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2008-ban alakult. 
 
Cégünk magas hozzáadott értékű ICT 
szolgáltatásokat, alkalmazásfejlesztést és 
rendszerintegrációs tevékenységet végez 
kis- és nagyvállalati ügyfelek számára 
egyaránt. 
 
Proaktív, rugalmas megközelítésünk 
lehetővé teszi, hogy hatékonyan segítsük 
partnereinket a dinamikusan változó 
digitális világ által keltett kihívások 
leküzdésében, a szükséges átalakulások és 
fejlesztések sikeres lebonyolításában. 
 
Legfontosabb célunk ügyfeleink 
elégedettsége. Ennek érdekében nagy 
hangsúlyt fektetünk kollégáink magas 
színvonalú szakértelmének megtartására és 
fejlesztésére, technológiai partnereinkkel 
történő megbízható együttműködésre és 
szolgáltatási portfóliónk folyamatos 
fejlesztésére. 
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SZOLGÁLTATÁSAINK 

RENDSZERINTEGRÁCIÓ MENEDZSELT SZOLGÁLTATÁSOK 

Rendszerintegráció keretében végzett tevékenysé-
geink: 
- Informatikai hálózatok tervezése, kivitelezése és 

üzemeltetése. 
- Informatikai infrastruktúra felmérése és tervezése. 
- Szerverrendszerek tervezése, implementálása, 

integrációja és üzemeltetése. 
- Munkahelyi desktop környezet tervezése, kialakítása, 

integrációja és üzemeltetése. 
- Hardver és szoftver elemek szállítása. 
- Felügyeleti, üzemeltetési infrastruktúra kialakítása. 
 

Ügyfeleink meglévő informatikai infrastruktúrájá-
nak teljes körű támogatását, üzemeltetését, 
működtetését biztosítjuk saját erőforrással és 
szükség esetén megfelelő kompetenciájú partnerek 
bevonásával. 
Eseti projektek, időszakosan felmerülő IT üzemelte-
tési feladatok megoldása esetén teljes- vagy 
részmunkaidőben kihelyezett IT szakértőket biztosí-
tunk. 
 

OKOSVÁROS MEGOLDÁSOK 

Az egyes SmartCity megoldásaink olyan integrált 
informatikai rendszerek, ahol a számos bemeneti 
adatgyűjtő és mérő eszközök által gyűjtött adatok 
kiértékelése után intelligens rendszerek automati-
zált döntéshozatallal segítik az egyes települések, 
városrészek optimális működését. 
Megoldásaink lehetővé teszik a közigazgatási 
feladatok digitalizálását, és a közlekedési, parkolási, 
környezetvédelmi, felügyeleti és egyéb rendszerek 
integrálását. Ezzel javítva a településen élők 
életminőségét. 
 

IT BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK 
Munkatársaink nagy gyakorlattal rendelkeznek az alábbi 
területeken: 
- Tűzfalrendszerek tervezése, implementációja, 

üzemeltetése (CheckPoint, FortiGate, Cisco ISA/ASA, 
Cisco FirePower, PaloAlto, Dell SonicWall, Symantec). 

- Sérülékenységvizsgálat (Acunetix, Nessus, Nexpose, 
Kali). 

- Log elemző rendszerek (RSA Netwitness (SA), Splunk, 
McAfee, NetIQ Sentinel). 

- IBM Qradar. 
- OPSWAT termékek. 
- Thycotic ESSO. 
- Web-key(2FA, Biokey) termékcsalád. 
- Cloud alapú biztonsági rendszerek gyors integrációja: 

Cisco Duo, Umbrella, Meraki. 
 

ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS 

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKA 

A Smart International Magyarország Kft. egyedi 
igények esetén is rendelkezésre áll. Univerzális, saját 
fejlesztésű, robosztus adatkezelő szoftverünk 
segítségével és annak testre szabásával lehetővé 
tesszük valós idejű adatforrások által szimultán átadott 
adatok rögzítését, adatbázisban való elhelyezését. 
Az így keletkezett adatbázisban később további 
adatbányászat, BI logika, valós idejű feldolgozó 
rendszerek telepítése és egyéb szoftverek segítségével 
tudunk beavatkozó, felügyeleti, karbantartási és 
döntéselőkészítési feladatokat megvalósítani. 
 

Cégünk jelentős mérnöki tudást halmozott fel, amely 
segítségével egyedi, komplex igények kulcsra kész 
megvalósítását tudjuk támogatni, a banki hátterünk 
segítségével akár saját finanszírozásban, 
fővállalkozóként. 
Megoldásaink: 
- Autópálya szakrendszerek: segélykérő, 

forgalomszámláló, meteorológia, CCTV, sebesség
kijelző rendszer, VJT rendszer, incidens detektálás, 
forgalomszabályozás. 

- Díjszedési rendszer/behajtási/dugó díj. 
 

ERŐFORRÁSKIHELYEZÉS 

Ügyfeleink informatikai rendszerének üzemeltetését és 
a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a korábbi 
üzemeltető személyzet teljes vagy részleges átvételével 
együtt vállaljuk magas szolgáltatási szint és minőség 
fenntartásával. 
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