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A NETvisorról röviden
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Szervezeti felépítés (ágazatok)

• Infokommunikációs 

rendszerintegráció

• OSS (Üzemeltetés támogató 

rendszerek)

• Szolgáltatás felügyeleti rendszerek

Infokommunikációs 

rendszerintegráció

Szélessávú hálózatok tervezés-

és fejlesztés támogatása

ICT üzemeltetés támogatás 

és  szolgáltatás felügyelet

IoT, Ipar 4.0 rendszerek és 

szolgáltatások felügyelete

Kiemelt K+F területek 

• Szélessávú hálózatok tervezését és 

kivitelezését támogató eszközök

• IoT, Ipar 4.0 felügyeleti megoldások



Napirend

1. A NETvisorról röviden

2. A NETvisor
tevékenységi területei

3. A NETvisor termékei

4. A NETvisor referenciái

5. A K+F tevékenységünk

6. Az innovációs együttműködés 
fontossága

4

ÉRZÉKELÉS

FELDOLGOZÁS

BEAVATKOZÁS



ICT rendszerek 

üzemeltetésének 

támogatása

 A világ vezető gyártóinak 

vagyunk partnerei

 Tervezés, kivitelezés és 

támogatás területei:

 Szolgáltatói és vállalati  

hálózatok

 Adatközpontok

 Informatikai Biztonság

 Egységes kommunikáció

 Virtualizáció

 Kulcsrakész, átfogó, 

integrált üzemeltetés 

támogató megoldások 

tervezése és 

megvalósítása

 NETvisor OSS 

termékekkel

 A világ vezető OSS/BSS 

gyártók termékeinek 

kiegészítésével

Infokommunikációs

rendszerintegráció

 Távközlési infrastruktúra 

beruházások optimalizált 

tervezésének és   

megvalósításának 

támogatása térinformatikai 

eszközökkel

Infrastruktúra és 

szolgáltatás mapping

Hálózattervezés

Kivitelezés támogatás és 

felügyelet

Szélessávú hálózatok

tervezése és létesítés 

támogatása

A NETvisor tevékenységi területei

Kutatás, fejlesztés, 

innováció
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 Az ügyfelek részére kialakított rendszereink a világ 
vezető gyártóinak hardver és szoftver eszközeit és 
szükség esetén saját fejlesztésű termékeinket 
tartalmazzák,

 Az alábbi területeken rendelkezünk kiemelkedő 
tudással és tapasztalattal:

 Szolgáltatói hálózatok

 Vállalati hálózatok

 Adatközpontok

 Informatikai Biztonság

 Egységes kommunikáció

 Virtualizáció

Infokommunikációs rendszerintegráció
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Meglévő beruházásaik megőrzésével, hatékony, gazdaságosan üzemeltethető és jövőt álló 

IT rendszereket tervezünk, építünk és támogatunk.

http://www.netvisor.hu/vallalat/partnerek/
http://www.netvisor.hu/termekeink/


Rendszerfelügyeleti megoldásaink a távközlési és infokommunikációs szolgáltatóknak valamint 

küldetéskritikus ICT rendszereket üzemeltető  vállalatoknak, állami intézményeknek készültek és az 

iparági (eTOM, SID) modellen, vagy szabványon (pl. TR-069) alapulnak valamint megfelelnek az 

úgynevezett “telco-grade” iparági követelménynek. 

Rendszerfelügyeleti megoldásaink:

 Távközlési és IT infrastruktúra E2E teljesítmény monitorozás

 ICT szolgáltatás SLA menedzsment

 Hálózat felderítés és dokumentálás

 ICT rendszer térinformatikai műszaki nyilvántartás

 CPE elemmenedzsment

 Automatizált szolgáltatás létesítés

 Multi-play szolgáltatások minőség biztosítása

 Vezetői portál és önkiszolgáló ügyfélportál

ICT rendszerek üzemeltetéstámogatása és szolgáltatás 
minőség felügyelete
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Informatikai és kommunikációs rendszerek hatékony és biztonságos üzemeltetésének 

biztosítása szolgáltatók, vállalatok és államigazgatási intézmények számára.



Szélessávú hálózatok tervezése és létesítés támogatása
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FTTX hálózatok stratégiai tervezése

 Matematikai algoritmusok: 
Gyorsan és költséghatékonyan 
meghatározhatók egy megadott régió 
hálózatának pontos telepítési költségei 

 Alternatívák összehasonlíthatók:
A terv és technológiai variációs 
módosítások hatása perceken belül 
összehasonlítható.

 Részletes eredmények:
A részletes térinformatikai alapú tervek 
és költségszámítások azonnal 
használhatók mind a berendezések és 
építési beszerzés, valamint a telepítési 
projekt átfogó menedzsmentje számára 

 Gyors adaptálhatóság: 
Rugalmas architektúrájának 
köszönhetően az SSP a jövőbeli 
technológiákat, regionális előírásokat és 
gyártó specifikus követelményeket is 
tud támogatni.

