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Szirtes Technologies Kft.
www.szirtes.com

Tel.: +36 1 999 6514
Cím: 1139 Budapest, Forgách u. 21.
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Kiemelt felhős megoldásaink

Gold és Silver partnerminősítéseink

Rendszerintegráció

A Szirtes Technologies Kft. rendszerintegrációs üzletágának

szolgáltatásai nem csak különálló elemekre és megoldásokra, hanem

az üzleti- szolgáltatásközpontú folyamatokra is kiterjed. A Microsoft alapú

informatikai infrastruktúrára vonatkozóan speciális szakértői gárdával vállalunk

tanácsadói tevékenységet több témában.

Vállalat- és Infromációbiztonság Migrációs projektek és Modern
Munkakörnyezet

Jellemzően a koncepcionális tervezéstől a lépésről-lépésre történő implementáláson át az üzemeltetésre történő átadásig jelen 
vagyunk a folyamatban, illetve igény esetén azt követően is (pl. üzemeltetés-támogatás biztosítása esetén). Tevékenységeinket 
jellemzően távfelügyelettel, helyszíni kiszállással továbbá telefonos rendelkezésre állással végezzük.

Hivatalos Microsoft partnerként jól ismerjük a gyártó termékeit, felhős megoldásait és ajánlásait. Ezeket az ismereteket felhasználva 
hatékonyan tudunk együttműködni és a megfelelő megoldásokat tudjuk szállítani partnereink számára.

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/kiemelt-felhos-megoldasaink/page/279

Működésünk óta főként hazai közép- és nagyvállalatok számára biztosítottunk tervezési, bevezetési, hibaelhárítási és architekt 
feladatokat elsősorban Microsoft platform és alkalmazás termékek kapcsán. Meghatározó tevékenységeink közé tartozik a 
rendszerfelügyeleti, virtualizációs és felhő szolgáltatások kialakítása, és automatizmusok melletti optimalizációja. 

Kollaboráció: Teamwork



Minimum 15 éves gyakorlati projekt 

tapasztalattal, számos gyártói minősítéssel 

rendelkező, az adott témakört mélységében 

ismerő szakembereink a termék bevezetését 

megelőző koncepcionálás fázisától 

kezdődően képesek megtervezni, 

lekommunikálni és megvalósítani az új 

szoftverbevezetési,szoftverbevezetési, migrációs feladatokat. Az 

üzemeltetés támogatás során felmerülő egyedi 

igények kielégítését, extrém meghibásodások 

kivizsgálását és a megoldásszállítást is 

biztonsággal rájuk lehet bízni. Egyúttal képes a 

rendszermérnökök munkáinak szakmai 

koordinálására a megfelelő minőségi célok 

betartása érdekében.betartása érdekében.

Minimum 5 éves projekt tapasztalatokon 

alapuló szakmai múlttal és az ehhez 

elengedhetetlen gyártói minősítésekkel is 

rendelkezik. A rendszerek teljes körű 

üzemeltetését képes ellátni, de komolyabb 

migrációs vagy termék bevezetési projektek 

során átfogó rendszertervezési ismeretekkel 

csakcsak korlátozottan rendelkezik. A szükséges 

tervek alapján képes önállóan elvégezni a 

változáskezelési eljárásokat, a bevezetési 

vagy migrációs feladatokat.

Incidens esetén azonosítja a meghibásodott 

területet, szakértőként a lehető legrövidebb 

időn belül elhárítja azt, és ha szükséges, akkor 

problémaként kivizsgálja és dokumentálja az 

esetet és annak megoldását.

Olyan üzemeltetés támogató szakember, aki a 

kliens és a szerver hálózat általános üzemeltetési 

feladatait képes önállóan ellátni.   A gyakran 

előforduló hibákat vagy melyekhez a korábbi 

eset kapcsán már készült tudáscikk, képes 

önállóan javítani és dokumentálni. Rendszerek 

tervezése és a tervek implementációja már 

nem feladata.nem feladata.

Hivatalos Microsoft partnerként jól ismerjük a gyártó termékeit, felhős megoldásait és ajánlásait. Ezeket az ismereteket felhasználva 
hatékonyan tudunk együttműködni és a megfelelő megoldásokat tudjuk szállítani partnereink számára. Számos vállalat választása 
esett már ránk, hogy bekapcsoljanak minket az infrastruktúrájukkal kapcsolatos feladataikba. A rendelkezésre állást vagy az 
erőforráskihelyezést igyekszünk rugalmasan

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/szolgaltatasaink/page/270

Általános üzemeltetés támogatás

Cégünk 2006 óta lát el üzemeltetés támogatási feladatokat

első sorban közép- és nagyvállalati ügyfelek számára.

Szakember gárdánkban megtalálható a rendszergazda,

a rendszermérnök és az architekt szakember.



