Sajtóközlemény
A T-Systems leányvállalat IT Services Hungary uniós támogatást nyert a jövő
infokommunikációs alkalmazásai és eljárásai fejlesztésére


A kutatás és fejlesztési projekt 78 új munkahelyet teremt



Az ITSH a tudásba fektet

Debrecen, 2010-06-09 – Az IT Services Hungary (ITSH), a T-Systems leányvállalata a magyar
gazdaság tartós növekedését célzó Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 463
millió forintos európai uniós támogatást nyert K+F tevékenysége finanszírozására és
telekommunikációs eszközök fejlesztésére.
A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése, a K+F
eredmények jobb hasznosítása, és a tudásalapú gazdaság fejlesztése kiemelt prioritás az Európai
Unió és a vállalat stratégiájában egyaránt. Az IT Services Hungary a Deutsche Telekom AG
konszern tagjaként, a T-Systems csoporton keresztül 2005-ben hirdette meg úgynevezett
nearshore stratégiáját, melynek eredményeként a csoport üzemeltetési, fejlesztési és K+F
tevékenységének egy részét közép-európai telepekre helyezi át.
A támogatást nyert kutatás-fejlesztési projektre a vállalat 78 új munkahelyet teremt: A magyar
felsőoktatási szférával közös együttműködésben 5 PHD hallgató, 17 diploma előtt álló, és 56
diplomás hallgató kap kutatói munkára lehetőséget. Az egyetemek speciális szakképzéseket
tartanak a cég alkalmazottainak, valamint közreműködnek az egyes kutatási területek feltárásában,
az új ismeretek megszerzésében és az így megszerezett tudást felhasználják az új képzési
tematikák kialakításában. A projekt segítségével így megvalósul a felsőoktatás, a kutatói- és a
gazdasági szféra együttműködése.
A kutatások 3 nagy csoportban, három témakörben zajlanak. Egy 40 fős csapat a meglévő magyar
ügyfelek – nagyvállalatok, kkv-k, állami partnerek – számára értékesített termékek, eszközök,
eljárások fejlesztésén dolgozik, az információ és kommunikációtechnológia határterületeinek minél
hatékonyabb kihasználása érdekében.
Egy 30 fős csapat a külföldi anyavállalat, a Deutsche Telekom AG rendszerirányítási üzletága
számára végez teljes körű információ- és kommunikációtechnológiai kutatási tevékenységet, míg a
legkisebb, 8 fős csapat a vállalat szolgáltatásnyújtó részlege számára végez kutatásokat, majd
módszertan-fejlesztést a hatékonyabb vállalati működés érdekében.
„Az IT Services Hungary a tudásba fektet Magyarországon. A támogatott projekt keretében a jövő
igényeinek megfelelő ICT szolgáltatások új alkalmazásait és eljárásait kívánjuk fejleszteni és
egyúttal a cég tudásbázisát szélesíteni.” – mondta el Harman András, a kutatások helyszínéül is
szolgáló ITSH debreceni központjának vezetője, aki hangsúlyozta: ahhoz, hogy Magyarország
továbbra is megtartsa az informatika területén régiós vezető pozícióját, ilyen típusú
együttműködésekre és K+F projektekre van szükség.

Az 1800 fős, budapesti és debreceni székhelyű vállalat, mely 2007-es indulása óta minden évben
megduplázta munkatársainak számát, a jövőben is a fiatal, nyelveket beszélő, képzett fiatalok
tudására alapozva kívánja kiszolgálni hazai és külföldi ügyfélkörét egyaránt.
Együttműködés a magyar felsőoktatással
Az ITSH fontosnak tartja a helyi közösség támogatását és az elmúlt években sikeres
együttműködést valósított meg a Debreceni Egyetemmel és számos más felsőoktatási
intézménnyel. „Úgy gondoljuk, hogy az oktatási intézmények bevonásával piacorientáltabb képzési
rendszer fejlesztéséhez járulunk hozzá és ezzel egyben a cívisváros versenyképességét is
növeljük.” mondta Harman András a rendezvényen.

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 egyik 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 Deutsche Telekom bemutatása
A Deutsche Telekom a világ egyik vezető integrált telekommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalata, több mint 151 millió mobil
felhasználóval, 38 millió vezetékes hálózati,- és több mint 15 millió szélessávú vonallal. A Deutsche Telekom leányvállalatai a T-Home
(vezetékes telefónia, szélessávú internet), T-Mobile (mobil kommunikáció) és a T-Systems (ICT megoldások). Vállalatok nemzetközi
csoportjaként 50 országban, világszerte közel 260 000 munkavállalóval a Deutsche Telekom 64.6 milliárd euró árbevételének több, mint
felét Németországon kívül generálta a 2009-es pénzügyi évben.
További információ elérhető a www.telekom.com oldalon.
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