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A NOD32 az IBUSZ te vé keny sé gé re
néz ve tel jes kö rű ví rus védel met 
biz to sít. A szoft ver ál tal vé dett 
há ló za ton fut a vál la lat tel jes ügy vi te li
rend sze re, ame lyen ke resz tül az 
uta zá si iro da út ja it ér té ke sí ti, 
a hely fogla lá so kat in té zi, va la mint 
a tu risz ti kai ada to kat tá rol ja.

„A központi menedzsmentnek köszönhetően 

a NOD32 adminisztrációja távolról elvégezhető,

így nincs szükség a 75 telephely közti ingázásra.” 

Csekey Gábor, az IBUSZ informatikai hátteréért felelős

Computrade Kft. vezetője



A 104 éves múlt ra vis  sza te kin tő IBUSZ Uta zá si Iro dák Kft.
Ma gyar or szág ve ze tő uta zá si iro dá ja. A cég 75 egy ség ből
ál ló iro da há ló za tá val, több mint 500 mun ka tár sá val 
2005-ben 14 mil li árd fo rint fe let ti ár be vé telt ért el. 
A ví ru sok kal szem be ni vé de ke zés re a vál la lat a NOD32
antivírus rend szert al kal maz za, mely nek be ve ze té sé ről
Csekey Gá bor, az IBUSZ in for ma ti kai rend sze rét 
me ne dzse lő Computrade Kft. ve ze tő je be szélt.

A tá vol ság nem aka dály
Az IBUSZ-nál ös  sze sen mint egy 400 Win dows ala pú szá mí tó -
gé pen dol goz nak, ame lyek te rü le ti leg igen tá vol es nek egy -
más tól. „A bu da pes ti köz pont mel lett min den me gye szék he lyen, 
na gyobb vá ros ban és a na gyobb for gal mú ha tár át ke lő kön is van nak
fi ó kok, ös  sze sen mint egy 75 te lep hel  lyel és iro dá val kell ál lan dó 
szá mí tó gé pes kap cso lat ban len nünk, és minden nek a mag ját 
a bu da pes ti szer ver köz pont ké pe zi” – is mer tet te a hely ze tet
Csekey Gá bor. Az egyes iro dák ban lo ká lis há ló za to kat ala kí tot -
tak ki, ame lyek köz vet le nül bé relt vo na la kon vagy vir tu á lis
ma gán há ló za ton (VPN) ke resz tül kap cso lód nak a fő vá ro si 
in for ma ti kai köz pont hoz. Mi vel a ki ren delt sé ge ken nin cse nek
in for ma ti kus szak em be rek, olyan távmenedzsmentrendszert
épí tet tek ki, amely nek se gít sé gé vel a föld raj zi tá vol sá got 
át ível ve azon nal el ér he tik a fi ó kok ban lé vő asz ta li gé pe ket. 
„A NOD32 ki vá lasz tá sa kor – szá mos egyéb té nye ző mel lett – az egyik
leg fon to sabb szem pont az volt, hogy ez az antivírus-megoldás 
a Win dows ala pú há ló za tok tar to má nyi, il let ve mun ka cso por tos 
mo dell jé ben egy aránt ki vá ló an mű kö dik. Az IBUSZ ese té ben ugyan is
a köz pont ban te le pí tett szá mí tó gé pek tar to mány ban, míg az al -

egysé gek nél lé vők mun ka cso port ban mű köd nek” – mond ta 
Csekey Gá bor.

