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Üzleti informatikai
szolgáltatások 

20+ év szakértelemmel



2001 óta cégünk alaptevékenységei közé tartozik az
informatika, a teljes körű üzemeltetés, Microsoft

infrastruktúra projektek, valamint hálózatok tervezése,
építése. Többszintű támogatást biztosítunk

ügyfeleinknek a rendszermérnököktől a
rendszergazdákig.



„2001-ben vezető Microsoft rendszermérnökként a
családban lévő – akkor még számítástechnikusnak
nevezett – informatikusoknak alapítottuk cégünket,
mint számítógép összeszerelő vállalkozás. Személy
szerint anyagi és szakmai támogatásommal
segítettem a rokonok munkáját. 2004-ben döntési
helyzetbe kerültünk, mert a folyamatos növekedés
miatt egyre több volt a feladat. Emiatt egy informatikai
nagyvállalati kereskedővel együtt úgy gondoltuk, hogy
elhagyva multi munkahelyünket a kis- és
középvállalatok számára elvisszük a nagyvállalati
informatikai szaktudásunkat.  Abban az időben a
magyar vállalkozások nagyon le voltak maradva
informatikai területen, így a költségszintjükhöz
igazodva sokkal nagyobb tudást tudtunk átadni
részükre, mint amit kaphattak. Így elindult második
üzletágunk, a vállalati támogatás. Együtt növekedtünk
partnereinkkel, akikből már többen meghatározó
szereplők a piacon.  A magas szakmai színvonal
biztosítása mellett a családias, támogató munkahelyi
közösség építése is szívügyünk, így sok éve együtt
dolgozva - mindig 1-1 fő bővüléssel – társaságunk
összetartó csapatként üzemeltet és támogat sok
partnert.”

Fülöp Győző

Ügyvezető-tulajdonosi
gondolatok a kezdetekről



Társaságunk nem csak munkaidőben, de munkaidőn
kívül és hétvégén is 7x24 órában támogatja partnereit.
 
Az ügyfél igényeihez maximális rugalmassággal tudjuk
igazítani kapacitásainkat, így egy nagyobb projekt vagy
több száz fős cég kiszolgálása sem okoz gondot.
 
Windows, MAC, Linux, Android és IOS üzemeltetésben
is magabiztosan mozgunk.
 
Nyomtatókat magunk is adunk bérbe, a javítással és
üzemeltetési tapasztalatunkkal megfelelő támogatást
adunk.
 

Microsoft, Dell, Synology,
Mikrotik, Ubiquity/Unifi
rendszerekből több
ezres hálózataink
vannak, sok vizsgával és
még több tapasztalattal
rendelkezünk, profi
kollégákat tudunk
biztosítani.
 

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ ÉS 
SZAKSZERŰ KISZOLGÁLÁS



2004 óta távmunkával építjük ki cégeinket, így a
mostani helyzetben nem volt senkinek újdonság a
„Home Office”. A támogatás is automatizálással és
távolról történik a legtöbb esetben.

Sok email szerverrel rendelkezünk és a Microsoft által
is elismert tudással bírunk Office 365-ben.

A Cloud, a Web szerver, tervezés, szerver bérlet,
webes és egyéb fejlesztések szintén a kedvenc
témaköreink, szakosodott kollégáink vannak, így
szívesen ellátjuk a feladatot.

Mentési rendszerünk,
monitorozó és

rendszermenedzsment
rendszerünk a

telekommunikáció miatt
kiterjedten használatos,

partnereinket is be tudjuk
vonni és több gyártó

megoldását tudjuk
biztosítani. 

 

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ ÉS 
SZAKSZERŰ KISZOLGÁLÁS



KIEMELT 
SZOLGÁLTATÁSAINK
CÍMSZAVAKBAN

IT üzemeltetés és
támogatás

Szoftver forgalmazás,
bérlés, fejlesztés és

licenszelés

Speciális hardverek,
szoftverek készítése

Hálózatok tervezése
és kivitelezése

(optikai, réz, rádiós)

Wifi rendszerek
tervezése 

(irodák, szállodák,
üzemek részére)



Rendszerfejlesztés,
auditálási projektek

Rendszer-,
üzemeltetési és

katasztrófa
dokumentációk

készítése

Telehelyi és irodai
kapcsolatok kiépítése

(VPN, távoli
munkavégzés, 
Home Office)

Kamera, riasztó és
beléptető rendszerek

Védelem tervezése,
üzemeltetése
(mentés, vírus,

támadás és biztonsági
rendszerek)



Az IT területén
folyamatos

tervezési/kivitelezési
projektjeink vannak,
amelyek mellett az

üzemeltetésre is nagy
hangsúlyt fektetünk. A

szerteágazó
tudásunkból a

legfontosabbak:

Informatikai megoldások



Teljes IT üzemeltetés
 

 Informatikai rendszerek
     tervezése, kialakítása

 
Üzemeltetés támogatás 

 
 Rendszerfejlesztés

 
Auditálási projektek

 
 Kiemelt minőségű

    rendszer-, üzemeltetési
és katasztrófa

dokumentációk készítése
 

 Mentés, Vírus- és
levélszemét szűrő

rendszer,
levelezőrendszer

 
 Ipari eszközök
üzemeltetése:
gyártógépek,

célberendezések,
adatgyűjtő rendszerek

KIEMELT SZOLGÁLTATÁSAINK
RÉSZLETESEN

NÉHÁNY A 
REFERENCIÁINK KÖZÜL:

-  DekorEurópa  -
 

- TDK - 
-  BauCenter - 

 

-  Északmagyarországi
Vízmű -

 

-  Bau-Styl - 
 

-  CEDH Hungária -
 

-  ASI Hungária - 
 

-  Dr. Peithner  -
 

- Dalkia Energia - 
 

-  Béflex Group -
 

-  Önkormányzati
intézmények az ország

egész területén - 
 

-  Gold & Silver Center  -
 

- Biomark - 
 

-  Tej-S -
 

-  Koelner -
-  Eagle Industries - 

 

-  Dr. Rose  -
 

-  SSI Schaffer  -



Üzletágunk a szoftverek fejlesztésével, bevezetésével és
forgalmazásával foglalkozik. 

