A költséghatékonyság érdekében tett intézkedések
I.

Telefon
1. 2003-ban tértünk át a GSM-adapterekre, így a vezetékes rendszeren keresztül is a
mobilszolgáltatók által nyújtott, kedvezőbb tarifákat tudtuk érvényesiteni, ha a
hívások mobiltelefon felé irányultak.
2. 2004. májusában kezdtük el használni a VOIP (voice over IP) rendszert – így a
telefonforgalom túlnyomó többsége azóta a számítógépes hálózaton keresztül
bonyolódik, így a percdíjak még kedvezőbbek lettek.
3. Ahol erre lehetőseg van, hasznaljuk a meglevő internet csatlakozás esetén ingyenes
Skype telefon programot.
4. A telefon forgalmat folyamatosan figyelemmel kísérjük.

II.

Jelentős összeget takarítunk meg azáltal, hogy a számítástechnikai és irodatechnikai
berendezéseink karbantartását, szervizelését amíg lehetséges, házon belül oldjuk meg.

III.

Beruházásoknál különösen ügyelünk a költséghatékonyságra (például 2006-ban egy
KFIIF pályazat kapcsán kihasználtuk a SUN épp aktuális egyet fizet – kettőt kap
akcióját).

IV.

Törekszünk az elavult, nagy fogyasztású eszközök (pl monitorok) korszerű, kisebb
fogyasztású, ráadásul az egeszségre kevésbé ártalmas eszközökre cserélésére.

V.

Nyomtatási es fénymásoló kvótákat állítottunk fel, vagyis ezeket a szolgaltatasokat csak
a kóddal rendelkező intézeti munkatársak vehetik igénybe, a nekik kiutalt kvóta erejéig.

VI.

A felhasználói és rendszer szoftverek terén előnyben részesítjük az ingyenes, illetve
saját fejlesztésű programokat.

VII. Az Intézet pályázat útján új szervereket és új hálózati elemeket vásárolt. amellyel a
számítógép rendszer használatának sebessége, és a munka hatékonysága a
többszörösére nőtt (ez összefügg az új számítógépek beszerzésével is). Különösen a
sok számolást igénylő munkák esetében javult kiemelkedő mértékben a szolgáltatás
minősége. Másik lényeges hozadéka az új készülékek beállításának a működés
biztonságának ugrásszerű javulása: azóta a rendszer működésével kapcsolatos - és így a
felhasználók zömét érintő, esetleg hosszabb leállást okozó - hibák drasztikusan
csökkentek, az előforduló egy-két esetben pedig elhárításuk lényegesen egyszerűbb és
gyorsabb lett.
VIII. Összefoglalva mind felhasználói, mind rendszergazdai szempontból az intézeti
számítógépes hálózat pályázat útján történt fejlesztése sikeres.
IX.

Az Intézet már évek óta külső vállalkozóval végezteti az épület takarítását. 2007-től az
automatikus napi takarítás helyett, áttekintve a tényleges szükségleteket, új rendszert
dolgoztunk ki, amely anélkül jár jelentős kiadás megtakarítással, hogy a minőség
romlana.