Optikai hálózat tervezését és a kivitelezési 
projektet támogatja

 Térinformatikai együttműködési platform: 
az összes érintett egyidejűleg és könnyen 
férhet a webes elérésű portálon keresztül a 
számára releváns adatokhoz

 Támogatja a tervezési fázist: hatékonyan 
lehet létrehozni, módosítani és elemezni a 
verziókövetéssel ellátott hálózati terveket és a 
felmért üzleti- és tervezési információkat

 Támogatja a kivitelezést: a késedelmes 
vagy a szerződöttől eltérő teljesítés gyorsan 
azonosítható a valós időben megvalósuló 
követésnek köszönhetően
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A NETvisor termékei

TERMÉK FUNKCIONALITÁS
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PVSR
IT szolgáltatások egységes performancia monitorozása szolgáltatók 

és e szolgáltatások igénybe vevői számára.
 

SLA Suite
Egyedülállóan objektív és pontos SLA riportok és műszerfal 

ICT szolgáltatók vagy e szolgáltatások igénybe vevői számára.
 

IP Explorer
Automatikus hálózat felderítés, naprakész dokumentálás és 

vizualizáció jelentős méretű hálózattal rendelkező cégek számára.
 

NETinv
Többrétegű műszaki nyilvántartás távközlési szolgáltatók, 

közművállalatok, államigazgatási intézmények és nagyvállalatok 

számára

 

Smart Strategic Planner

Stratégiai hálózat tervező

Térinformatikai alapú eszköz újgenerációs hozzáférési hálózatok (FTTx, 

HFC, VDSL, stb.) optimalizált tervezésére. Gyorsan meghatározható az 

architektúra és pontos telepítési költségek.



NETPlanners Portal
Optikai hálózat tervezését támogató portál

Távközlési szolgáltatók és beruházók számára
 

iTVSense
Multi-play szolgáltatások minőségbiztosítása

digitális média ( IPTV, DVBx, OTT és VoIP) szolgáltatók számára.


10



NETvisor kulcsrakész OSS megoldása
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NETvisor kulcsrakész OSS megoldása

Magyarázat:

3rd party termék
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Magyarázat:

egyedi fejlesztés



PVSR
IT szolgáltatások egységes performancia monitorozása

Előnyei

 Átfogó, valós-idejű ellenőrzés az IT 
szolgáltatások teljesítménye felett

 Proaktív problémamegoldás, gyorsított 
diagnosztika

 Egyetlen egységes felületen mindent láthat

 Csökkentse a költségeket jobb erőforrás 
kihasználással

 Tervezze meg erőforrásait előre és 
optimalizálja a kiadásokat
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Minden olyan paraméter monitorozható, amely 

befolyásolja az ICT szolgáltatás minőségét

ICT szolgáltatók vagy e szolgáltatások igénybe vevői számára.



SLA Suite
Egyedülállóan objektív és pontos SLA riportok

 Szolgáltatás minőség átfogó és részletes értékelése 
automatikus mérések és hibajegyek alapján.

 Opcióként rendelkezésre állnak konnektor modulok a 
legtöbb ismert hibajegykezelő illetve teljesítmény-
monitorozó rendszerekhez.

 Közel valós idejű adatok és hosszabb távú trendek 
megjelenítése egyaránt biztosított az igény szerint 
összeállított dashboard felületeken.

 PDF, HTML, DOC és/vagy XLS formátumú SLA 
riportok automatikus generálása és email-en 
keresztül történő vagy webes publikálása.

 Grafikus felhasználói felületen konfigurálható rugalmas, 
modell alapú számítási logikai és sokoldalú vizualizációs 
lehetőségek.
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Az infokommunikációs szolgáltatás 

minősége megjeleníthető

ICT szolgáltatók vagy e szolgáltatások igénybe vevői számára.



IP Explorer
Automatikus hálózat felderítés, naprakész dokumentálás és vizualizáció 

 A hálózat dokumentációs és nyilvántartási folyamat
automatizálásával jelentősen lerövidül a dokumentációs és 
nyilvántartási folyamat, nő a pontosság, és drámaian 
lecsökken a változtatásokból eredő, a tényleges hálózat 
és a nyilvántartás közötti inkonzisztencia.

 A hálózat tervezési folyamat támogatásával a tervezést 
megelőzően rendelkezésre áll a hálózat naprakész 
felépítése és szabad kapacitások pontos ismerete.

