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Tisztelt Polgármester Úr!
 
 
Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte Cégünket!
Huszti Benjámin kollégám bemutatta Önnek és munkatársainak a Globomax Zrt-t és 
termékeinket. Mivel Benjámin március 31-vel elhagyta a Globomax Zrt-t, így a 
kapcsolattartási feladatokat én fogom ellátni. A bemutatót követően megállapodtak 
abban, hogy ajánlatot készítünk a következő termékekre:

MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszer
MikroText jegyzőkönyv leíró rendszer
MikroDat döntéstámogató rendszer
MikroApp városi applikáció

Az ajánlatok egymás után olvashatók, a termékek természetesen külön-külön 
megrendelhetők.
 
 
 
MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszer

MikroVoks Közgyűlési Rendszer  3 502 406 Ft   (2 757 800 Ft + Áfa)

 
Az ajánlott rendszer műszaki tartalma a következő: 

MikroVoks 8 szoftver
MvTable megjelenítő szoftver
1 db elnöki szavazópult
10 db képviselői szavazópult
Vezérlő egység és vezérlő számítógép
18-19” LCD monitor az elnöknek
Gégecsöves, kapcsolós mikrofon az elnöknek
2 csatornás hangkeverő
Fém tároló- és hordozó táska a szavazópultoknak
Lábpedál és fejhallgató a jegyzőkönyv leírásához
Az összes szükséges szerelési anyag, vezeték, 
csatlakozó
Munkadíj és útiköltség
Oktatás és műszaki felügyelet az első ülésen

 
Egyéb információk és opciók:

Az ülésinformációk megjelenbítésére a már meglévő LCD televízió szolgál
Tapasztalataink szerint kontroll céllal szükséges  a teremhangosítás kiépítése. Erre 
a célra 50W teljesítményű aktív hangszórópárt javaslunk, melynek az értéke a 
vezetékezéssel együtt: 37 338 Ft (29 400 Ft+Áfa)
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A vezérlő számítógép minimális konfigurációja a következő 
Core i5 CPU
8 Gb RAM
250 GB SSD + 500 Gb HDD
3 db függetlenül vezérelhető videó kimenet
Windows 10 64 bit Home

Az ajánlat tájékoztató jellegű, pontos ajánlathoz az elvárások és lehetőségek pontos 
ismerete, esetleg helyszíni felmérés szükséges.

 
 

 
 
 
MikroText jegyzőkönyv leíró szoftver

MikroText leíró "M" díjcsomag 38 100 Ft/hónap (30 000+Áfa/hónap)

A MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás megalkotásánál két szempontot vettünk 
figyelembe.

MirkoVoks szoftverrel készített hangalapú jegyzőkönyvet minél pontosabban és 
minél gyorsabban írott formában bocsáthassuk Ügyfeleink rendelkezésére.
A rögzített hanganyag és a leírt szöveg azonnali ellenőrzése a minél pontosabb 
értelmezés érdekében.

A szolgáltatás főbb tulajdonságai a következők:

A megadott mennyiségű hanganyag leírása (+10% toleranciával) A felhasználási 
mennyiség túllépése esetén az adott hónapra a MikroText jegyzőkönyv leíró 
szolgáltatás "L" díjcsomagját számlázzuk. (63 500 Ft ( 50 000 Ft+Áfa))
Felhő alapú szolgáltatás a Globomax Zrt. saját tulajdonú szerverén
> 1 000 000 szavas szótár
Egyedi szókészletek felvételének lehetősége
Öntanuló funkció a szoftver saját WEB-es felületén
Alapszintű formázások a szoftver saját WEB-es felületén
Bármely általánosságban használt szövegszerkesztő szoftver által szerkeszthető 
formátumú írott anyag

GLOBA/20/04/0007

 



MikroApp városi applikáció
 
 
A szoftver polgármesterek aktív részvételével került kifejlesztésre és különös figyelmet 
fordítottunk arra, hogy a lehető legtöbb helyi igényt beépítsük a szoftverbe. A szoftver 
több szolgáltatás esetén GPS támogatást használ, hogy a városlakó, vagy a turista az 
aktuális tartózkodási helyéről és szűk környezetéről kaphasson naprakész információkat. 
Ajánlatunk két részből áll:

Licencdíj és a bevezetés költségei
Üzemeltetés havidíja

MikroApp Optimum licencdíj 
és bevezetés 1 778 000 Ft (1 400 000 Ft+Áfa)

MikroApp Optimum 
üzemeltetés 66 675 Ft/hónap (52 500 Ft+Áfa/hónap)

 
Az ajánlat műszaki tartalma a következő:

MikroApp szoftver díja
Igényfelmérés, az elvárások egyeztetése
Testreszabás az elfogadott arculat alapján
Szoftver bevezetés, oktatás
Munkadíj, útiköltség szükség szerint
Állandó forródrót

Az applikáción elérhető tartalmak és szogáltatások a következők:

Személyes profil a városlakók számára
Közérdekű adatok és információk
Hírek, események, rendezvények (naptár kapcsolat)
Dinamikus kérdőívek, szavazások, közvélemény kutatás
GPS alapú okostérkép funkció (intézmények, nevezetességek, szolgáltatók stb.) 
GPS alapú probléma bejelentő funkció (kátyú, közvílágítás, kidőlt fa stb.)
Push üzenetkezelő
Önkormányzati TV integráció
Teljes körű statisztikai modul

