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SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ OPTICON KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE ESZKÖZBESZERZÉSSEL

Az Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. 97,02 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára” című pályázati kiírásán. A támogatott projekt keretében 3Play
szolgáltatásokhoz szükséges szélessávú Internet hozzáférést lehetővé tévő modemekkel bővült az
Opticon Kft. előfizetői eszközparkja.

Az Opticon Kft., 17 éve alakult, magyar tulajdonú vállalkozás, mely működésének kezdete óta elkötelezett a
vezetékes és vezeték nélküli, magas technológiai szintű Internet szolgáltatások magyarországi bevezetése
és terjesztése mellett. Napjainkban a vállalatunk jelen van az ország egész területén, közel 1500 km hosszú
hálózatot üzemeltet a legkorszerűbb távközlési technikák alkalmazásával. Az optikai gerincekhez
kapcsolódó korszerű lefedő hálózatok közel 120.000 háztartás részére biztosítanak 100 Mbps-os
sávszélességű szimmetrikus Triple Play szolgáltatásra alkalmas adatkapcsolatot. Ügyfeleink az Internet
mellett a magas színvonalú telefon és televíziós szolgáltatásait is igénybe vehetik.
Az Opticon Kft. a legmodernebb FttH, EttH technológiákat alkalmazza fejlesztései során. E hálózati
technológiák szimmetrikus sebességi fölénye alapvető és hosszú távú versenyelőnyt biztosít. Az új
hálózatok létrehozása mellett a régi, elavult hálózatrészek felújítása is stratégiai cél, ezen hálózatok
rehabilitálása, átépítése és továbbfejlesztése folyamatos feladat. A hálózati eszközök, berendezések és a
hálózatot alkotó kábelek cseréjével az elavult KTV hálózatok alkalmassá tehetők a szélessávú Internet és
digitális televízió jelelosztásra is.
Az Opticon Kft. a régi hálózatok felújítását, átépítését a kor elvárásainak megfelelő HFC (Hybrid Fiber
Coaxial) és EttH (Ethernet to the Home) technológiákkal végzi, amely a korszerű 3Play szolgáltatások
nyújtását hosszabb távra versenyképesen támogatja.
Jelen projektünk keretében beszerzett 3000 db korszerű, távolról menedzselhető, 3Play szolgáltatásokhoz
szükséges szélessávú Internet hozzáférést lehetővé tévő modemekkel bővült az Opticon Kft. előfizetői
eszközparkja. Ezzel növelhettük a szolgáltatások minőségét, a rendelkezésre állás szerződésben vállalt
szintjének biztosítása kockázatmentesebbé vált , nőtt a vevőelégedettség. Mindez pozitívan befolyásolja a
vállalat lakossági szolgáltatási üzletágának hatékonyságát és gazdaságosságát. A projektet 194,04 millió Ft
összköltséggel, közel 97,02 millió Ft támogatással valósítottuk meg.
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