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Üdvözöljük az Outsourcing Új Világában! 
 

Volt és néhány szervezetnél van is egy régi világ, ahol a számító-
gépek használata a felhasználóknak mindennapos küszködést is 
jelent, a menedzsment gyomorgörcsökkel néz minden informatikai 
megbeszélés elé, hiszen legtöbbször nagyobb költségekrol és si-
kertelen projektekrol szólnak. 
Van - egy reméljük soha be nem következo - irodalmi muvekben 
és filmekben megjósolt „szép” új világ, ahol az informatika túlno 
az embereken, szervezeteken és a társadalmon. 
A ketto között pedig itt van a ma világa, ahol az informatika a 
szervezetek legnagyobb részénél a mindennapok fontos szerszá-
mait jelenti. A lényeges pedig az, hogy ezek a szerszámok mindig 
megbízhatóan és nem túl költségesen muködjenek, kiszolgálják a 
szervezetet. Ennek a gondolkodásnak a mentén döntenek mene-
dzserek úgy, hogy értékes energiájukat a saját fo céljaiknak szente-
lik és az informatika muködtetését is kiszervezik erre szakosodott 
cégekhez. 
A MagiCom Kft. az utóbbi években ezen igények kielégítését 
tartotta szem elott. Felismertük, hogy a kiszervezések egyik lénye-
ges kockázata a szervezettséggel és az információvédelemmel 
kapcsolatos bizonytalanság. A vevoink érdekében az országban 
elsoként és egyedülállóan integrált minoségirányítási és informá-
cióvédelmi rendszert vezettünk be kifejezetten az outsourcing 
területre. 
Tapasztalatainkat, tudásunkat szívesen megosztjuk partnereinkkel. 
 

 Gasparetz András  
 

Outsourcing 
 
Igazodva az üzleti élet egyre erosödo elvárásaihoz 
ügyfeleink számára folyamatosan képzett 
szakembergárdánkkal emelt szintu szolgáltatásokat nyújtunk 
az alábbi területeken: 
§ Desktop és Szerver support 
§ Távoli és helyszíni network menedzsment 
§ LAN, WAN, VPN, VoIP tervezés, telepítés, support 
§ DNS/DHPC support 
§ Informatikai biztonság 
§ Pénzügyi menedzsment 
§ Beszerzés 
§ Adminisztráció 

Nem teljes szolgáltatást igénylo partnereink kéréseinek 
kielégitése érdekében a MagiCom Kft-t 2005 oszén a 
Budapesti Munkaügyi Központnál munkaero-kölcsönzo 
cégként is sikeresen nyilvántartásba vetette magát. 

MagiCom - határtalanul  
 

Az üzleti szolgáltatások kiszervezé-
se világméretu tendencia. Egyre 
több nagyvállalat választja azt a 
stratégiát, hogy alapveto tevékeny-
ségére koncentrál, és például infor-
matikai szolgáltatásokra vonatkozó 
igényeit alvállalkozó cégek segítsé-
gével elégíti ki.  
London, Cardiff, Uppsala e három 
határon túli jelentos nagyvárosban 
sikerült a MagiCom Kft-nek rövid 
idon belül eredményes, megbízható 
szolgáltatóként bemutatkoznia.  
Ezeken a helyszíneken a Megbízó 
által elismerten színvonalas telecom 
on-site supportot és project 
managementet végzünk (desktop, 
networking, telefónia). 
Megbízóink a MagiCom Kft.-vel 
magasan kvalifikált, ismereteiket 
folyamatosan újító szakembereket, 
kedvezo áru szolgáltatást, és az ál-
landóan megújuló informatikai igé-
nyekhez rugalmasan alkalmazkodó, 
azokat kielégíto, korrekt üzleti part-
nert nyernek.  
Kilátásaink szerint e három helyszí-
nen végzett színvonalas szolgáltatá-
sunk megfelelo referencia további 
offshore ill. nearshore megbízások 
elnyeréséhez – határtalanul. 
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MagiCom Kft. 
www.magicom.hu 
Levélcím: Budapest 1102,  
Szent László tér 20. 
Telefon: (06-1) 260-5869 
Fax:       (06-1) 260-3743 
E-mail:   magicom@magicom.hu 
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A MagiCom Kft. és partnercégei (E-Trend Kft; Helpdesk 
Bt.) a vevoik számára jelentos összes tevékenységükre („In-
formáció-kommunikációs technológiai területeken nyújtott 
outsourcing szolgáltatás; oktatás; hardver, szoftver és hasz-
nált gép értékesítés; web-üzemeltetés és karbantartás”) alakí-
tottak ki és sikeresen auditáltattak 2005 novemberében in-
tegrált minoségbiztosítási és információvédelmi rendszerü-
ket. A minoségirányítási rendszer a szoftverfejlesztési tevé-
kenységre is ki lett terjesztve. 
 
 

 
Házmester 

 
 A MagiCom Kft az E-Trend Kft-vel közösen több éve 
fejleszt különféle szoftvereket. A Házmester társasház-
kezelo és könyvelo szoftver egy közel 2 éves folyamatos 
fejlesztés eredménye. A szoftver az általános társasház-
kezeloi feladatok mellett teljesköru könyvelés elvégzésére is 
alkalmas. 
 
A program fobb funkciói: 
§ nyilvántartások 
§ levelezések 
§ bank és pénztárkezelés 
§ listák, kimutatások 
§ költségtervezés 
§ egyszeres és kettok könyvvitelu könyvelés 
§ jogosultság kezelés 

 
Vevovezérelt fejlesztési koncepciónk eredményeként di-
namikusan növekvo vevokört kell kiszolgálnunk. Ügyfeleink 
száma az elmúlt évben 50 fölé emelkedett, összesen több 
mint 33 000 albetéttel. Vevoink közt egyaránt megtalálhatók 
a budapesti és vidéki ügyfelek, az egy kis házat kezelo ma-
gánszemélyek és a több nagy társasházat kezelo szakcégek, 
sot lakásszövetkezetek is. 
A program iránt érdeklodoknek, és már meglévo ügyfele-
inknek minden héten pénteken 10 órától ingyenes termék-
bemutatóval egybekötött oktatást tartunk irodánkban.  
 
További információ: www.hazmester.etrend.hu 

XIX. Szakmai Fórum 
 

Immár XIX. alkalommal rendezi 
meg a 

Hétpecsét Információbiztonsági 
Egyesület 

az 
Információvédelem  menedzselése 

Szakmai Fórumot. 
 

A rendezvény programja: 
Trendek a nemzetközi és hazai in-
formációbiztonsági piacon  
Komáromi Zoltán (IDC Hungary)  
ügyvezeto igazgató 
 
 Szoftvergazdálkodás a gyakorlatban 
az információbiztonság tükrében  
Tozsér Zoltán (Tozsér és Máriás Kft.)  
ügyvezeto igazgató 
 
Az információvédelmi tanfolyamon 
végzett hallgatók diplomáinak át-
adása 
 
Pénztárak ellenorzésének új szabá-
lyozása 
Kirner Attila (PSZÁF) foosztályvezeto 
 
Az ISO/IEC 27001 szabvány köve-
telményeihez kapcsolódó feladatok 
az önkormányzati, államigazgatási 
szerveknél 
Lábodi Csaba (Veszprémi Egyetem)  

 
Az ingyenes szakmai fórum ido-
pontja 2006. január 18.  
 

Regisztráció január 16-ig: 
www.hetpecset.hu 
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