Opcionális szolgáltatás

MikroApp Maximum csomag = Optimum csomag + 
E-városkártya
Belső működést támogató rendszer
Új funkciók azonnal elérhetővé válnak

Bevezetés: 2 667 000 Ft (2 100 000 Ft+Áfa)
Üzemeltetés: 95 250 Ft/hó (75 000 Ft+Áfa/hó)

További információk: https://www.globomax.hu/mikroapp
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MikroDat döntéstámogató rendszer
 

A szoftver a következő szempontok figyelembe vételével került kifejlesztésre:

Ügyfél igények visszajelzések
Bármikor, bárhonnan elérhető legyen
Átlátható, egységes formátum
Határidők tarthatósága
Költséghatékonyság

Ajánlatunk két részből áll:

Licencdíj és a bevezetés költségei
Üzemeltetés havidíja

MikroDat XL díjcsomag 
licencdíj és bevezetés 812 800 Ft (640 000 Ft+Áfa)

MikroText XL díjcsomag 
üzemeltetés 64 008 Ft/hónap (50 400 Ft+Áfa/hónap)

 
A szolgáltatás főbb tulajdonságai a következők:

Rendszerbe szervezett hivatali folyamatok a meglévő rutin alapján
Könnyen és gyorsan bevezethető, böngésző alapú szoftver
Rendszerbe szervezett képviselő testületi- és bizottsági anyagok
Naprakész képviselő testületi- és bizottsági anyagok
Papírmentes döntéshozatali folyamat
Hatékony keresés, publikáció

A bevezetés tartalma és szolgáltatásai:

Telepítés, konfigurálás
Csoportos oktatás az adminisztrációs funkciókról 

Adminisztrátorok esetében 24 óra
Képviselő Testület és bizottsági tagok esetében 4 óra
Lekérdezési joggal rendelkezők számára (polgármester, jegyző stb) 2 óra

Részvétel egy teljes Képviselő Testületi ülés dokumentumainak feltöltésében és 
beállításában
Igény esetén részvétel és technikai támogatás 3 db ülésen (képviselő testület vagy 
bizottság)
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Az ajánlat érvényessége: 2020. május 31.
Teljesítés: A megrendeléstől számított 4 hét, előteljesítés lehetséges
Fizetés: Átutalás 15 napos határidővel
Jótállás: Az átadott új eszközökre 12 hónap jótállást vállalunk

 
Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése, vagy kérése 
merülne fel, kérem forduljon hozzám bizalommal!
 

A Globomax Zrt. kizárólag minőségi alkatrészekből összeállított, minőségi munkával 
kivitelezett terméket ad át Ügyfeleinek. Ennek a hitvallásnak az érdekében a Globomax 
Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy előre nem látható körülmény miatt 
az ajánlatban szereplő eszközök típusán változtatni kell, annak többletköltségét az ajánlat 
végösszegében érvényesítse. A típus változtatás ténye kizárólag szakmailag alátámasztva, 
Megbízó döntéshozó munkatársának jóváhagyásával történhet. 
 
Budapest, 2020.04.02

Tisztelettel:

   
Németh István

Területi értékesítési vezető
+36-30-998-3699
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Tisztelt Polgármester Úr!
 
 
 
Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte Cégünket!
Április 2-án készült ajánlatunkat Győrvári István Lászlóné csoportvezető asszony 
kérésének megfelelően kiegészítem a képviselő testületi ülések videó rögzítésére és 
közvetítésére szolgáló termékekkel.

MikroKam Robotkamerás Közvetítő Rendszer
Professzionális videó közvetítő- és rögzítő rendszer az Önkormányzati TV 
médiaportálon keresztül. Full HD felbontás és közvetítés kábeltelevízió hálózaton 
keresztül, HD közvetítés interneten, automatikus vagy kézi vezérlés, a közvetítés 
felíratozása, zárt ülés kezelése, a későbbiekben kereshetőség napirendi pontokra és 
képviselői hozzászólásra. Az élő adás és az archív anyagok beágyazhatók 
Alsónémedi honlapjába. 
MikroKonf közvetítő és videókonferencia rendszer
Egykamerás videó közvetítő- és rögzítő rendszer, ami videó konferenciára is 
felhasználható. (értekezletek, beszámolók, online polgármesteri fogadóóra stb) HD 
közvetítés az interneten keresztül, az élő adás és archív anyag beágyazható 
Alsónémedi honlapjába.
MikroStream szoftver
A legegyszerűbb közvetítő- rögzítő szoftver, ami egy okostelefon segítségével képes 
közvetíteni az Önkormányzat TV médiaportálon és a Facebook közösségi médiában. 
HD közvetítés mindkét médiában, az élő adás és archív anyag beágyazható 
Alsónémedi honlapjába.
Önkormányzati TV médiaszolgáltatás
A MikroKam és a MikroKonf termékhez ajánljuk Magyar Termék Nagydíjas 
médiaszolgáltatást élő adás közvetítésére és az archív anyagok tárolására, 
megosztására. A portál HD közvetítésre és HD anyagok publikálására képes. A 
lejátszó ablak tetszőleges méretben beágyazható Alsónémedi honlapjába.

Ajánlatunk a fenti termékekre a következő oldalakon olvasható. Az Önkormányzati TV 
médiaportál A MikroKam és a MikroKonf esetében szükséges az élő közvetítéshez, a 
MikroStream tartalmazza azt.
 