Ha Ön felhős megoldásban gondolkodik, mert szeretné vállalata IT infrastruktúráját megbízható, biztonságos és költséghatékony módon működtetni és szeretné, ha 

bármikor, bárhonnan elérhetőek lennének a munkavégzéshez szükséges adatok és alkalmazások, akkor mi segítünk Önnek megtervezni és kivitelezni az ehhez 

szükséges átállást.

Ha vállalata már rendelkezik felhős megoldással az Azure-ban, de szeretné bővíteni a migráció körét, vagy tanácsadásra, tervezésre és támogatásra lenne 

szüksége az újabb lehetőségekkel kapcsolatban, akkor nálunk jó helyen jár!

Ha Ön most szeretné bevezetni a terméket, vagy a már meglévő rendszer támogatásában és fejlesztésében lenne szüksége segítségre nálunk jó helyen jár! 

A Microsoft Azure egy összetett felhőszolgáltatási platform, amelyben virtuális gépeket, adatbázisokat, saját fejlesztésű 
alkalmazásokat és számos szolgáltatást lehet futtatni. Az ezekhez szükséges hardvert a Microsoft biztosítja és üzemelteti, így egy 
vállalat esetében az IT infrastruktúra működtetése egyszerűvé válik, a termelői tevékenység pedig hatékonyabbá. A 
felhasználók bármikor, bárhonnan tudnak dolgozni, hiszen egyszerűen és biztonságos módon elérik a rendszert.

A korábbi Office 365 portfólió megújult, kibővült és ennek az új neve lett a Microsoft 365, amely a Microsoft SaaS 
technológiákat összefoglaló felhő alapú megoldáscsomagja.  
A Microsoft 365 olyan felhő alapú alkalmazásokat foglal magában, amelyek nagyon hatékony és biztonságos irodai 
munkavégzést tudnak biztosítani a vállalatok számára. Nem véletlen, hogy sok kis-, közép- és nagyvállalat is tervezi a termék 
bevezetését, vagy már meg is tette azt.

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/szolgaltatasaink/page/270

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/azure/page/276

Felhős megoldások

Azure és/vagy az M365 bevezetését tervezi vagy már bevezetésre

került, de gondja adódott vele, akkor a témában szerzett kompetenciáink,

tudásunk, tapasztalatunk alapján biztosan tudunk segíteni az Ön cégének is!



Érdemes szem előtt tartani, hogy a virtualizációs technológiák alkalmazásával a fizikai és a virtuális rendszerek elválaszthatók ugyan egymástól, de két különálló 

rendszer felügyelete helyett így is csupán egyet kell megvalósítanunk. A fizikai kiszolgálókat, a rajtuk virtuálisan futtatott operációs rendszereket, illetve az ezekbe 

telepített alkalmazásokat együttesen, egy felügyeleti infrastruktúrával tudjuk hatékonyan kiszolgálni, amely az alacsony TCO biztosításának záloga is egyben.

Veam propartnerként ügyfeleink segítségére tudunk leni Veeam licencek értékesítésében. 

Egy alapvetően virtualizációs megoldásokra épülő infrastruktúra egyik fontos eleme kétségen kívül a Hypervisor, amely az 
elkülönített erőforrásokat biztosítja a virtuális gépek számára. A virtualizációs kód önmagában azonban nem elegendő, mivel a 
távmenedzsmenthez a virtuális gépek felügyeletéhez, a jogosultáskezeléshez és a biztonsági beállítások kikényszerítéséhez OS 
rendszerkomponensekre van szükség.
AA vitrualizációs technológiák alkalmazásával szorosan együtt járó kérdés a licencelés, amivel a Hypervisor szállítójától 
függetlenül foglalkoznunk kell. A Microsoft licencelési politikája nincs összefüggésben a Hypervisorral, így akkor is át kell 
számolnunk a Microsoft kiszolgálói licenceket, ha nem Microsoft alapú vitrualizációs kódot használunk. A Windows Server 
licenckonstrukciójába be van építve a virtuális gépek futtatásának joga is, amivel jelentős megtakarítás érhető el.

Cégünk Veeam propartneri státusszal rendelkezik, és több sikeres Veeam projektet bonyolított le nagyvállalati környezetben. Ez 
a szoftver megoldás lehet azon vállaltok számára, akik a virtualizált környezetre optimalizát adatmentési megoldások közül nem 
a Microsoft irányába szeretne haladni. A Veeam Backup and Replication szoftver kimondottan a virtuális infrastruktúra (VMware 
és Hyper-V) adat- és rendszermentési feladataira lett kitalálva. 

További részletekért keresse kollégáinkat: info@szirtes.com

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/virtualizacio/page/158

Más gyártói megoldás.

