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Budapest, 2022. január 21. 

A világon elsőként mutatták be az okostelefonba integrált SIM 

(iSIM) technológiáját 

A Vodafone, a Qualcomm Technologies és a Thales által bemutatott iSIM 

technológia fontos fejlesztés az eszközök hatékonyságának és 

teljesítményének javítása érdekében 

Az telekommunikációs iparág vezető innovátorai, a Vodafone, a Qualcomm Technologies, 

Inc. és a Thales egyesítették erőiket, hogy bemutassanak egy olyan okostelefont, amely az 

ún.  iSIM (az ieUICC1 GSMA specifikáción alapuló) technológiával működik. Az új megoldás 

lehetővé teszi, hogy a SIM-kártya funkcióit a készülék fő processzorába integrálják. Ezzel 

a bejelentéssel lehetővé válik a technológia kereskedelmi forgalomba hozatala mindazon 

készülékek esetében, amelyek a mobilszolgáltatásokhoz való csatlakozáshoz iSIM-et 

használnak. 

Az iSIM technológia, megfelelve a GSMA előírásainak, a SIM-funkciókat a készülék fő 

processzorába ágyazza, ami nagyobb rendszerintegrációt, magasabb teljesítményt és nagyobb 

memóriakapacitást tesz lehetővé. A jelenleg legfejlettebbnek számító eSIM-ek esetében a SIM 

eszközbe való beágyazása történik, ugyanakkor az eSIM egy külön chipen működik, amire az iSIM 

esetében nincs szükség, ahogyan a SIM-szolgáltatások számára elkülönített helyre sem. 

Az iSIM technológia jelentős előrelépés a jelenlegi, külön processzort igénylő eSIM 

megoldásokhoz képest, a SIM fő processzorba történő integrációja ráadásul nagy előnyt jelent 

mind a fogyasztók, mind a távközlési szolgáltatók számára. Ezen túlmenően lehetővé teszi a 

mobilszolgáltatások integrálását a telefonon kívüli eszközökbe, kiterjesztve a mobilélményt 

laptopra, tabletre, VR- és IoT, hordható és sok más digitális eszközre egyaránt. Az iSIM az eszköz 

alkalmazásprocesszorába integrálódik, ami több előnnyel jár: 

• Egyszerűsíti és javítja az eszköztervezést és a teljesítményt azáltal, hogy felszabadítja az 

eszközön belül korábban elfoglalt helyet. 

• A SIM-funkciók beépülnek az eszköz fő chipsetjébe olyan jelentős elemek mellé, mint 

például a CPU, a GPU vagy a modem. 

• A már meglévő eSIM infrastruktúra felhasználásával lehetővé teszi a távoli SIM 

felhasználást. 

• Megnyitja a mobilszolgáltatások csatlakozási lehetőségeit számos olyan eszköz számára, 

amelyek korábban nem rendelkeztek beépített SIM-funkciókkal. 

 
1 Beágyazott Univerzális Integrált Áramköri Kártya 
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A prototípus vagy ún. proof of concept (POC) bemutatására a globálisan legnagyobb piaci 

penetrációval rendelkező régióban, Európában került sor. A POC szemlélteti a technológia 

kereskedelmi felkészültségét és hatékonyságát a meglévő infrastruktúrán, kihasználva a Vodafone 

fejlett hálózati képességeit. A bemutató során a Vodafone hálózatán POC-ként használt eszköz a 

Snapdragon 888 5G Mobile Platformján futó Samsung Galaxy Z Flip3 5G volt, melyben a Qualcomm 

beépített Secure Processing Unitja található, és amely a Thales iSIM operációs rendszert futtatta a 

demonstráció céljából. A prototípus bemutatására a Samsung kutatás és fejlesztési 

laboratóriumaiban került sor a Vodafone fejlett távmenedzsment platformjának használatával. 

Alex Froment-Curtil, a Vodafone kereskedelmi igazgatója elmondta: "Célunk egy olyan világ 

megteremtése, ahol minden eszköz zökkenőmentesen és egyszerűen csatlakozik egymáshoz, és 

amelyeket az ügyfeleink teljes mértékben irányíthatnak. Az iSIM a távmenedzsment 

platformunkkal együtt jelentős lépés ebbe az irányba, mivel lehetővé teszi az eszközök fizikai SIM 

vagy dedikált chip nélküli összeköttetését, így számos eszköz csatlakoztathatósága, az IoT világ 

ígérete valósággá válik. Ez lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy egyszerre használhassák 

egyazon eszközön egyszerre több fiókjukat, míg a szolgáltatók szempontjából segít kiküszöbölni 

a különálló SIM-kártyák szükségességét és az ezzel járó további műanyagtermelést. Továbbra is 

szorosan együttműködünk a Samsunggal, a Qualcomm Technologies-szal és a Thales-szel, hogy 

további alkalmazásokat fejlesszünk ki erre a technológiára, és felgyorsítsuk a kereskedelmi 

forgalomba hozatalát." 