Képviselő testületi ülések korrekt, minőségi közvetítésére a MikroKam rendszer 
a legalkalmasabb. Mivel a Globomax Zrt. is tisztában van az önkormányzatok 
jelenlegi helyzetével, olyan formában próbálunk segíteni, hogy a fizetési 
kodícikókat nagyrészt az önkormányzat határozhatja meg. Kérem fontolják meg, 
hogy miként tudják teljesíteni a fizetést és nagy valószínűség szerint el fogjuk 
azt fogadni. A részletek miatt kérem keressenek elérhetőségeimen.
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MikroKam Robotkamerás Közvetítő Rendszer
 

MikroKam Rendszer  6 192 901 Ft   (4 876 300 Ft + ÁFA)

Az ajánlott rendszer műszaki tartalma a következő:

MikroKam vezérlő-, vágó- feliratozó szoftver
3 db HD PTZ robotkamera + konzol
3 db kábelkészlet (230V, jelkábel, vezérlés)
ATEM Studio HD képválasztó eszköz
HD vezérlő számítógép konfiguráció
Az összes szükséges szerelési anyag
Munkadíj és útiköltség
Oktatás és műszaki felügyelet az első ülésen
12 hónap teljes körű garancia

Egyéb információk és opciók:

Az ajánlat tájékoztató jellegű, pontos árat az elvárások és lehetőségek pontos 
ismeretében, esetleg helyszín felmérést követően tudunk adni.
Teljes automatikus működés MikroVoks által vezérelve, vagy kézi vezérlésű 
működés az egyéb eseményekre.
Az ajánlat 3 db kamerát tartalmaz, hogy bármilyen eseményről jól látható felvétel 
készüljön. (ülések, értekezletek, rendezvények, ünnepségek, stb.)
4. kamera (kamera, konzol, kábelkészlet, munkadíj): 840 740 Ft (662 000 Ft+ÁFA)
Az ATEM videó switch 6 db bejövő képet tud kezelni így pl. a szavazási eredmények 
és egy vállkamera képe is rögzíthetők és közvetíthetők.
A rendszer SDI, HDMI és analóg jelet szolgáltat.
Videó rögzítő rendszer magas minőségű, szerkeszthető full-HD anyag rögzítésére 
(MicroRec szoftver,  szerver és Windows):  489 712 Ft (385 600 Ft +ÁFA) 
Belső közvetítő rendszer a különböző ülések, események belső hálózaton történő 
közvetítésére (InCast szoftver, szerver és Windows): 416 560 Ft (328 000 Ft+ÁFA)
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MikroKonf közvetítő és videókonferencia rendszer
 

MikroKonf 929 640 Ft (732 000 Ft + Áfa)

Az ajánlott rendszer műszaki tartalma a következő:

Full HD PTZ kamera 
1920x1050, 30 fps videófelvétel
260°/130° pásztázási/döntési szög
10X optikai zoom
Automatikus fúkuszálás
5 programozható kamerapozíció

MikroKonf közopnti egység
MikroKonf konferencia egység
Vezérlő laptop
Az összes szükséges szerelési anyag
Munkadíj és útiköltség

Egyéb információk és opciók:

A kamerapozíciók váltásához kezelő szükséges
Élő közvetítés az Önkormányzati TV médiaportálon
Az eszköz használható videókonferenciához  is

 
 

 
 
 
MikroStream szoftver
 

MikroStream 38 100 Ft/hó (30 000 Ft+Áfa/hó)

A szoftver tulajdonságai:

Azonnali élő közvetítés bármikor, bárhonnan egy 4G képes okostelefon segítségével
Közvetítés az Önkormányzati Tv médiaportálon (beágyazási lehetőséggel) és a 
facebook közösségi médiában
Elsősorban egyszemélyi használatra ajánlott, de egy állványra kihelyezve képviselő 
testületi ülés közvetítésére is felhasználható, minimális elvárásokat teljesítve
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Önkormányzati TV médiaszolgáltatás

ÖTV médiaszolgáltatás  38 100 Ft/hó   (30 000 Ft + ÁFA/hó)

A csomag tartalma és egyéb információk:

Korlátlan számú, azonnali élő közvetítés
200 Gb tárhely az archív anyagok publikálásra
Írásos anyagok publikálása (meghívó, jegyzőkönyv)
Hanganyag publikálás
Videó felvételek publikálása (HTML5) 

Képviselő Testületi ülés (kereshetőség napirendi pontra és képviselői 
hozzászólásra)
Polgármesteri beszámoló, interjú
Közmeghallgatás
Városimázs film
Városi események

Kategorizált anyagok
Képviselői aloldalak
Beilleszthető, méretezhető, teljes funkcionalitású lejátszó ablak 
A feltöltött anyagok tulajdonjoga a feltöltőnél marad, azok valóban törölhetők
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Az ajánlat érvényessége: 2020. május 31.
Teljesítés: A megrendeléstől számított 4 hét, előteljesítés lehetséges
Fizetés: Átutalás 15 napos határidővel
Jótállás: Az átadott új eszközökre 12 hónap jótállást vállalunk

 
Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése, vagy kérése 
merülne fel, kérem forduljon hozzám bizalommal!
 

A Globomax Zrt. kizárólag minőségi alkatrészekből összeállított, minőségi munkával 
kivitelezett terméket ad át Ügyfeleinek. Ennek a hitvallásnak az érdekében a Globomax 
Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy előre nem látható körülmény miatt 
az ajánlatban szereplő eszközök típusán változtatni kell, annak többletköltségét az ajánlat 
végösszegében érvényesítse. A típus változtatás ténye kizárólag szakmailag alátámasztva, 
Megbízó döntéshozó munkatársának jóváhagyásával történhet. 
 