Virtualizáció

A dinamikusan fejlődő informatikai iparág mamár egyik

nélkülönözhetetlen kelléke a virtualizáció. A Microsoft szerver-virtualizációs

megoldásai közül a Hyper-V emelkedik ki.



A rendszerfelügyeleti termékek közül kielemnénk a System Center termékcsaládot, közülük is kiemelve a SCOM és a Microsoft Endpoint Manager (SCCM, Intune) 

témaköröket, melyben szerzett szakmai tapasztalatainkat minősítéseink is igazolják.

System Center Operation Manager

AA System Center Operations Manager minden egyes felügyeleti csoport üzemelő példánya "all-in-one" telepítés lesz, ahol az összes szolgáltatás egyetlen kiszolgálóra 

van betöltve, vagy egy elosztott telepítés. A telepítések kombinálhatók is egymással: így alakítható ki az Operations Manager több felügyeleti csoportot tartalmazó 

infrastruktúrája. Ezek a felügyeleti csoportok aztán a vállalat igényei szerint különböző kapcsolatokat vehetnek fel egymással.

Microsoft Endpoint Manager

AA Microsoft Endpoint Manager (korábbi nevén Intune) ma már képes a legtöbb eszköz- és alkalmazás felügyeleti igényt egy eszközként biztosítani. A cloud 

technológiából adódóan a bevezetése nem igényli a földi környezetben infrastruktúra szerepek telepítését és konfigurálását, így az implementálása is egyszerűbb 

folyamattá válik. A megoldás az önálló Endpoint Manager és az ECM-el (korábbi nevén SCCM) integrált co-managed rendszer kialakítását is támogatja, így az 

ügyfelek rugalmasan alakíthatják a kliensfelügyeleti környezetüket.

IT Biztonságtechnológiai szolgáltatásunk magában foglal folyamat-, illetve rendszer alapú megoldásokat, így lefedve a vállalati 
működés- és információbiztonság területeit. A megoldások tervezésénél Partnereink igényeit szem előtt tartva ügyelünk arra, 
hogy a biztonság ráfordításai arányosak legyenek a védendő értékkel. 
Folyamatalapú megoldásaink a biztonságtechnológiát alapvetően az üzleti folyamatok spektrumából vizsgálják: vizsgáljuk az 
információ és az adat áramlását az üzleti folyamatokban, feltérképezzük a lehetséges veszélyforrásokat, sérülékenységeket. 
Végül ajánlásokat, terveket készítünk azok elhárítására:

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/it-biztonsag/page/272

Üzletfolytonossági Terv (BCP)

Katasztrófa-elhárítási Terv (DRP)

Biztonsági Profilok elkészítése (DoD)

Specifikus szabályozások, policy-k

Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ)

Rendszerfelügyelet

Cégünk megoldásai nemzetközi módszertanokra épülnek. Célunk,

hogy biztonságtechnológiai megoldásaink által Partnereink adatai

sérthetetlenek legyenek - szem előtt tartva azt, hogy azok egyúttala

megfelelő helyen,időben és személyeknél rendelkezésre is álljanak.



Licencelési tanácsadás során segítünk Ügyfeleinknek kiválasztani a megfelelő felhős 
előfizetési formákat, csomagokat, mert egyre könnyebb elveszni a szoftvergyártók 
által kínált licenc konstrukciók erdejében. Mennyiségi licenc? OEM? Dobozos termék? 
Felhő alapú szolgáltatások? De vajon melyik a legolcsóbb, melyik a rugalmasabb? 
Szakértőink a vállalkozások egyedi igényeihez igazodva segítenek kiválasztani a 
megfelelő licenceket.

Licencelési tanácsadás

Készen áll a szoftver és a licenc állomány a felhőre? Segítünk eldönteni, hogy mely 
szoftvereket és licenceket lehet áthelyezni a felhőszolgáltatásba, mely elemeket lehet 
kiváltani vagy átváltani az optimális átállás és költségcsökkentés érdekében.

Felhő tanácsadás

Vállaljuk licenc beszerzési előterjesztések, döntés előkészítő javaslatok elkészítését.

Megvalósítás

További részletekért keresse kollégáinkat: info@szirtes.com

Licenc értékesítés

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a különböző gyártók

szoftvereinek licencelésében, értékesítésében. A munka során felmérjük

az ügyfelek jelenlegi szoftvereit, licenceit és a felmerülő igények alapján javaslatot

teszünk a legoptimálisabb beszerzési konstrukciókra és mennyiségekre.



Oktatás

Hivatalos Microsoft oktatóközpont vagyunk, de széleskörben

nyújtunk képzéseket más témakörben is, mint például: VMware, ITIL,

Veeam, Cisco, Citrix, Linux, RedHat stb. Mindegyik témakör esetén biztosítani

tudunk hivatalos képzéseket (más gyártók hivatalos képzéseit oktatási partnereinken

keresztül valósítjuk meg), valamint saját fejlesztésű tanfolyamokat.