Szoftver üzletágunk főbb tevékenységei:

Szoftverek

Szoftver forgalmazás,
bérlés, fejlesztés és

licenszelés

Speciális hardver közeli
     szoftverek készítése

Weboldalak, áruházak
készítése, karbantartása

Gyártósorok programjainak
     és adatfeldolgozási
szoftverek fejlesztése



Hálózatunkhoz havi 20-30 új ügyfél csatlakozik. A hálózat
fejlesztését, menedzselését, karbantartását folyamatosan
végezzük, valamint a nap 24 órájában partnereink
rendelkezésére állunk.

Telephelyek és cégek biztonságos összekapcsolása, valamint
megfigyelő- és kamerarendszerek kiépítése is divíziónkhoz
tartozik.

Egyik legnagyobb erényünk a rugalmasság, így minden
igényhez alkalmazkodni tudunk.

Internet, telefon és tévé szolgáltatás
Kábeles (réz, optika) és kábel nélküli hálózatok építése
Irodák, telephelyek összekapcsolása
Kamerarendszerek kivitelezése
VOIP telefon rendszerek
Elektronikus FAX (Web, email, nyomtatás, stb.)
Beléptető rendszerek 
WEB oldalak, áruházak készítése
Szerverbérlet, szerverelhelyezés saját szervertermeinkben.

Hálózati üzletágunk minden igényre felkészült, ami két, vagy
több eszköz összekötéséhez szükséges. Saját szolgáltatásaink
közül a legfontosabbak:

Halózatépítés



Hardver divíziónk alapításunk óta dinamikusa
fejlődik. Hardver és szoftver területen
beszerzési forrásainknál a legmagasabb
szintet értük el árképzési, technikai és
garanciális területen.

FŐBB JELLEMZŐINK:

Hardver kiskereskedelem
 

 Számítógép szerviz
 

 Minősített hardver beszállító
 

 Szervertermek építése, fejlesztése,
üzemeltetése

 

 Internetes szerverpark üzemeltetése
 

 Egyedi hardverek és hardver közeli szoftverek
gyártása – vékonykliensek, céleszközök,

eszközbe
 

     integrált mini gépek, telekommunikációs
eszközök

 

 Hardver kutatás, fejlesztés részleg
 

Adat és telefon átjátszók gyártása



Hardverek

Szervizünk gyors és precíz munkával segíti az
otthoni felhasználókat és a szerződéses
partnereink munkáját is.

Közép- és nagyvállalatok minősített
beszállítójaként a hardverek és a kellékek teljes
skáláját biztosítjuk.

Internetes szerverparkunk folyamatosan bővül,
ahol WEB oldalak, levelezőrendszerek,
domainek és egyedi Internetes kiszolgálók
üzemelnek akár Gigabit fel/le töltés használatával.



Referenciák
Az alábbiakban három referenciát mutatunk be.
Igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy látható legyen
cégünk sokszínűsége. Természetesen ezen kívül is
számos referenciával rendelkezünk, éves szinten több
száz kisebb/nagyobb projektet hajtunk végre.

Telekommunikációs 
szolgáltató

A céggel több mint 14 éve állunk
napi kapcsolatban. A cég számára 29
rádiós központot építettünk ki,
amelyet napi szinten üzemeltetünk. 
 Ezen kívül a központi informatikai
rendszer teljes fejlesztése és
üzemeltetése a feladatunk.

Magánkórház

Az ötcsillagos szolgáltatást
nyújtó kórházban a teljes

informatikai rendszer napi
üzemeltetése és az

Informatikai/hálózati rendszer
folyamatos fejlesztése a

feladatunk. A rendszer
sajátossága a speciális kórházi

gépek üzemeltetése,
amelyeknek napi 24 órában
készen kell állnia a betegek

kiszolgálására.



Autó alkatrész gyártás

Partnerünkkel több évvel ezelőtt a termelési gépekben lévő
számítógépek és céleszközök modernizálásával kapcsolatban
ismerkedtünk meg. Ez volt az első közös projektünk, amióta a
termelési rendszert folyamatosan üzemeltetjük is. 

A 2013-as év során a cég az addig bérelt informatika helyett, saját
informatikát szeretett volna. Ennek kiépítését a németországi
telephellyel együtt megterveztük és kiviteleztük. A kiépítés óta az
irodai rendszer üzemeltetése is feladatunk.

2016-ban egy teljesen új zöldmezős beruházással kiépült az új
telephely, ahol a gyengeáramú hálózat tervezése, kivitelezése, a
telefonos rendszer (tisztán VOIP) tervezése, kivitelezése és minden
informatikai kiépítés, költöztetés volt a feladatunk.

Referenciák



TERMÉSZETESEN SOK-SOK EGYÉB
REFERENCIÁNK VAN AZ ELMÚLT TÖBB

MINT 20 ÉVBŐL – 1400-NÁL TÖBB
PROJEKTET TARTUNK SZÁMON ÉS

SZÁMTALAN KISEBB-NAGYOBB
FELADATOT IS VÉGREHAJTOTTUNK.

https://f-consulting.hu             erdeklodes@fcs.hu 