Budapest, 2020.04.09

Tisztelettel:

   
Németh István

Területi értékesítési vezető
+36-30-998-3699
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MikroKam 
ROBOTKAMERÁS KÖZVETÍTŐ RENDSZER 
 
 
 

 
A MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és 
Konferencia Rendszer kiegészítéseként üzembe helyezhető 
MikroKam Robotkamerás Közvetítő Rendszer kifejlesztése 
közben arra törekedtünk, hogy annak szolgáltatásai lehetőség 
szerint minden fontos igényt kielégítsenek, viszont kezelésében 
könnyen átlátható maradjon az átlagos technikai ismeretekkel 
rendelkező felhasználók számára is. Ezért az eszközök 
kiválasztása alkalmával, majd a beállítások elvégzésénél a 
néhány nyomógombos kezelés kialakítása volt a fő cél, melyet 
a vezérlő szoftver nagyfokú fejlettsége és integráltsága tett 
lehetővé.  
Természetesen, ettől függetlenül, szükséges a megfelelő kezelői 
oktatás és az első néhány alkalommal nyújtandó technikai 
segítségnyújtás, ami néhány ülés alatt megfelelően elsajátítható. 

 
 
 
A MikroKam helye a MikroVoks termékcsaládban: 
 

 
 



 
 
 

A MikroKam jellemzői 
 
A rendszer használatával sok energia, 
idő és költség takarítható meg. A 
kezelést egy, megfelelőn képzett, 
leoktatott és igény esetén 
vizsgáztatott szakember is el tudja 
végezni. A szakember lehet a 
jelenlegi TV munkatársa, de lehet egy 
megfelelően rugalmas, talpraesett informatikai szakember is.  
További előny, hogy többféle helyi archiválási megoldást alkalmazhatunk 
párhuzamosan. Az egyik, a helyi igényeknek és az internetes követelményeknek 
tökéletesen megfelelő transport stream (TS) formátumú videó állomány, melyhez a 
MikroVoks rendszer index állományát rendeljük hozzá. Így a későbbi 
adatfeldolgozások, publikációk során, nagyon hatékonyan és gyorsan lehet keresési, 
vágási, vagy egyéb műveleteket végrehajtani. Ezzel kényelmesen és rugalmasan 
teljesíthető az adatközlési kötelezettség, vagy a későbbi információkhoz való 
hozzájutás. 
 
 
Adatbiztonság:  
A megtakarításoknál már említésre került a párhuzamos, többféle rögzítési formátum 
egyidejű használatának lehetősége. Ilyen módon, az igényektől függően, az indexelt, 
alapszolgáltatásként biztosított TS videó formátumon felül lehetséges DV, asztali DVD 
író, vagy egyéb eszköz használata. Ezzel biztosítható, hogy kritikus esetben is elérhető 
lesz legalább egy adatállomány. 
 
 
A TV közvetítés támogatása korszerű technikai megoldásokkal és az emberi 
erőforrás optimalizálásával 
 

 Mikrofon bekapcsolást követően a kamerák résztvevőre pozicionálása, 
fókuszálása 

 A hozzászóló nevének automatikus megjelenítése 
 Napirendi pont, hozzászólási idő, szavazási eredmény feliratozás automatikusan  
 Kamerák automata és kézi vezérlési lehetősége  
 Effektkezelések 
 Élő közvetítés az interneten (Önkormányzati TV) 
 Sugárzott- vagy kábeltelevíziós közvetítés lehetősége 

 
A robotkamerás rendszerhez vezérlését a kimondottan erre a célra fejlesztett, speciális 
MikroKam elnevezésű szoftver végzi. A 
termék a vezérlésen kívül az Önkormányzati 
TV médiaszerveren keresztül támogatja az 
élő Internetes közvetítést és a videó anyagot 
a helyi meghajtóra rögzíti. Természetesen 
ebben a videó állományban a MikroVoks 
rendszer támogatásával, szintén lehetséges 
eseményalapú (név szerinti, napirendi pontok 
szerinti, stb.) keresés, feldolgozás és igény 
esetén akár honlapra történő publikációt is meg tudunk valósítani. 



 
 
 

 
A MikroKam rendszer által előállított indexelt videó anyag internetes publikálása  
 
Ez a megoldás a TV közvetítés kiegészítéseként, vagy attól függetlenül lehetővé teszi az 
ülést követően, a rögzített videó felvételek publikálható formátumba történő 
átalakítását. Amennyiben a városi honlap készítőjével egy fejlesztés keretén belül 
kialakítjuk a közös kommunikációs felületet, a publikált állományokhoz biztosítjuk a 
rendszer belépési, vagy más néven keresési paramétereit. Ez azt jelenti, hogy a városi 
honlapon akár név szerint (képviselőnként), akár napirendi pontonként lehet hozzáférni 
az ülésen készült felvételekhez. A videó állományok tárolására és az érdeklődések 
kiszolgálására média szerverre van szükség. A szerver, valamint a rá telepített 
kiszolgáló rendszer konfigurációja alapvetően a felhasználási igénytől függ. 
Amennyiben a városi honlaphoz még nem rendelkeznek ilyen eszközzel, igény esetén 
tudunk ilyen terméket is szállítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MikroKam Robotkamerás Közvetítő Rendszer és az Önkormányzati Tv 
médiaszolgáltatás 2011-ben Magyar Termék Nagydíj kitüntetést kapott! 