Enrico Salvatori, a Qualcomm Europe, Inc. vezető euórópai és közel-keleti alelnöke és elnöke, 

elmondta: "Az iSIM-megoldások nagy lehetőségeket kínálnak az mobilhálózat-üzemeltetők 

számára, értékes helyet szabadítanak fel az berendezésgyártók számára az eszközökben, és 

rugalmasságot biztosítanak az eszközhasználók számára, hogy az 5G hálózatokban rejlő teljes 

potenciált és élményt kihasználhassák a mobileszközök széles skáláján. Az iSIM-technológiából 

leginkább profitáló területek közé tartoznak az okostelefonok, a mobil PC-k, a VR/XR-headsetek 

és az ipari IoT. Azáltal, hogy az iSIM technológiát beépítjük a chiprendszerbe, további támogatást 

nyújtunk a berendezésgyártóknak a Snapdragon platformunkban." 

Emmanuel Unguran, a Thales mobilcsatlakozási megoldásokért felelős szenior alelnöke 

elmondta: "Az új típusú hálózatok és eszközök megjelenésével a SIM-technológia innovációja 

elengedhetetlen az összekapcsolt világ legjobb kiszolgálásához. Az iSIM támogatja az új eszközök 

tervezését és gyártását, miközben ugyanazt a digitális élményt nyújtja, mint az eSIM, és hitelesített 

biztonsági szintet biztosít. A Thales partnereivel együtt elkötelezett a folyamatos innováció 

mellett, hogy a legjobb csatlakozási élményt nyújtsa." 

 

Az ieUICC/iSIM technológiáról 

A beágyazott univerzális integrált áramköri kártya (ieUICC) egy lépéssel továbbmegy az eSIM-nél, 

mivel integrálódik a chiprendszerbe. Funkcionalitását tekintve hasonlíthat egy önálló, csak egy 

állandó előfizetéssel rendelkező SIM-kártyához vagy lehet rugalmasabb, mint az eUICC, a 

beágyazott univerzális integrált áramköri kártya, ahol a szükséges profilok az eszköz életciklusa 

során mobilhálózaton keresztül tölthetők fel. 

 

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 50 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes 

hálózatokat, és további 52 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2021. szeptember 30-i állapot szerint több 

mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 28 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 

22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 136 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 
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Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén, a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül.  

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2040-re nettó nullára csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 100%-át 

megújuló forrásokból fedezzük, 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.  

 
A Qualcommról   

 

A Qualcomm a világ vezető vezeték nélküli technológiai újítója és az 5G fejlesztésének, bevezetésének és bővítésének 

mozgatórugója. Amikor csatlakoztattuk a telefont az internethez, megszületett a mobil forradalom. Ma alapvető 

technológiáink lehetővé teszik a mobil ökoszisztémát, és megtalálhatók minden 3G, 4G és 5G okostelefonon. 

Elhozzuk a mobil előnyeit az új iparágaknak, beleértve az autóipart, az IoT-t, a számítástechnikát, és vezető szerepet 

töltünk be egy olyan világban, ahol minden és mindenki zökkenőmentesen kommunikálhat és kapcsolatba léphet 

egymással. 

A Qualcomm Incorporated magában foglalja licencelési üzletágunkat, a QTL-t és szabadalmi portfóliónk túlnyomó 

részét. A Qualcomm Technologies, Inc., a Qualcomm Incorporated leányvállalata, amely lényegében magában foglalja 

minden mérnöki, kutatási és fejlesztési funkciónkat, valamint minden termék-és szolgáltatási üzletágunkat, beleértve 

a QCT semiconductor üzletágat is. 

 

A Thales-ről 

 

A Thales (Euronext Paris: HO) világszerte vezető szerepet tölt be a fejlett technológiák terén, illetve elkötelezett a 

digitális és "deep tech" innovációk mellett – konnektivitás, big data, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és 

kvantumszámítás –, hogy szilárd alapot teremtsne társadalmunk fejlődéséhez. A csoport, ügyfelei – vállalkozások, 

szervezetek és kormányok – számára a védelem, a repüléstechnika, az űrkutatás, a közlekedés, valamint a digitális 

identitás és biztonság területén olyan megoldásokat, szolgáltatásokat és termékeket kínál, amelyek segítik őket 

megkerülhetetlen szerepük betöltésében, figyelembe véve, hogy az egyén minden döntés mozgatórugója. 

A Thalesnek 81.000 alkalmazottja van a világ 68 országában. 2020-ban a csoport 17 milliárd dolláros árbevételt ért el. 

Kövesse a Thales legfrisebb híreit a Twitteren (https://twitter.com/thalesgroup), LinkedIn-en 

(https://www.linkedin.com/company/thales).  

A Qualcomm és a Snapdragon a Qualcomm Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Snapdragon és a 

Qualcomm Secure Processing Unit A Qualcomm Technologies, Inc. termékei. és / vagy leányvállalatai. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.steele%40vodafone.com%7C9068481ed3a34a7003a808d87400cb08%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637386894038777457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZJ0%2BNHQihXuzTVyDtXjB0%2B9TLITY8ySTAwOjbkSCbk%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
https://twitter.com/thalesgroup
https://www.linkedin.com/company/thales

