
 
 

 
 

 
 

Sajtóközlemény 

 

Debrecen, 2011. január 11. 

 

Élvonalbeli informatikai min ősítő rendszer Kelet-Magyarországon 

 

� Első informatikai minősítő központ Kelet-Magyarországon 

� Vezető informatikai bizonyítványok a jobb szolgáltatásért 

 

Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltató központja, az IT Services Hungary Kft. ma 

jelentette be, hogy megállapodást írt alá a Pearson VUE nemzetközi elektronikus vizsgaközponttal 

egy kihelyezett, akkreditált vizsgaközpont létrehozásáról. Az online vizsgarendszer az IT Services 

Hungary debreceni irodaházában, a Tudásparkban kerül berendezésre, ahol magas kategóriájú 

informatikai vizsgák letétele válik lehetővé elsőként Kelet-Magyarországon.   

 

A Pearson VUE vezető szolgáltató az elektronikus vizsgáztatásban és a vizsgaközpont hálózatán 

keresztül 320 szakmai és informatikai szervezetnek kínál vizsgákat világszerte. A vizsgarendszer 

fejlett technológiájának köszönhetően az IT Services Hungary modern és egyszerű megoldást 

alkalmazhat a cégen belüli informatikai vizsgák lebonyolítására, míg a vizsgázók gyors visszajelzést 

kapnak szakmai bizonyítványuk megszerzésének folyamatáról. A vizsgázó jelöltek önmaguk tudják 

regisztrálni és átütemezni a vizsgáikat a központi weboldalon vagy ügyfélszolgálaton, mindezt 

egyszerűen az interneten keresztül. 

 

“Örülünk a Pearson VUE-val történt megállapodásnak. A vizsgarendszer önállóságot és 

rugalmasságot ad nekünk azáltal, hogy a cégen belül szükséges szakmai informatikai bizonyítványok 

megszerzésének lehetőségét külső cég bevonása nélkül, saját forrásokból tudjuk biztosítani 

munkavállalóinknak. Örülünk neki, hogy együtt dolgozhatunk egy olyan céggel, melynek 

technológiája lehetővé teszi számunkra, hogy még jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleink 

számára.” - közölte Ilosvai Péter, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója. 

 

“Büszkék vagyunk rá, hogy üdvözölhetjük az IT Services Hungary-t az akkreditált vizsgaközpontok 

gyorsan növekvő globális hálózatában. Biztos vagyok benne, hogy az új vizsgarendszer hozzájárul a 



 
 

 
 

 
cég munkavállalóinak karrierfejlődéséhez” – tette hozzá Suzana Lopes, a Pearson VUE EMEA 

kereskedelmi igazgatója. 

 

Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
2008-ban az “Év befektetője” díjat nyert IT Services Hungary Kft. (ITSH) a T-Systems International 100 %-os tulajdonú leányvállalata. A T-
Systems nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és legdinamikusabban 
fejlődő informatikai szolgáltató központja. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az 
informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A dinamikus 
fejlődés eredményeként a budapesti központ mellett az ITSH 2007-ben megnyitotta debreceni irodáját is. 
http://www.it-services.hu 
 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjainak és hálózatainak a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat nyújt 
multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált 
megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének biztosítása céljából. Közel 45 300 munkavállaló dolgozik azon 
világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető üzleti 
tevékenységét. A T-Systems közel 8.8 milliárd euró árbevételt generált a 2009-es pénzügyi évben. 
 
A Pearson Vue bemutatása   
A Pearson VUE (www.pearsonvue.com) világvezető az elektronikus vizsgáztatást végző szabályozó és certifikációs testületek között. A 
szolgáltatások teljes készletét kínálja a kísérleti fejlesztéstől a vizsga kiszállításán át az adatkezelésig. A Pearson VUE 162 országban kínál 
vizsgákat a vizsgaközpontok világméretűleg legnagyobb hálózatán keresztül, vizsga szolgáltatásokat biztosítva informatikai, tudományos, 
kormányzati és szakmai ügyfeleknek. Pearson VUE megszerezte az egykori Promissor-t 2006-ban, kiterjesztve ezzel vezető szerepét a 
certifikációs piacon. A cég innovatív technológiája a legmagasabb szintű biztonsági és program ellenőrzést nyújtja, mialatt elkötelezettsége 
az ügyfeleknek és az egyéni vizsgázóknak páratlan vizsgaélményt nyújt. 

 
További információ: 
 
IT Services Hungary 
Nagykálnai Andrea, kommunikációs vezető 
Tel.:  +36 1 371 8208 
E-Mail:  andrea.nagykalnai@it-services.hu 
 
http://www.it-services.hu/Pearson_VUE 
 