 



 

 

MikroKonf  
TÁVOKTATÁSI- ÉS KONFERENCIA RENDSZER 
 

JÓ MINŐSÉGŰ KÉP- ÉS HANG MEGOSZTÁS 
VÁLASZTHATÓ KÉPPOZÍCIÓK 
KÉPERNYŐ MEGOSZTÁS (POWERPOINT, EXCEL, WORD, VIDEÓ, STB) 
HORDOZHATÓSÁG, EGYSZERŰ, GYORS BEÜZEMELÉS 
 

Főbb jellemzők: 
 
Kép 
 

 Élethű, full HD videó a konferenciahívásokhoz, tisztán láthatóvá teszi az 
arckifejezéseket, a nonverbális kommunikációt és a mozgásokat. 

 Megőrzi a számítógép feldolgozó- és akkumulátorkapacitását azáltal, hogy a 
kamerán belül végzi a videó feldolgozását és dinamikusan a rendelkezésre álló 
sávszélességhez igazítja azt. Az eredmény: egyenletesebb videó olyan 
alkalmazásokban, mint a Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, illetve 
Windows® 8 és Windows® 10 operációs rendszerekben. 

 Igen széles látótér és a selymesen úszó pásztázás és döntés még hatékonyabbá 
teszi az együttműködést azáltal, hogy mindenki jobban látható a helyiségben. 

 10x-es zoom-mal kiemelkedő részletgazdagsággal és élességgel közelíthet rá 
tárgyakra és táblatartalomra. 

 A nagy pontosságú objektív automatikusan az emberekre és tárgyakra 
fókuszál, és tűéles képet biztosít bármiről, amire csak irányítják. 

 Távoli kamera vezérlésse1 5 kamerapozíció beállítás 
 Plug and Play-alapú kamera üzembehelyezés 

 
 
Hang 
 

 Élethű fogadott és átvitt hang: részletgazdag, tiszta és jól érthető. Az öntöttvas 
talpkonzol továbbá fejlett hangfunkciókat és intuitív vezérlést kínál. 

 A résztvevők a kihangosító körül 6 méter átmérőjű területen beszélhetnek, és 
a távoli résztvevők mégis olyan tisztán hallják őket, hogy úgy tűnhet, a 
beszélgetés egyazon helyiségben zajlik. 

 A rendszer Beamforming technológiával minimalizálja a hangvisszaverődést 
és a zavaró háttérzajokat, így a beszélgetés valószerű és természetes. 

 Fejlett akusztikai technológia csökkenti a visszhangot, így a hívások hangja 
természetesebb lesz. 

 Zajcsökkentő technológia iktatja ki a háttérzajokat és más zavaró 
hanghatásokat, így kellemes, természetes beszélgetést tesz lehetővé a vonal két 
végén lévők között. 

 HD hang nagy sávszélességen 
 Vizuális hívásállapot-jelző 

 



 

 

Technikai paraméterek: 
 
Kamera 
 

 Finom, motorizált pásztázás, döntés és nagyítás – távolról vagy a konzolról 
vezérelve 

 260 fokos pásztázási, 130 fokos döntési szög 
 10x-es veszteségmentes HD nagyítás 
 90 fokos látótér 
 Full HD (1080p), 30 fps 
 H.264 UVC 1.5 skálázható videótömörítéssel (SVC) 
 Automatikus fókuszálás 
 5 kamerabeállítás 
 ConferenceCam termékek távolról történő vezérlése (PTZ) 
 Kensington biztonsági zárfoglalat 
 Videóközvetítést jelző LED 
 Szabványos állványrögzítési pont 

 
 
Kihangosító egység 
 

 Kétirányú hangátvitel 
 Visszhangszűrés 
 Zajcsökkentő technológia 
 Rendkívül széles sávú hangátvitel 
 Bluetooth®- és NFC-kapcsolatra képes 
 LCD kijelző a hívóazonosító megjelenítéséhez és egyéb funkció-

visszajelzéshez 
 LED-ek a kihangosítás, némítás, hívásvárakoztatás és Bluetooth®-kapcsolat 

kijelzéséhez 
 Érintésérzékeny kezelőszervek hívás fogadásához és megszakításához, 

hangerő-szabályozáshoz és némításhoz, Bluetooth®-kapcsolathoz – továbbá a 
kamera mozgatásához, „alaphelyzetbe” állításához és távoli vezérléshez 

 Kensington biztonsági zárfoglalat 
 Mikrofonok (Tx) 

o Négy irányítatlan mikrofon 6,6 méter átmérőjű hatótávval 
o Frekvenciaátvitel: 100Hz – 11KHz 
o Érzékenység: -28 dB +/-3 dB 
o Torzítás: <1% @ 1 kHz-en 106 dB mellett 

 Hangszórók (Rx) 
o Frekvenciaátvitel: 120 Hz – 14 KHz 
o Érzékenység: 83 dB SPL +/- 3 dB 1 W/1 M mellett 
o Max. kimeneti teljesítmény: 91 dB SPL 
o Torzítás: <5% 200 Hz-től 

 
  



 

 
Mechanikai adatok: 

 Központi helyre felszerelhető hub valamennyi részegység csatlakoztatásához 
 A csomag része az asztallap aljára rögzítéshez szükséges eszköz 
 Két kábel a hub és a kamera/kihangosító csatlakoztatásához (hossza: 5 m) 
 Egy USB-kábel PC/Mac® számítógéphez történő csatlakoztatásához (hossza: 

3 m) 
 Hálózati tápegység (hossza: 3 m) 
 Kettős célú rögzítő falra rögzítéshez vagy a kamera asztalon történő 

felállításához 
 Dokkolható távirányító, 8,5 méteres hatótávolsággal 

 
 
Szoftver eszközök 
 

 USB 2.0 kompatibilis 
 UVC-kompatibilis kép és hang – ennek köszönhetően széles alkalmazás 

kompatibilitás 
 Microsoft® Lync® alkalmazáshoz optimalizált, Skype for Business hitelesítés, 

Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis. Nagyfokú integráció a Logitech 
Collaboration Program (LCP) résztvevőivel. 

