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Esettanulmányok 

 

A H1 Telekom Kft. több mint tíz éve van jelen, mint vezetékes távközlési szolgáltató a 
hazai piacon. A költségcsökkentő telefon-szolgáltatás mellett ADSL internet 
hozzáférést is biztosít ügyfelei részére. 

A FixConnect cégvezetése gyakorlatilag a kezdetektől (2001) jó kapcsolatot ápol a 
telekommunikációs szolgáltatóval, hiszen annak idején a Panasonic majd Hybrex 
alközpont rendszereit is kollégáink tartották karban. 

2011 márciusában kezdett körvonalazódni IP alapú telefonközpont létesítésének 
gondolata. A szó szót követett és hamarosan két infokommunikációs akciótervvel 
álltunk elő. Eleinte saját rendszerünket (FixVoIP PBX) preferáltuk a piacvezető 
márkával szemben (AVAYA). Szolgáltatás készletben minden felmerült igényt 
kipipálhattunk saját termékünk esetében, de mivel mindvégig egyenrangúan 
versenyeztettük mindkét terméket, - nem beszélve arról, hogy nagykereskedelmi 
beszállítónk az IPO500 termékre adott konfigurációjára elképesztő promóciós 
árengedményt adott – végül a piacvezető márka került ki győztesen a csatából. 

A H1 Telekom rendszer konfigurációja követte a stratégiai igényeket és 30 db call 
center agent-et kellett létrehoznunk. Minden munkahelyre a meglévő számítógép 
hálózaton (Cat-6) üzemelő két switch portos fejbeszélő szett csatlakozással felszerelt 
AVAYA IP telefont telepítettünk. Kiválóan használható megoldást találtunk az 
supervisor –ok és a cégvezetés igényére, miszerint jó minőségű és „kellemes” 
árkategóriájú fejbeszélő készletet integráljunk a VoIP telefonokhoz. (Ez megjegyzem 
30 agent esetében jelentősen növelheti adott szervezeti egység beüzemelési költségét). A 
Panasonic KX-TCA89 fejbeszélőkkel már korábban is jó tapasztalatunk volt mind ár 
mind minőség tekintetében, így megfelelő kapcsolási rajz birtokában hozzá is 
foghattunk a fejbeszélő szett és a készülék csatlakozó pontja közötti passzív 
elemekből elkészített átalakítók sorozatgyártásához. Az AVAYA 1608 IP telefonok és 
a Pana. headset –ek jól vizsgáztak! 



	  

	   	  

Immár hamarosan egy éve használja a H1 az AVAYA rendszert, a korábbi ISDN PRI 
csatlakozás VoIP SIP trunk –re cserélődött. A rendszer nagyfokú stabilitásának 
köszönhetően szervizünknek – az elmúlt időszakban - garanciális problémákkal nem 
volt dolga. A közeljövőben több fejlesztés is körvonalazódik a korszerű 
infokommunikációs rendszerre, tovább bővítve az IP alapú technológia előnyeit. 

Mindezekről a jövőbeni fejlesztésekről - Tisztelt olvasóink – soron következő 
hírlevelünkből értesülhet. 

 


