
csomag harmadik része szerint az internethasználat
fellendítése érdekében a társas vállalkozásokon kívül
az egyéni vállalkozók és az õstermelõk is elszámol-
hatják a Világhálóhoz való hozzáférés költségét.
Ingyenes IBM DB2-oktatások
A Budapesti Gazdasági Fõiskolán három IBM DB2 té-
májú tanfolyamon vehetnek részt ingyenesen az érdek-
lõdõk. Külön kurzuson várják azokat a rendszergazdá-
kat, programozókat, akik eddig más relációs adatbázis-
kezelõvel dolgoztak, akik egy évnél kevesebb gyakorlat-
tal rendelkeznek más adatbázis használatában, illetve
azokat, akik a 8.1-es változat újdonságait szeretnék
megismerni. Létszámtól függõen az oktatást az érdek-
lõdõ cég telephelyén is megtartják, vidékiek esetében
csupán a szállást kell biztosítani.
� http://www.bgf.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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