 Letölthető diagnosztikai eszköz 
 Belső vezérlőprogram frissítését lehetővé tévő eszköz 
 Letölthető alkalmazásbővítmények a további funkciók támogatása érdekében 
  Rendszerkövetelmények: Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10 

Mac® OS X 10.7 vagy újabb Google Chromebook Version 29 vagy újabb. 
Megjegyzés: a teljes HD felbontás támogatásához szükséges 
rendszerkövetelményekért forduljon az Ön által használt szoftver gyártójához! 

 



 

MikroStream  
STREAMING SZOLGÁLTATÁS 
 
AZONNALI ÉLŐ KÖZVETÍTÉS BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, BÁRMIRŐL 
OKOSTELEFONNAL ELŐKÉSZÜLETEK ÉS TV STÁB NÉLKÜL: 

• Önkormányzati TV médiaportálon 
• Facebook közösségi médiában 

 
 
A Globomax Zrt. régóta tervezte a MikroStream termék megalkotását azzal a 
céllal, hogy minél egyszerűbben tudja a település vezetősége megszólítani a 
lakosságot. Felhasználható bejelentések, aktualitások, ülések, polgármesteri 
interjú, fogadóóra közvetítéséhez, ahhoz csupán egy okostelefon szükséges. 

A MikroStream használatba vételének folyamata: 

Regisztráció, beállítások 
1. Önkormányzati TV 
2. Facebook 

 

Bejelentkezés 
1. Önkormányzati TV 
2. Facebook: automatikus 

 

Közvetítés 
1. Önkormányzati TV (a település 

honlapjába is beágyazható) 
2. Facebook-on 

 

 
Főbb tulajdonságok: 

• Korlátlan számú élő videó közvetítés indítása bármikor, bárhonnan, 
bármilyen eseményről okostelefonnal, stáb nélkül 

• Élő közvetítés az Önkormányzati TV médiaportálon, ami beilleszthető 
a város, vagy bármilyen médiaszolgáltató honlapjába, továbbá a 
Facebook-on 

• Az anyag rövid időn belül automatikusan elérhető lesz archív formában 
is az Önkormányzati TV médiaportálon, ami szintén beilleszthető 
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• Több céget egyesítő ügynökségi csoport

• 70 márka kommunikációja

• 20 éves tapasztalat a marketing minden területén

• 60 fős szakmai team cégcsoport szinten

• Stratégia és kreatív megvalósítás

• Multiplatform és 360 fokos kommunikáció
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Miért alapvető fontosságú?

TELEPÜLÉS-
MARKETING



A településmarketing is erről szól. 
A márkaimage-ről.

Alsónémedi azzá válik, amilyen képet mutatunk, 
közvetítünk róla. Minden megjelenés, legyen az 
egy weboldal, poszt, plakát, e-mail, pályázat –  
a települést képviseli.

A választók is kölcsönadtak valamit  
a képviselőtestületnek. A bizalmukat.  
Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk,  
érdemesek vagyunk rá. 

Erről is szól ez a műfaj.

MELYIKÜKNEK ADNÁL 
KÖLCSÖN?



A választások nem arról szóltak, hogy ki nyer, és ki veszít.
Nem is arról, hogy ki lesz az új polgármester. 

A valódi jelentése a mai helyzetnek az, hogy a polgárok, a közösség 
egyet akarnak:

A JELENLEGI HELYZET  
KULCSFONTOSSÁGÚ

VÁLTOZÁST.



MIT AKARNAK  
A POLGÁROK?
A változáson kívül sokkal fontosabb a polgárok,  
a közösség igényeinek megértése és tiszteletben tartása.  
Mit akarnak ők?

Egy olyan települést, egy olyan otthont:
• Amire büszkék lehetnek
• Ahova tartozni akarnak
• Amivel tudnak azonosulni
• Ami biztonságot ad
• Ami fejlődik
• Amit szeretnek



A szakmai teamünk bevonásával Némedi polgárai
megkaphatják, amire vágynak. A büszkeséget  
és a hovatartozást:

Némedi polgára vagyok!

Adjuk meg nekik a profi településképet 
és a szakmai tapasztalaton alapuló 
kommunikációt.  
Adjuk meg nekik a változást,  
amire szavaztak!

MIT ADHAT A 
KÉPVISELŐTESTÜLET?