 A hiba menedzsment folyamat támogatásaként 
pontosan és gyorsan meghatározható egy hiba 
közvetlen oka, hatékonyabbá, pontosabbá válik a 
hatáselemzés, ahol egy hiba által érintett szolgáltatások 
és ügyfelek körének kiderítése a cél.
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Egyedülálló megoldás inhomogén 

hálózatok dokumentálására

Jelentős méretű, összetett hálózattal rendelkező cégek számára.



NETinv
Többrétegű műszaki nyilvántartás

 A NETinv növeli az infokommunikációs szolgáltatások 
nyújtásának hatékonyságát.  Pontosan megjeleníti a 
különböző hálózati rétegek – szolgáltatási szint / IP / 
adatátviteli / fizikai – közötti kapcsolatokat.

 A pontos műszaki nyilvántartási adatok ismerete 
felgyorsítja a hibaelhárítást.

 A pontosabb kapacitástervezésnek köszönhetően 
csökkenthetők a beszerzési költségek.

 A tervezési feladatokat megkönnyíti, hogy a NETinv az 
objektumokat teljes életciklusuk folyamán kezeli.

 Az előre definiált sablonok új műszaki nyilvántartási 
objektumok létrehozásának manuális feladatait 
minimalizálják.

 Nagyvállatok számára is alkalmas skálázható 
architektúrájának köszönhetően.

16

Egyedülálló megoldás többrétegű 

hálózatok nyilvántartására

Távközlési szolgáltatók, közművállalatok, államigazgatási intézmények és nagyvállalatok számára



Smart Strategic Planner
FTTx stratégiai hálózat tervező

 A Smart Strategic Planner támogatja Önt az FTTx hálózat 
tervezésében és kiépítésében

 Gyorsan és költséghatékonyan meghatározhatók egy 
megadott régió hálózatának pontos telepítési 
költségei

 A Smart Strategic Planner támogatja a mérnököket az 
optimális FTTx hálózat tervezési stratégia
megtalálásában

 A részletes térinformatikai alapú tervek és 
költségszámítások azonnal használhatók mind a 
berendezések és építési beszerzés, valamint a telepítési 
projekt átfogó menedzsmentje számára

 Rugalmas felépítésének köszönhetően az SSP jövőbeli 
technológiákat, regionális előírásokat és gyártó specifikus 
követelményeket is tud támogatni
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Támogatja az üzleti elemzést és a technológiai döntés 

előkészítést szélessávú hálózatok tervezésekor

Térinformatikai alapú eszköz távközlési szolgáltatók számára. 



NETPlanners Portal 
optikai hálózat tervezése
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Távközlési szolgáltatók és beruházók számára

 Az optikai hálózat tervezése és a kivitelezési projekt során az 
összes érintett egyidejűleg és könnyen férhet a webes 
elérésű portálon keresztül a számára releváns adatokhoz

 A megoldás lehetővé teszi a döntéshozók és a tervezők 
számára, hogy hatékonyan lehessen létrehozni, módosítani 
és elemezni a verziókövetéssel ellátott hálózati terveket és a 
felmért üzleti- és tervezési információkat

 A tervezés és kivitelezés tetszőleges számú részvevő esetén 
is könnyen követhető

 A projekt során a késedelmes vagy a szerződöttől eltérő 
teljesítés gyorsan azonosítható a valós időben megvalósuló 
követésnek köszönhetően

 A tervektől a végső dokumentációig az adatok térinformatikai 
és objektumok attribútumait tartalmazó adatbázisban vannak 
tárolva, amely számos szempontú lekérdezést, feldolgozást 
és megjelenítést tesz lehetővé.

A projekt részvevők projekt kommunikációjának, 

ellenőrzéseknek támogatása, a projekt határidőre 

történő megvalósulásának biztosítása céljából



iTVSense
multi-play szolgáltatások minőségbiztosítása

 Átfogó szolgáltatás menedzsment 
megoldás az IPTV, DVBx, OTT és VoIP
infrastruktúra egészére

 Magas rendelkezésre állású, jól skálázható, 
elosztott mérésadatgyűjtő és elemző 
platform

 Multicast médiafolyam és Video On
Demand adások elemzése

 Valósidejű állapot-áttekintő nézet és hosszú 
távú adatgyűjtő-elemző képesség

 Nyílt szabványokra épülő rendszer, 
könnyen bővíthető és integrálható
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Egyedülálló rendszer digitális médiaszolgáltatások

( IPTV, DVBx, OTT és VoIP) minitorozására.
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Infokommunikációs és távközlési szolgáltatók

Kormányzat, állam- és közigazgatás

Közlekedés, szállítmányozás

Kereskedelem

Pénzügyi szektor

Egészségügy, oktatás

Közműszolgáltatók

Iparvállalatok

(Csak egy példa ezekből:)

Referenciáink
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Szupergyors Internet Program (SZIP) HTMR projekt
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Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, VIK

 Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A K+F fontossága, K+F együttműködések: múlt és jelen
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Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar

EIT ICT Labs Bodapest Associate Partner Group – ELTE

Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki Kar

 Informatikai és Gazdasági Intézet

Intentional Software Inc. (ISC) – Charles Simonyi INT  NTION   L
S O F T W A R E

E A

European Comission – Research & Innovation FP7 projektek 

A profitábilis gazdálkodás csak a piac folyamatosan változó igényeihez igazodva, 

versenyképes termékek és szolgáltatások biztosítása révén lehetséges.

