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Budapest, 2022. február 9. 

Világszerte piacvezető szerepet tölt be a Vodafone az IoT szolgáltatók 

között – derül ki a Gartner Magic Quadrant 2022-es riportjából 

A vállalat immár nyolcadik alkalommal vívta ki az elismerést  

A Gartner immár nyolcadik alkalommal, 2022-ben is piacvezető IoT szolgáltatóként 

nevezte meg a Vodafone-t az IoT-szolgáltatókat vizsgáló Magic Quadrant felmérésében.  

A Gartner immár nyolcadik alkalommal sorolta a Vodafone-t ‘Vezető’ kategóriába IoT-szolgáltatást 

nyújtó szervezeteket vizsgáló Magic Quadrant felmérésében. A Gartner szerint a ’Vezető’ 

kategóriába tartozó szereplők – így a Vodafone is – az IoT jövőjébe fektetnek be, világos 

elképzelésük van arról, hogy merre tart a piac, megragadják az ügyfelek érdeklődését, továbbá 

sokkal inkább alakítják a piacot, mintsem követik. A Magic Quadrant-ban szereplő 18 vállalat közül 

ismét a legmagasabb helyezést érte el a Vodafone mind a "vízió teljessége", mind pedig a 

"megvalósítási képesség" tekintetében. 

„Napjainkra az IoT olyan alapvető eszközzé vált, amely a világ minden táján ugyanolyan 

jelentőségű a vállalkozások számára, mint az elektromos áram. Nincs ez másképp Magyarországon 

sem.  A hazai vállalkozások is felismerték, hogy jövőképességük szempontjából az IoT alapú 

innovációk alkalmazása elengedhetetlen.  A Vodafone Magyarország piacvezető IoT-

megoldásaival és szolgáltatásaival abban igyekszik segíteni a vállalkozásokat, hogy kiaknázzák az 

IoT-ben rejlő előnyöket, és ezáltal hatékonyabban, környezetbarát módon működjenek” – mondta 

a felmérés kapcsán Dobó Mátyás, a Vodafone Magyarország Vállalati Szolgáltatások Üzletág 

Vezérigazgató-helyettese. 

A Vodafone Business továbbra is az ügyfelek széles körének kínál IoT megoldásokat: legyen szó 

akár a Controlant-ról, amely valós idejű megfigyelés formájában nyújt segítséget a hűtési lánc 

újragondolásában a hőérzékeny COVID-19 oltóanyagok és élelmiszerek számára; akár a Ford 
gyártásának forradalmasításáról 5G-s magánhálózatokon keresztül; vagy a mezőgazdasági 

termelőknek nyújtott, a fenntartható gazdálkodást előmozdító IoT-alapú mezőgazdasági 

megoldásokról.  

Az elmúlt évben a Vodafone Business:  

• folytatta IoT-üzletágának fejlesztését, ahol az elmúlt egy évben több mint 20%-kal nőtt a 

kapcsolatok száma (112 millió a 2021-es pénzügyi év első felében, szemben a 2022-es 

pénzügyi év első felében elért 136 millióval). 

• megőrizte vezető szerepét az IoT területén megvalósuló innováció tekintetében, 

támogatva az ügyfelek ellenállóképességének javítását és versenyképességük 

megőrzését; innovatív, hálózatba kapcsolt termékeket biztosított ügyfelei számra, 

valamint új bevételi forrásokat teremtett. Az innovációt felölelő területek közé tartozik a 

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/case-studies/real-time-monitoring-helping-controlant-reinvent-the-cold-chain
https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/case-studies/vodafone-and-ford-revolutionise-manufacturing-processes-through-5g-private-network
https://www.vodafone.com/news/digital-society/myfarmweb-cloud-based-iot-solution-farmers
https://www.vodafone.com/news/digital-society/myfarmweb-cloud-based-iot-solution-farmers
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szolgáltatásminőség újradefiniálása, a SIM-as-a-Platform úttörő jellegű felhasználása, a 

videoanalitika és a vizuális IoT használatának ösztönzése, az 5G-s alapok megteremtése az 

IoT számára, valamint új kereskedelmi modellek kialakítása IoT-ügyfelei számára.  

• támogatta üzleti ügyfeleit saját széndioxid-kibocsátásuk csökkentésében, vállalva, hogy a 

2020 és 2030 közötti évtizedben globálisan összesen 350 millió tonnával csökkenti 

széndioxid-kibocsátását, ami Olaszország 2019-ik évi teljes éves széndioxid-

kibocsátásának felel meg. Ezen megtakarítások nagy részét a Vodafone IoT-szolgáltatásai 

fogják biztosítani az ügyfelek számára, például a logisztika és a flottakezelés 

hatékonyságjavításával, intelligens mérőórák alkalmazásával, továbbá a gyártás 

hatékonyságának javításával.  

• folytatta térnyerését az operatív IoT területén a teljes folyamatot lefedő (E2E) 

megoldásaival. Mára már az autóipar, az e-egészségügy/távfelügyelet, az 

agrártechnológia és a gyártás területén rendelkezik kompetenciaközpontokkal. 

 

A teljes jelentés a Vodafone Business honlapján érhető el. 

 

 
 
A Vodafone-ról 

A legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival egyedülálló módon 

alakítja és újítja meg társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és 

vezetékes hálózatot, valamint további 52 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 31-én 

több mint 300 millió mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-

ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone világelső az IoT területén, több mint 142 millió eszközt és platformot kapcsol össze olyan innovációval, 

amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb közlekedésre és a fejlettebb 

mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel. A Vodafone digitális vezető szerepe azt is megváltoztatja, hogy a kormányok 

hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, különösen a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 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. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést. A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és 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. 

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

oldalunkat itt.  

 

További információk:    

 

sajto@vodafone.com   
 

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/analyst-views/vodafone-named-a-leader-in-2022-gartner-magic-quadrant-for-managed-iot-connectivity-services?utm_medium=internal_press_release&utm_source=media_outlet&utm_campaign=iot_connectivity&utm_content=media_alert&aid=a0012w&did=d001rk&elqCampaignId=11546
http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
mailto:sajto@vodafone.com
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A Gartner és a Magic Quadrant a Gartner, Inc. és/vagy leányvállalatai bejegyzett termék- és szolgáltatási védjegyei az 

Egyesült Államokban és globálisan, és a jelen dokumentumban azok engedélyével szerepelnek. Minden jog 

fenntartva. 

 

A Gartnernek nem szándéka, hogy a kutatási kiadványaiban bemutatott szállítók, termékek vagy szolgáltatások 

bármelyikét preferenciaként állítsa be, és nem tanácsolja a technológiai felhasználók számára, hogy csak a 

legmagasabb minősítéssel vagy egyéb megjelöléssel rendelkező szállítók közül válasszanak. A Gartner kutatási 

kiadványai a Gartner kutatási szervezetének véleményét tükrözik, és nem tekinthetők ténymegállapításnak. A Gartner 

a jelen kutatással kapcsolatban kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve a forgalomképességre, 

illetve meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is. 

 
 


