
Felhőszolgáltatás egy kézb ől 
Mobilszolgáltatók a felhő világában

Tóth Zoltán, a Telenor üzleti megoldások értékesítési osztályvezetője



• A Google statisztikái szerint a magyar okostelefon-tulajdonosok 81%-a 
mobilinternetezik naponta. Ez alig marad el az amerikai és japán felhasználói 
szokásoktól

Az internet mobillá vált

• A magyar felhasználók 62 
százaléka sosem megy el 
otthonról az okostelefonja 
nélkül

• A telenoros felhasználók 
77%-a oszt meg videókat 
és fotókat okosmobiljáról 
felhőszolgáltatással

• 72% hallgat zenét 
okostelefonján, ez 
leginkább utazás közben 
népszerű (68%)

Amerika JapánMagyarország
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• Egy átlagfelhasználó naponta nyolcvanszor nézi meg az okostelefonját, tehát 
átlagosan 12 percenként nyúl hozzá egy német vizsgálat eredményei szerint. Ez 
napi több mint 2 óra használatot jelent

• A Telenor előfizetőinek több mint fele (58%) saját bevallása szerint napi 5-6 órán 
át használja aktívan okosmobilját online kutatásunk szerint

Lassan mindenkinek okos lesz a mobilja

• A hagyományos telefonfunkciók – hívás, sms – használata jelentősen 
visszaszorult, inkább a közösségi hálózatok kerültek előtérbe

• Tízből nyolc ügyfél már okostelefont választ a hagyományos helyett

Átlagfelhasználó Telenor-el őfizető



Nem fér el minden adatunk a kütyükben

• Bár az okostelefonok adattároló kapacitása folyamatosan nő, az felhasználók
elvárásai is egyre nagyobbak

• Egy teljes videotéka vagy lemezáruház sosem fog elférni a mobiltelefonunkban
• Megoldást csakis a felhőszolgáltatások jelentenek
• A mobilinternet egyre gyorsabb, a használat költsége folyamatosan csökken

• Nem véletlen, hogy folyamatosan nő az 
adatforgalom: a Cisco szerint 2014-ben 2,6 millió 
terabájtnyi adatot továbbítottak egy hónapban 
mobilinterneten

• Az idei évre a forgalom már 4,4 millió terabájtra, 
2019-re pedig 25,5 millió terabájtra emelkedik a 
globális havi mobilnet-forgalom

• Tehát minden adott a felhőszolgáltatások sikeréhez
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• A Deezeren mintegy 35 millió zeneszám érhető el

• Egy háromperces dal .mp3 formátumban nagyjából 4,3 megabájt helyet foglal

• Tehát a teljes kollekció még kis jóindulattal is több mint 43 ezer gigabájtot tesz ki

• Ha ezt valaki otthon szeretné tárolni, több polcnyi adattárolóra van szükség

• Ez mintegy négymillió forint költséget jelent, és ez az összeg még nem 
tartalmazza a dalok árát és az áramfogyasztás díját sem

• Ehhez képest a Deezer havidíja csupán 1390 forint, és bárhonnan 
elérhetők vele a zenék

Milyen lenne, ha mindent magunk szeretnénk tárolni?

35millió
zeneszám 

43ezer
gigabájt



• Mit jelent az, hogy digitális kiskereskedő?

• Hol van a helye egy telco cégnek az ICT-iparban és a 
felhőszolgáltatásokban?

• A Telenor digitális kiskereskedőként milyen értéket tud hozzáadni a 
felhőszolgáltatáshoz?

• Hogyan lesz a felhő használata annyira egyszerű, mint a 
mobiltelefonálás?

• Milyen új együttműködési modelleket hoz el a felhő?

• Az adataink biztonságban lehetnek a felhőben is?

Egy mobilcégb ől digitális kiskeresked ő válik? A Telenor  és 
a számítási felh ő kapcsolata.





Miért a Telenor alkalmas erre a szerepre?

Ügyfélélmény

Ügyfélözpontúság
Egyszerűségre 

törekvés
Plug’n’play

Kapcsolat Hatékony m űködés

Szervezet
Kultúra
Vezetés

Innováció



Köszönöm a figyelmet!