Ehhez mindenkinek - a KKV-k esetén különösen - együttműködő partnerekre van szükség!
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Forrás: McKinsey Global Institute analysis – Disruptive technologies (2014)

A K+F tevékenységünk kiemelt területe az IoT

Meghatározása nem lehet 
megalapozott a disruptive
technológiák által 
eredményezett változások 
figyelembe vétele, illetve 
ezen technológiák 
alkalmazása nélkül.

Az üzleti tevékenységet, a 
globális gazdaságot és az 
életünket megváltoztató 
12 disruptive technológia



Az IoT jelentőségét, társadalmi-gazdasági hatását  leglátványosabban 
a hálózatba kapcsolt készülékek számának alakulása jelzi

Forrás: Cisco Systems
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Mi eredményezte és katalizálja ezt a folyamatos és gyorsuló változást?

 Az infokommunikációs technológiák fejlődése (feltétel oldal)

 Mikroelektronika fejlődése

 Távközlési technológiák fejlődése

 Szenzor technológiák fejlődése

 Szoftver technológiák és eszközök fejlődése

 Új szolgáltatási és működési modellek kialakulása

 Alkalmazások fejlesztése az élet minden területén

 A gazdasági és társadalmi fejlődés biztosításával kapcsolatos szükségletek 

felismerése és az ezekhez illeszkedő programok elindítása (igény oldal)

 Életszínvonal és életminőség növelése

 Termelési hatékonyság növelése

 Népesség növekedése

 Környezetvédelem

 Erőforrások korlátossága
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Az IoT fejlesztési és kollaborációs környezetet kialakításában jelentős 
lépéseket tettünk. 
Ez csak a BME AUT-tal való együttműködésben volt lehetséges!
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A BME AUT és NETvisor közös IoT platformjának architektúrája
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Hálózat- és 

rendszerfelügyelet 

Szenzorok, gateway-ek, hálózat

Adatgyűjtés és előfeldolgozás

Monitorozás és reporting:

Eszközök felderítése, 

nyilvántartása, támogatása

Menedzsment alkalmazások

Intelligencia – Elemzés és 

döntés

Adattárolás, adatfeldolgozás, 

elemzés, keresés, megosztás, 

megjelenítés, adatbiztonság

Monitorozás, üzleti intelligencia, 

folyamatok, vezérlés, értesítések

Szakterületi 

szoftverkomponensek

IoT alkalmazások és szolgáltatások
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Domain alkalmazásokDomain alkalmazásokDomain alkalmazások

SensorHUB

Adat bróker

Hálózat

Szenzorok

IOT rendszer

felügyelete 

(OSS/BSS)

Készülék menedzsment

Kapcsolat menedzsment

Adat menedzsment Platform menedzsment

Alapvető szempontok:

• Biztonság (Security)

• Több felhasználó 

• Átjárhatóság 

(Ecosystem)

• Üzleti megközelítés 

(BSS)

IoT rendszerfelügyelet fejlesztési területei



Napirend
1. A NETvisorról röviden

2. A NETvisor tevékenységi területei

3. A NETvisor termékei

4. A NETvisor referenciái

5. A K+F tevékenységünk fókusza 

1. Távközlési hálózatok tervezése

2. IoT, Ipar 4.0 felügyeleti rendszerek

6. Az innovációs 
együttműködés fontossága
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Az ötödik hullám üzenetei
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1. Az idő kritikus faktor!

2. Összetett szaktudás szükséges!
A kollaboráció a siker elsődleges 

kritériuma



Stratégia partnerekkel való együttműködés megerősítése és a 
költséges innováció feltételeinek üzleti alapon történő biztosítása

 BME AUT

 Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki Kar

Kutatási és fejlesztési együttműködések: jelen és jövő

33

IoT és az Ipar 4.0 K+F tevékenység kiszélesítése az ökoszisztéma 
hazai és nemzetközi innovatív szereplőivel való együttműködés 
kiszélesítése. Így pl.:

 az informatikai és távközlési piac szereplői

 szakmai szervezetek (IVSZ, platformok, stb.)

 IoT megoldások felhasználói és a un. „domén szakértők

 a kormányzat szakterületéért felelős szervezetei

Stratégia partnerek körének kiszélesítése

 A BME VIK és a BME további tanszékei

 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar



Köszönöm a figyelmet!