Településmarketing a gyakorlatban
ÍGY DOLGOZUNK MI



Speciális részterülete a marketingnek.  
Amire szükség van:

• Stratégiai gondolkodásmód
• Kommunikációs tapasztalat
• Tudatos véleménybefolyásolás
• Márkaépítés a legmagasabb szinten

TELEPÜLÉS- 
MARKETING



Helyzetelemzés: kutatás + SWOT analízis

Célok meghatározása

Brand platform: a stratégiai alapok lefektetése, 
célcsoportok meghatározása, üzenetek kidolgozása,  
a település-értékek megtalálása (USP)

A településmárka megalkotása: arculat és megjelenés

Márkaépítés: hogyan ültetjük mindezt a  
gyakorlatba, kampányok, kommunikáció,  
médiahasználat

Akcióterv: az éves kommunikáció pillérei, irányai, időzítés

Megvalósítás

7 LÉPCSŐS  
TELEPÜLÉSMARKETING MODELL

1

2

3

4

5

6

7



A kommunikáció és információáramoltatás alapjai:
• Kikkel foglalkozunk (célcsoportok, perszónák)
• Hogyan beszélünk velük (kommunikációs csatornák)
• Mit mondunk, üzenünk (hírek, tervek, rendezvények, programok, fejlesztések, változások, 
aktualitások)
• Hogyan mondjuk (kommunikációs stílus, grafikai színvonal, márkaarculat)
• Mikor tesszük mindezt (akcióterv, kampányok)
• Mennyiből oldjuk meg (büdzsé, médiaterv, megvalósítási szakasz)
• Hol tartunk (kampányok kiértékelése)
• Visszacsatolás (a tervek éves szintű újragondolása, ellenőrzése az eredmények tükrében, kutatások)

A GYAKORLATI  
TEENDŐK



A településmarketing nagyon speciális terület.  
Egy profi szakmai team nélkül csak kidobott pénz és idő.  
Olyan területeken jártas szakemberek összehangolt  
munkájára van szükség, mint:

Kutatás, stratégiai tervezés, project management,
kreatív tervezés, kampánytervezés, art direkció,
produkció, filmgyártás, time management,
büdzsé-kezelés és pénzügyi vezetés, kiértékelés, 
politikai tanácsadás

A TEAM, AVAGY A SZAKMAISÁG
FONTOSSÁGA



Csomagajánlatok
ÁRAJÁNLAT



• Alap csomag
• Kibővített csomag

KOMMUNIKÁCIÓS  
CSOMAGAJÁNLATOK

Az ügynökségi díjakat éves viszonylatban határoztuk meg.



ALAP CSOMAG
Elsődleges feladat a település kommunikációs stratégiájának kialakítása, 
valamint ebből levezetve a kommunikációs eszközrendszer felépítése, 
stratégiához történő illesztése.

Ez a folyamat a következő lépésekből,  
feladatokból áll:



ALAP CSOMAG CÉL:
•  aktív, célzott kommunikáció
•  egységes és professzionális megjelenés
•  image növelés
•  Alsónémedi lojalitás erősítése

•  igényfelmérés (település vezetői interjúk és lakossági igényfelmérés)
•  kommunikációs stratégiai tervezés (célok és elvárások)
•  kreatív tervezés (arculattervezés, grafika, szín és stílustervezés)
•  márkaépítési alapok lefektetése
•  politikai kommunikációs alapok rögzítése
•  kommunikációs szabályrendszer, eljárásrend kidolgozása  

(ki kommunikálhat, miről, hol, hogyan és mit)

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA  
ÉS TELEPÜLÉSMARKETINGTERV KIDOLGOZÁSA1

Feladatok



ALAP CSOMAG CÉL:
•  látogató megtartása, növelése
•  befektető vonzás
•  image növelés
•  biztonság
•  Alsónémedi lojalitás erősítése

 Az Önkormányzat weboldala
•  funkcionális igényspecifikáció elkészítése  

(kommunikációs, politikai, üzleti, lakossági igények)
•  jogszabályi és közzétételi kötelezettségek vizsgálata
•  funkcionális rendszerterv elkészítése
•  design és tartalom informatikai fejlesztése
•  GUI/UI reszponzív megjelenés
•  kereső- és ügyfélbarát felépítés
•  tartalomkezelő CMS
•  adat- és információbiztonsági szint kalibrálása

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK  
LÉTREHOZÁSA, MEGÚJÍTÁSA2

Feladatok



ALAP CSOMAG CÉL:
•  létszám aktivitás növelése, magas elérés
•  folyamatos, gyors, proaktív kapcsolattartás
•  befektető vonzás
•  image növelés
•  Alsónémedi lojalitás erősítése

•  facebook, linkedin
•  arculathelyes teljes grafikai megjelenés
•  elsődleges tartalmak feltöltése
•  admin felület betanítása

ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉGI MÉDIA  
OLDAL LÉTREHOZÁSA3

Feladatok



ALAP CSOMAG

Az Alsónémedi Hírmondó megújítása
•  teljes körű tartalom- és formavizsgálat
•  település arculati elemeinek beépítése a folyóiratba
•  arculathelyes megjelenés
•  rovatrendszer és laparculat felülvizsgálata kialakítása
•  oldaltervek létrehozása
•  terjedelem kalibrálása

ÖNKORMÁNYZATI  
ÚJSÁG4

Feladatok

CÉL:
•  image növelés
•  Alsónémedi lojalitás erősítése
•  befektető vonzás



ALAP CSOMAG

A média jelenléthez, a kommunikációs eszközök működtetéséhez 
szükség van jó minőségű fotókra, drónfelvételekre a településről, 
épületekről, a környező tájról, a természeti értékekről,  
az itt élő emberekről, ünnepekről, életről, 
mindezt különböző évszakokban és időszakokban,  
öltözetben, professzionális minőségben.