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/oktatokozpontunk/page/97

A Szirtes Technologies Kft. 2009 óta nyújt informatikai képzéseket közép- és 
nagyvállalati ügyfelei számára. Fontos számunkra, hogy az aktuális 
trendeket ne csak ismerjük, hanem használjuk is. Oktatóink az adott 
témák szakértői és töb éves tapasztalattal rendelkeznek, melynek 
ismereteit a képzésen során átadják a résztvevőknek. Képzéseink 60% 
gyakorlatorientált és csak 40%-ban tartalmaz elméletet.

NemcsakNemcsak gyártói minősítésekkel rendelkezünk, de engedélyezett 
Felnőttképző Intézmény is vagyunk, így ügyfeleink az egyes pályázatok 
során is számíthatnak ránk.
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Egy oktatási kupon melynek segítségével a vállalatok könnyen tervezhetővé teszik a képzési költségeiket az adott évre. A kupon 
segítségével fixálható az adott évben a képzésekre szánt összeg, hiába egy esetleges árfolyam változás vagy gyártói áremelés. 
A kupon megrendelésekor a Megrendelőnek nem kell előre meghatározni a konkrét tanfolyamokat, hogy melyik kollégát 
küldené képzésre, vagy azt, hogy mikor. A SzirTicket oktatási kupon a megrendeléstől számított egy éven belül szükséges 
felhasználni.
AzAz oktatási kuponok felhasználhatóak Microsoft-os vagy saját fejlesztésű Microsoft alapú képzéseinkre. Az egyes tanfolyamokra 
szükséges a tanfolyami jelentkezési lap kitöltése, ahol a képzés díjánál az oktatási napok számát és a kupon kódját szükséges 
feltüntetni. Az oktatási napok száma megegyezik a tanfolyam hosszával.

Mi is az a SzirTicket?

Csomagjaink

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/szirticket-kupon/page/144

SzirTicket oktatási kupon

A SzirTicket oktatási kupon 2014 óta található meg a

Szirtes Technologies Kft. fizetési opciója között. Az ötletet a korábban

Microsoft által is nyújtott Software Assurance program adta,

ami a Microsoft Volume Licensing csomaghoz tartozott.

OKTATÁSI NAPOK SZÁMA NETTÓ ÁRA

Egy (1) oktatási nap 75 000 Ft+Áfa (egységár: 75 000 Ft+Áfa)

Három (3) oktatási nap 220 000 Ft+Áfa (egységár: 73 333 Ft+Áfa)

Öt (5) oktatási nap 325 000 Ft+Áfa (egységár: 65 000 Ft+Áfa)

 Tíz (10) oktatási nap 620 000 Ft+Áfa (egységár: 62 000 Ft+Áfa)

 Tizenöt (15) oktatási nap 860 000 Ft+Áfa (egységár: 57 333 Ft+Áfa)

 Húsz (20) oktatási nap 1 120 000 Ft+Áfa (egységár: 56 000 Ft+Áfa)



Vizsga

Ahhoz, hogy vállalkozása az adott gyártó hivatalos partnereként

működhessen, szervezetének fel kell tudni mutatnia egy meghatározott

számú, minősítéssel rendelkező szakembergárdát.

További részletekért látogasson el a: https://szirtes.com/hivatalos-pearson-vue-es-certiport-vizsgakozpont/page/238

Cégünk 2009-től hivatalos Pearson VUE, 2017-től hivatalos Certiport vizsgaközponti státusszal rendelkezik. Vizsgaközpontunk a XIII. 
kerület, Forgách u. 21. szám alatt található meg. 

A Szirtes Technologies Kft. számos csomagot, segédletet vagy online vizsgafelkészítő tanfolyamot biztosít annak érdekében, hogy 
a nálunk vizsgázók sikeres eredményt érjenek el. Vizsgázóink megtalálhatják a számukra legkényelmesebb felkészülési formát, 
legyen szó otthoni tanulásról vagy egy tutor által irányított felkészülésről otthon vagy oktatóközpontunkban. 

Miért hasznos a minősítések megszerzése?

Letehető gyártói minősítések

Ellenőrizheti a képzésen megszerzett tudását,
Minősítéssel tudja igazolni, hogy az adott téma szakértője,
A minősítések nemzetközi környezetben is elismertek és a hazai piacon is egyre inkább elvártak,
Hitelesebbé teszik a szakmai hozzáértést.



Szirtes Technologies Kft.
Cím: 1139 Budapest, Forgách u. 21.

Tel: +36 1 999 6514
E-mail: info@szirtes.com
www.szirtes.com


