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Új vállalati termékfejlesztés indulhat a BTelnél
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vezető alternatív távközlési szolgáltató szakmai
partnerséggel tőkét emelt
Szakmai partnerség elindításáról döntött a Business Telecom Nyrt. (BTel) és
részvényese, az Elastoffice AG. A svájci székhelyű infokommunikációs fókuszú cég
révén a BTel májusban összesen 1 millió eurós tőkeemelést hajtott végre, melynek
eredményeképpen alaptőkéjét 25 millió forinttal, tőketartalékát 275 millió forinttal
növelte. A nemrégiben hazai technológiai céget felvásárló BTel amellett, hogy a
tőkeemeléssel támogatja az optimális tőkeszerkezet fenntartását, a szakmai
partnerség keretében újabb lépést tesz a vállalatoknak kínált szolgáltatások bővítése
felé. Az Elastoffice fejlesztéseinek integrálásával a jövőben a BTel vállalati ügyfelei a
mikrovállalatoktól a multinacionális cégekig teljes körű dokumentumkezelési és
vállalatirányítási megoldáshoz juthatnak a legmodernebb felhő szolgáltatás révén.
„Az új technológia beépítése a kínálatunkba egyszerre igényli az informatikai és a távközlési
szolgáltatói hátteret, ami a BTel Technologies-nek köszönhetően nálunk már adott” – emelte
ki Takács Krisztián, a Business Telecom elnök-vezérigazgatója. – „Az új stratégiai
partnerség révén pedig a távközlés és az informatika integrálódása mostantól a konkrét
termékfejlesztés szintjén is elindulhat. A vállalati fókusz és ennek jövőbeli eredményei
komoly hozzáadott értéket jelentenek majd ügyfeleink számára más szolgáltatókkal szemben
is. Ugyanakkor, a BTel előtt további távlatokat nyitnak az eredményesség növelésére, az
ügyfélkör és a kínálat bővítésére, sőt, akár még a jövőben az Elastoffice-szal közösen
kifejleszthető termékek hazai és nemzetközi értékesítésére is.”
A BTel és az Elastoffice AG stratégiai együttműködésének alapja az Elastoffice eoSERVER
elnevezésű megoldása. Ez a felhőalapú vállalatirányítási rendszer, amelyet a jövőben a BTel
vállalati ügyfelei infokommunikációs szükségleteik szerint alkalmazhatnak, cégmérettől és
életciklustól függetlenül jelentős megtakarítást eredményez a működési költségekben,
zökkenőmentesen kezeli a vállalatok jelentős ütemű növekedését is, és az igényeknek
megfelelően, rugalmasan képes támogatni a professzionális és biztonságos „mobilirodák”
széleskörű elterjedését. Külön előnye, hogy az új vállalati szolgáltatás a mikrovállalkozásoktól a multicégekig mindenhol képes lesz megfelelni a dokumentum kezelési és
vállalatirányítási igényeknek.
A stratégiai partnerségről szóló döntéssel egyidőben a Business Telecom Nyrt.
igazgatótanácsa április 30-i határozatával jóváhagyta a társaság alaptőkéjének összesen 25
millió forinttal, 845,288 millió forintról 870,288 millió forintra emelését. Az emelés módja
250.000 darab új törzsrészvény zártkörű kibocsátása volt, 1.200 forint/db kibocsátási
árfolyamon. A jegyzett tőke mértéke az emelés eredményeképpen 25.000.000 forinttal
emelkedett. A kibocsátási árfolyam és a névérték közötti különbözet, amely az április 30-i
határozat értelmében 275.030.000 forint, a társaság tőketartalékába kerül, hozzájárulva a
BTel stabil tőkeszerkezetének fenntartásához, miközben cégértéknövelő beruházásokra,
fejlesztésekre és akvizíciókra fordítható forrást biztosít.
***
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK:
A BTel-ről
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Business Telecom Nyrt. (BTel) Magyarország első számú
alternatív távközlési szolgáltatója. A 2006-ban Kecskeméten alapított cég mára budapesti
kirendeltséggel is rendelkezik. Foglalkoztatott dolgozóinak száma eléri a 100 főt. A BTel új és
meglévő ügyfeleinek a legújabb és legköltséghatékonyabb távközlési megoldásokat biztosítja, a

piaci igényeknek legmegfelelőbb internetalapú megoldások fejlesztésén és hasznosításán dolgozik,
valamint komplex irodai, nagyvállalati informatikai és telekommunikációs megoldásokat kínál.
Alternatív távközlési szolgáltatóként vezetékes hang-, szélessávú internet-, mobilinternet-, és
műholdas szolgáltatást nyújt országszerte. Kapcsolódó termékpalettáján szerepel az IPTV, IP-alapú
telefonszolgáltatások, az eFax, a VPTV kapcsolatok kiépítése, továbbá szerver-elhelyezés,
szerverbérlet és a domain-regisztráció is. www.btel.hu
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Az Elastoffice-ról
A luzerni székhelyű svájci részvénytársaság, az Elastoffice AG infokommunikációs termékek és
szolgáltatások fejlesztésével, bevezetésével és üzemeltetésével foglalkozik. A vállalat eoSERVER
szolgáltatása teljeskörű, biztonságos, helytől és időtől független vállalatirányítást tesz lehetővé a
mikro-vállalkozásoktól a multinacionális cégekig. Az eoSERVER új módon integrálja a
dokumentumkezelést, a GIS rendszereket, a telefon- és videokapcsolatokat, valamint a vállalati
ERP-t; alkalmazásával megvalósítható a teljesen mobil, költséghatékony „virtuális cég” is. Az
Elastoffice AG fejlesztése a nyílt forráskódú OpenERP alkalmazásra épül. Az Elastoffice AG az
OpenERP hivatalos partnere, tudás- és oktatóközpontja Svájcban, Magyarországon és Romániában.
www.elastoffice.com