KÉPADATBÁZIS  
LÉTREHOZÁSA5

Feladatok



ELLÁTANDÓ ÜZEMELTETÉSI 
FELADATOK
A kommunikációs eszközöket, tartalmakat és felületeket nem 
elég csupán megtervezni és lefejleszteni, azokat folyamatosan 
frissíteni kell, napi-heti rendszerességű szerkesztési, szövegírási, 
adminisztrációs, grafikai munka merül fel az alapcsomagban 
létrehozott kommunikációs eszközök üzemeltetése kapcsán.

ALAP CSOMAG
Üzemeltetés



Önkormányzat 
weboldalak  
üzemeltetése
•  server hosting, 

biztonságos 
üzemeltetés, SSL 
tanúsítvány

•  dedikált PM biztosítása
•  kiemelt ügyfélszolgálat, 

moderálás
•  új, kreatív grafikai 

aktualizálásai az oldalnak
•  szövegírás, lektorálás

Önkormányzat 
közösségi oldalak 
üzemeltetése
•  dedikált PM 

biztosítása
•  kiemelt 

ügyfélszolgálat, 
moderálás

•  új timeline 
kreatívok

•  kiemelt 
ügyfélszolgálat, 
moderálás

•  szövegírás, 
lektorálás

Hírmondó újság 
támogatása:
•  aktuális címoldal 

havi szintű 
professzionális 
grafikai tervezése

• tartalom 
lektorálása

Képviselő testületi 
ülések videóval 
történő rögzítése

1 2 3 4

ALAP CSOMAG
Üzemeltetés



Az alapcsomag ára:  
egyszeri 7,3 millió Ft + áfa
Alapcsomag üzemeltetési ára:  
havi 520 000 Ft + áfa

A projekt időbeli ütemezése: szerződéskötéstől  
számított 4 hónap alatt elvégezhető a munka 
 első tervezési és fejlesztési része, majd  
azt követően kezdődhet az üzemeltetési szakasz

ALAP CSOMAG
Árajánlat



KIBŐVÍTETT CSOMAG
Az alapcsomagon felül az alábbi egyszeri tervezési 
és fejlesztési eredménytermékeket tartalmazza:
1) Arculati kézikönyv
2) Sajtókezelési szabályzat
3) Válságkommunikációs protokoll készítése
4) 1 db 3-4 perces image film készítése a településről

Az alapcsomagon felül a kibővített csomag az alábbi  
havi üzemeltetési feladatokat tartalmazza:
1) Hírmondó újság kiadvány szerkesztési feladatainak ellátása
2) folyamatos professzionális sajtókapcsolati munkatárs biztosítása

A kibővített csomag ára:  
egyszeri 13,6 millió Ft + áfa

Kibővített csomag üzemeltetési ára: 
havi 960 000 Ft + áfa



A közös munka elindítása

HOGYAN 
TOVÁBB?



ELSŐ LÉPÉSEK
• A településmarketing-terv kidolgozása

• Arculati terv, brand book elkészítése

• Weboldal létrehozása

• Social jelenlét beindítása

• Hírmondó átdolgozása

• Állandó kommunikációs csatornák beindítása

• A kampányok kidolgozása és megvalósítása

• A kommunikáció havi szintű üzemeletetése



KONKRÉTUMOK,  
JÖVŐBENI TERVEK
Ízelítő terveinkből és ötleteinkből

•  Image filmek forgatása

•  Print, outdoor, digitális kampányok megvalósítása

•  Alsónémedi fotóadatbázis létrehozása (település 
marketing kampányokhoz, szerkesztőséghez)

•  Némedi Magazin (új laparculat és rovatrendszer, 
szerkesztőség, online verzió)

•  Rendszeres, új, egyedi és vonzó márkaépítő 
rendezvények bevezetése

•  Teljes körű rendezvénykommunikáció

•  Vállalkozói Klub beindítása, applikáció fejlesztés

•  Hírlevél-kampányok kezelése

•  Folyamatos kapcsolattartás a célcsoportokkal

•  Saját applikáció fejlesztése, bevezetése  
(pl.: Nyugdíjas klub, receptgyűjtemény, 
önkormányzati hírek kommunikáció, 
rendezvénynaptár stb.)

•  A „Jövő generációja” program beindítása



RENDEZVÉNYEK  
TÁMOGATÁSA

•  Rendezvény videózás, drón- és kézikamerával, videóvágás, ingyenes 
stock zene, feliratozás: 100.000-től 300.000 Ft-ig /rendezvény  
(attól függ, hogy a beszédeket is fel kell-e venni, és külön vágni, 
feliratozni, tehát, hogy hány film az output).

•  Rendezvényfotózás: 20.000 Ft-tól 300.000 forintig /rendezvény 
(helyszíni fotózás, képek leválogatása, küldés) idő hossztól,  
helyszíntől, létszámtól, képmennyiségtől függően.

•  Rendezvények hangosítása: rendezvényfüggő



ALAPCSOMAG EGYSZERI 

7,3M

HAVI

520e

marketing kommunikációs eszközök 
létrehozása, megújítása

ALAPCSOMAG
weboldal és facebook üzemeltetés, hírmondó újság 
címlapszerkesztése, szakmai és technikai support,
képviselő testületi ülések videóval történő rögzítése

RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA
fotózás, videók, feliratozás, hangosítás  - 
eseti megrendelés keretgazdálkodásból



KÖSZÖNJÜK A LEHETŐSÉGET!
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