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Egy er dé sze ti vál la lat szá má ra 
az in for ma ti ka nem tar to zik 
a leg fon to sabb fó kusz te rü le tek 
kö zé, azon ban a biz ton sá gos 
műkö dés nem kép zel he tő el 
az alap ve tő ví rus vé del mi 
rend sze rek nél kül.

„A NOD32 az ár, a tel je sít mény és 
a meg bíz ha tó ság te rü le tén is ki emel ke dőnek
bi zo nyult.”  

Marozsán Zol tán, a Kapability Kft. ügy ve ze tő je



A NYÍR ER DŐ Nyír sé gi Er dé sze ti Rész vény tár sa ság 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Haj dú-Bi har Me gye te rü le tén
lé vő ál la mi tu laj do nú er dő te rü le tek ből kö zel 61 ezer hek -
tárt ke zel. A tár sa ság fő pro fil ját a ha gyo má nyos er dő -
gazdál ko dás és az eh hez kap cso ló dó ke res ke del mi szol gál -
ta tá sok je len tik, de Ke let-Ma gyar or szág egyik leg na gyobb,
tő ke erős vál la la ta ként a NYÍR ER DŐ Rt. nagy fi gyel met for -
dít a va dá sza ti ha gyo má nyok ápo lá sá ra is. Egy er dé sze ti
vál la lat szá má ra az in for ma ti ka nem tar to zik a leg fon to -
sabb fó kusz te rü le tek kö zé, azon ban – amint azt a NYÍR ER -
DŐ ve ze tői is fel is mer ték – a biz ton sá gos mű kö dés nem
kép zel he tő el az alap ve tő ví rus vé del mi rend sze rek nél kül.

A NYÍR ER DŐ Rt. köz pont já ban és 9, önál ló di ví zi ó ként mű kö -
dő er dé sze té ben Mic ro soft Win dows-kör nye zet ben meg kö ze -
lí tő leg más fél  száz szá mí tó gép mű kö dik. A mun ka tár sak kö -
zöt ti és a kül ső kom mu ni ká ció kö rül be lül ha vi 1 GB há ló za ti
for gal mat ge ne rál, mely be az e-mail és az internet for gal ma
tar to zik be le. Mi vel a tár sa ság ve ze tői fel is mer ték, hogy az 
in for ma ti ka mű köd te té se nem tar to zik kulcs te vé keny sé ge ik
kö zé, a szá mí tó gé pes rend szer üze mel te té sé vel 2000-ben 
a Kapability Hun ga ry Kft.-t bíz ták meg, mely az óta is el lát ja e
fel ada tot. 

„Fel ada tunk a rész vény tár sa ság in for ma ti kai rend sze ré nek üze mel te -
té se, a fej lesz té si irá nyok meg fo gal ma zá sa, az in for ma ti kai pro jek tek
me ne dzse lé se. Ter mé sze te sen ide tar toz nak az in for ma ti kai biz ton -
ság gal, így a ví rus vé de lem mel kap cso la tos kér dé sek is” – mond ja
Marozsán Zol tán, a Kapability Kft. ügy ve ze tő je.  

Ki vá lasz ta ni a meg fe le lőt
A NYÍR ER DŐ Rt. in for ma ti kai rend sze rét két év vel ez előtt egy
nem zet kö zi szin ten is ve ze tő nek szá mí tó szoft ver gyár tó
antivírusrend sze re vé del mez te. Ami kor 2003 vé gén a tár sa ság
ve ze tői meg vizs gál ták a li cen cek meg újí tá sá nak költ sé ge it,
azt ta lál ták, hogy a sok kli ens ol da li szá mí tó gép mi att e ter -
mék to váb bi linencelése arány ta la nul ma gas költ sé ge ket je -
len te ne a vál la lat szá má ra. Így kez dő dött el egy költ ség ha té -
ko nyabb, még is mi nő sé gi szol gál ta tást és ma xi má lis biz ton -
sá got nyúj tó ví rus vé del mi rend szer ke re sé se. 

„Szá mos antivírusrend szer rel fog lal ko zó cég aján la tát kér tük be,
majd ele mez tük eze ket. A vég ső dön tés meg ho za ta la kor el ső sor ban
az ár, a tel je sít mény és a meg bíz ha tó ság je len tett dön tő té nye zőt 
– a NOD32 mind há rom pa ra mé tert te kint ve ki emel ke dő nek bi zo -
nyult” – is mer te ti a NOD32 mel let ti dön tés szem pont ja it
Marozsán Zol tán. 

Ala csony ka pa ci tás igény
A NOD32 be ve ze té se a NYÍR ER DŐ Rt. ese té ben sem üt kö zött
in for ma ti kai ne héz sé gek be. „A prog ram hasz ná la tá nak egy sze rű -
sé ge, lo gi kus fel épí té se nem igé nyel ma gas szintű in for ma ti kai 
is me re te ket. Bár ki, aki lá tott már szá mí tó gé pet, és nagy vo na lak ban
is me ri a Win dows ala pú prog ra mok ke ze lé sét, per cek alatt ké pes 
el sa já tí ta ni mind azt, ami a NOD32 hasz ná la tá hoz szük sé ges. 
Emel lett a szoft ver for gal ma zó ja ma xi má li san ki elé gí tő és ki vá ló ok -
ta tást biz to sí tott a pro jekt so rán érin tett mun ka tár sak szá má ra.”
Marozsán Zol tán el mon dá sa sze rint a NOD32 be ve ze té se óta
a NYÍR ER DŐ Rt. mun ka ál lo má sa in nem for dult elő ví rus -
táma dás mi at ti prob lé ma, és csök kent a szá mí tó gé pes há ló -
zat le ter helt sé ge is.

A NOD32 be ve ze té se óta a NYÍR ER DŐ Rt. mun ka ál lo -
má sa in nem for dult elő ví rus tá ma dás mi at ti prob lé ma,
és csök kent a szá mí tó gé pes há ló zat le ter helt sé ge is.

„A NOD32 do ku men tá ci ó já ban meg ta lál ha tó ala csony ka pa ci tás -
igény nemcsak me se. Az antivírusrend szer „csend ben”, a hát tér ben
mű köd ve vég zi el fel ada tát, így bát ran me rem aján la ni má sok 
szá má ra is” – összeg zi ta pasz ta la ta it a szak em ber.
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