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Budapest, 2021. április 9. 

 

A Vodafone világszerte piacvezető szerepet tölt be az IoT szolgáltatók között 

a Gartner Magic Quadrant 2021-es riportja szerint 
 

A Vodafone hetedik alkalommal vívta ki az elismerést 
 

A Gartner hetedik alkalommal nevezte meg a Vodafone-t piacvezető IoT szolgáltatóként Magic 

Quadrant riportjában. 
 

A 2021-es Gartner Magic Quadrant 18 széleskörű IoT szolgáltatást nyújtó szervezetet vizsgál világszerte. 

Ezek közül a Vodafone messze a legmagasabban értékelt két szempontból is: a vevői igények 

megértését és azok legmagasabb szintű kiszolgálását jelentő "látás teljességének", illetve a 

szolgáltatások testreszabottságában és azok könnyű elérhetőségében megnyilvánuló "kivitelezés 

képességének" szempontjából. 

 

Dobó Mátyás, a Vodafone Magyarország Vállalati Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettese 

elmondta: "Az elmúlt 12 hónapban globálisan több ezer ügyféltől érkezett visszajelzés, akik szerint az IoT 

segítette őket ellenállóbbá és rugalmasabbá válni, illetve fenntartani az üzlet folytonosságát ebben a 

fennakadásokkal teletűzdelt időszakban is. De akadnak még további előnyök is. Az IoT elősegíti a 

vállalatok innovációját és a nyereséges növekedést. A tapasztalatok alapján az IoT-t használó ügyfelek 

hozzáférnek a kiaknázatlan adathalmazokhoz, melyek stratégiai gondolkodásra ösztönzik őket, új üzleti 

modelleket alkalmaznak, illetve javul ügyfélelégedettségük is. A vállalatok az IoT technológiákat 

hatékonyságuk és agilitásuk fejlesztésére, valamint a környezetszennyezés csökkentésére használják.” 

 

Hozzátette: „Az IoT megoldások egyre jelentősebb térhódítása Magyarországon is megfigyelhető – a 

hazai vállalkozások is felismerték, hogy az IoT alapú innovációk alkalmazása nélkülözhetetlen jövőbeli 

sikerességük szempontjából. A Vodafone Magyarország hazánkban is piacvezető az IoT szolgáltatások 

tekintetében, így kiemelten fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan új megoldásokat kínáljunk ügyfeleink 

számára.” 

 

A szervezetek működésének digitalizációja folyamatosan zajlik. A Vodafone Business 2020 IoT Spotlight 

riportban vizsgált vállalkozások 87%-a szerint az IoT meghatározó a jövőbeli sikerük szempontjából. A 

Vodafone 182 országban és több, mint 570 hálózaton keresztül biztosít széleskörű IoT szolgáltatásokat 

és végpontok közötti kommunikációs megoldásokat. Ennek eredményeként képes kielégíteni az 

ügyfelek alapvető igényeit a kulcsfontosságú IoT-t használó területeken, ideértve az autóipart, a gyárakat 

vagy az egészségügyi ellátást. 
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https://oci.contrib.prod.eol.vodafone.com/business/news-and-insights/white-paper/iot-spotlight-2020
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Ha többet szeretne megtudni a Vodafone pozíciójáról és arról, hogy ez mit jelent ügyfeleink számára, itt 

olvashatja el a teljes Gartner Magic Quadrant for IoT Connectivity Services Worldwide1 jelentést. 

 

További információk: 

sajto@vodafone.hu  

 

A Vodafone-ról 

 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő 

érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk véghez 

társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, és létfontosságú 

szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok 

üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy. 

 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója. 

Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 

országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. december 31-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van, 

köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 118 

millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, fogyatékosságtól, kortól, szexuális 

irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és vallástól függetlenül. A sokféleség és befogadás 

iránti elkötelezettségünk központi eleme működésünknek, a nők és általában a társadalom megerősítéséért végzett 

munkánknak, továbbá az oktatáshoz és a digitális készségekhez való hozzáférés javításáért tett erőfeszítéseinknek. 

 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2021-ig Európában villamos energiánk 100%-át 

megújuló forrásokból fedezzük, 2025-ig pedig a világ többi részén is elérjük ezt a célt. 2025-re továbbá a szükségtelenné váló 

hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn oldalunkat itt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Jonathan Davenport, 2021. március 24.;
 

 
A Gartner a publikációiban bemutatott gyártókat, termékeket és szolgáltatásokat csupán kutatási célokkal vizsgálja; nem célja a felhasználók ösztönzése a vizsgált cégek besorolás-

vagy más jellegű minősítés általi kiválasztására. A Gartner kutatási kiadványai a Gartner kutatószervezet megállapításainak összességét tükrözik, a benne foglalt állítások nem 
tényként kezelendők. A Gartner elutasít minden kifejezett vagy hallgatólagosan feltételezett garanciát a kutatás tekintetében, beleértve az eladhatóságra vagy egy adott célra való 

alkalmasságra vonatkozó garanciákat is. 
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