A NOD32 te le pí té se a táv fel ügye le ti rend sze ren ke resz tül tör -
tént. A tel jes, le ve le ző szer ve re ket is érin tő gép park ra tör té nő
be ve ze tés – a szo ká sos na pi fel ada tok el lá tá sa mel lett – fél 
hó na pot vett igény be. „Mi u tán né hány rész let kér dés ben kon zul tál -
tunk a Sicontact Kft. mun ka tár sa i val, a na pi mun kánk mel lett si ke -
rült meg olda nunk a rend szer be ve ze té sét” – em lék szik vis  sza a
szak em ber. Bár vi szont ela dó ként ma gát a prog ra mot már ko -
ráb ban is is mer ték, a fel adat bo nyo lult sá ga mi att a be ve ze tés
előtt a NOD32-t ala pos tesz te lés nek ve tet ték alá. A szak em be -
rek ki je löl tek egy, a köz pont hoz kö ze li, fő vá ro si IBUSZ-iro dát,
ahol vé gig vet ték a te le pí tés tel jes fo lya ma tát. „A pró ba te le pí tés
so rán mo del lez tük, hogy az ál ta lunk elő re el ter ve zett pro ce dú ra 
ho gyan fog le zaj la ni az egyes al egy sé gek nél. Min den zök ke nő men te -
sen mű kö dött, így nyu god tan kezd het tünk hoz zá a mun ká hoz” – je -
gyez te meg Csekey.

Ész re vét len vál to zás
Az IBUSZ al kal ma zot tai szin te nem is ész lel ték az át ál lást,
mind ös  sze azt tűnt fel, hogy a ko ráb ban jel lem ző hi ba üze ne -
tek – pél dá ul a NOD32-t meg elő ző anti vírus szoftver aka do zó
fris sí té sé ről szó ló je len té sek – meg szűn  tek. „Nem így az in for -
ma ti ku sok!” – je gyez te meg Csekey Gá bor. „Rend szer gaz dá ink
szá má ra a NOD32 meg  bíz ha tó mű kö dé se kap csán je len tős idő és
ener gia sza ba dult fel, amit más in for ma ti kai fel ada tok meg ol dá sá ra
tud nak for dí ta ni. A köz pon ti me nedzs ment nek kö szön he tő en 
a NOD32 ad mi niszt rá ci ó já nak, ke ze lé sé nek min den vál fa ja tá vol ról
el vé gez he tő, így nincs szük ség a 75 te lep hely köz ti in gá zás ra sem” –
tet te hoz zá a szak em ber.

Tel jes kö rű vé de lem
A NOD32 az IBUSZ te vé keny sé gé re néz ve tel jes kö rű ví rus -
védel met biz to sít. A szoft ver ál tal vé dett há ló za ton fut a vál la -
lat tel jes ügy vi te li rend sze re, ame lyen ke resz tül az uta zá si 
iro da út ja it ér té ke sí ti, a hely fog la lá so kat in té zi, va la mint 
a tu risz ti kai ada to kat tá rol ja. Ter mé sze te sen a min den na pi
ad mi niszt rá ció so rán ke let ke ző do ku men tu mok ví rus vé del -
mét is a NOD32 biz to sít ja. Az IBUSZ há ló za ti adat for gal ma
amúgy igen je len tős, hi szen a köz pont ban he lyez ked nek el 
a szer ve rek, ame lyek kel fo lya ma tos kap cso lat ban van a mint -
egy 75 te lep hely. „Na pi szin ten több mint 50 ezer üze net megy át 
a le ve le ző szer ve rün kön” – ér zé kel tet te az adat for ga lom je len tős
mér té két a szak em ber.
Az IBUSZ ve ze tői is elé ge det tek a NOD32 mű kö dé sé vel, oly an  -
nyi ra, hogy ép pen most újí tot ták meg a NOD32-licenceket.
Csekey Gá bor el mond ta, hogy a Sicontact Kft. szak em be re i vel
ki fo gás ta lan együtt mű kö dés ala kult ki az el múlt idő szak ban:
„Csak jót tu dok mon da ni a Sicontact te vé keny sé gé ről. Nem csak 
a mű sza ki tá mo ga tás te kin te té ben, ha nem ke res ke del mi ol dal ról 
a kor rekt hoz zá ál lás kap csán is.”
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