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01. BEMUTATKOZÁS 

 

 

Rólunk 

 
Informatikai cégünk a Dot Hu Group Kft. 2013-ban jött létre, magyar tulajdonú családi vállalkozásként. 

 

Portfóliónkban megtalálhatók olyan IT rendszerek, melyek a legtöbb esetben egyedi elvárások alapján valósulnak meg. Hálózati infrastruktúrák / 

biztonságtechnikai / kamerarendszerek kivitelezése mellett teljes körű szoftverfejlesztési megoldásokat kínálunk. 

 

Számos beszállító partnerrel együttműködve elérhető árú és kiváló minőségű hardware eszközöket tudunk biztosítani, melyeket adott esetben 

szervizelünk is. 

 

2022-ben portfóliónkat olyan építőipari szolgáltatásokkal bővítettük, melyek által még komplexebb segítséget tudunk nyújtani azon 

megrendelőinknek, akiknél egy teljeskörű átépítés vagy felújítás közben kell az IT infrastruktúrát megvalósítani. 

Ezáltal tevékenységeink részét képezi különféle felületek kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával történő kezelése. Q1-4 felületi glettelés, 

gipszkartonozás valamint a beltéri fal és padlófelületek melegburkolatának elkészítése, javítása és bontása. 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy az ügyfél igények maximális kielégítéséhez mára olyan megoldásokat kínálunk, amelyek különböző szakmai részterületet 

felölelő tudást hordoznak magukban. Célunk, hogy a folyamatosan megújuló, fejlődő technológiai világban egy biztos partnert lássanak bennünk 

meglévő és leendő ügyfeleink. 

 

Munkáink során kiemelten fontosnak tartjuk a partnereinkkel való hosszútávú együttműködést. Fontos számunkra az ügyfélelégedettség, ezért a 

munkafolyamatokban szorosan együttműködünk a megrendelővel. Mindig szem előtt tartjuk, hogy az egyes projektek lezárását követően is megfelelő 

ügyféltámogatást biztosítsunk. 
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02. SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

 

Hálózat építés 

 
Új strukturált hálózat tervezése, kivitelezése, meglévő hálózat bővítése vagy korszerűsítése, hálózati eszközök telepítése. 

Igény szerint felügyeljük és karbantartjuk a rendszereket. 

 

 Garantáljuk a teljes körű szakmai lefedettséget bármilyen gyengeáramú hálózati megoldásban. 

 LAN, Wi-Fi hálózatok tervezése, kivitelezése, üzemeltetése. 

 Optikai hálózatok kiépítése. 

 A hálózatokhoz kapcsolódó aktív eszközök, szerverek, adattárolók, routerek, switchek telepítése, 

konfigurálása, felügyelete. 

 Vezeték nélküli, mikrohullámú összeköttetések megvalósítása. 

 

 

 

  2022-BEN TÖRTÉNT… 

A Legéndi Molecaten Park Estate tejes gyengeáramú hálózatának 

kivitelezése, amely során 21 épület, kábeles és mikrohullámú 

összeköttetése valósult meg. 
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03. SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

 

Kamera rendszerek kiépítése 

 
Vezetékes, vezeték nélküli, beltéri vagy kültéri kamera rendszerek tervezése és kivitelezés során, cégünk törekszik az adott környezet kiemelkedő 

biztonságtechnikai megoldásait szállítani, hogy a rendszer minden követelménynek megfeleljen. 

Figyelembe vesszük a helyszín sajátosságait, a biztonsági követelményeket, jogi előírásokat és a megrendelő igényeit. Legyen szó csupán néhány 

eszköz üzembehelyezéséről, vagy akár több száz kamerát számláló rendszerről, garantáljuk a gyors és hatékony telepítést az ország 

bármely pontján! 

Költségkalkulációval segítünk ügyfeleinknek a megfelelő eszközök kiválasztásában, a rendelkezésre álló keretekhez igazítva, hogy a lehető legjobban 

használják ki erőforrásaikat. 

 

Az általunk preferált gyártó, kamerarendszerek esetében a Hikvision. 

Miért ajánljuk a Hikvision rendszereit az ön számára is? 

 

 Széles választékot kínálnak, beleértve az analóg és IP kamerákat, a belső és külső kamerákat, valamint a fix és mozgatható kamerákat. 

 A Hikvision kamerák rendelkeznek a legújabb biztonsági funkciókkal, mint például az arcfelismerés, a mozgásérzékelés, a digitális zoom, és az 

éjszakai üzemmód. 

 Kompatibilitásuknak köszönhetően egyszerűen integrálhatóak a már meglévő rendszerekbe is. 

 Megfizethető áron kínálnak számos kényelmi funkciót, kezelőfelületük könnyen használható. 

 

Rendszereink üzemeltetésével évek óta támogatjuk ügyfeleink biztonságérzetét személyi és vagyonvédelmi tekintetben. 
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04. SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

 

IT üzemeltetés 

 
Cégünk IT üzemeltetési szolgáltatásai kiterjednek a hálózati infrastruktúrák, az azokon belül működő aktív eszközök, kamerarendszerek felügyeletére 

és karbantartására, továbbá az általunk fejlesztett szoftverek üzemeltetésére is, amelyek a legmagasabb biztonsági előírásoknak megfelelően 

működnek helyi hálózatban, vagy felhő alapon. 

Partnereink számára nyújtott kiemelt ügyféltámogatási rendszernek köszönhetően akár azonnali reagálást és hibaelhárítást biztosítunk. 

Szolgáltatásaink többféle konstrukcióban érhetők el, átalánydíjas vagy eseti megbízáson alapuló rendszerfelügyeletet és hibaelhárítást is nyújtunk, így 

üzleti igényeinek és anyagi lehetőségeinek megfelelően választhatja ki az Önnek megfelelő megoldást. 

Az általunk kínált szolgáltatással a karbantartás és hibaelhárítás folyamatosan biztosított. Lehetőséget kínálunk arra, hogy IT rendszereit 

biztonságosan és hatékonyan üzemeltesse anélkül, hogy saját szakemberrel kellene rendelkeznie vagy az IT infrastruktúra működése miatt kellene 

aggódnia. 

Koncentráljon saját üzleti tevékenységeire, az informatikai rendszer üzemeltetését pedig bízza ránk! 

 

 Átalánydíjas távfelügyelet vagy hibaelhárítás eseti megbízás alapján. 

 Kiszállás Budapest vonzáskörzetében, kedvező feltételekkel. 

 Átalánydíjas szerződéseink keretében 3 munkanapon illetve 8, 6 és 3 órán belüli hibaelhárítást biztosítunk. 

 Rendelkezésre állás, akár 24/7. 

 Meghibásodás esetén csere eszközt biztosítunk. 
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05. ÉPÍTŐIPAR 

 

 

Komplex megoldások a bontástól a kulcsrakész átadásig! 

 

Legyen szó üzlethelyiségekről, irodaépületekről vagy lakóépületekről. 

 

 Helyszíni igényfelmérés és személyre szabott árajánlat készítés. 

 Szerződéskötés. 

 Szükség esetén a bontási munkálatok elvégzése. 

 Új hálózati és biztonságtechnikai infrastruktúra kiépítése, meglévő bővítése. 

 Felületek kezelése, festése, burkolása. 

 Kulcsrakész átadás. 

 

2022-BEN TÖRTÉNT… 

2022 második felében számos magánlakást, tantermet, 

üzlethelységet és irodát újítottunk fel. 

 

Telefon: +36-30 013 4016 

E-mail: kapcsolat@dothugroup.hu 

Cím: 1119 Budapest, Andor u. 21 

www.dothugroup.hu 

mailto:kapcsolat@dothugroup.hu


06. KAPCSOLAT 

 

 

Elérhetőségeink 

 

 

Cégnév: Dot Hu Group Korlátolt Felelősségű Társaság 

E-mail cím: kapcsolat@dothugroup.hu 

Telefon: +36-30 329 3449 

Telefon: +36-30 013 4016 

Cím: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1. 
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