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Az iData Kft. bemutatása 
 
Az iData Kft. Magyarország elismert GPS nyomkövetéssel foglalkozó középvállalata. A cég egyik 
tulajdonosa-vezető fejlesztője alkotta meg 1999-ben hazánk legelső webes GPS-es flottavédelmi 
rendszerét, a Trackstar.hu-t. Az egykori tudást a modern technológiával, a szakmai tapasztalattal és a kor 
elvárásaival ötvözve született meg 2005-ben az iTrack GPS Nyomkövető Rendszer, mellyel egy átlátható, 
ellenőrizhető és könnyen kezelhető flottakövető rendszer valósult meg. 
 

 
 
Az iTrack GPS Nyomkövető Rendszert magas szinten képzett szoftverfejlesztő mérnökök alakították az 
ügyfelek igényeinek megfelelően, így ma a kis-és középvállalkozások gazdasági fennmaradásának 
vitathatatlan eszközeként működik. Saját fejlesztési csapatunknak és az operatív ügyfélszolgálati team 
precíz munkájának köszönhetően az iData Kft. ügyfelei között a magánemberek, kis-és közepes cégek 
mellett közismert nagyvállalatok is szerepelnek. 
 
A folyamatos minőséggel, a kiváló eredményekkel, a megfelelő ár-érték arány biztosításával a 
legteljesebb flottavédelemhez az iTrack a megbízható és az első számú társ! 
 
A flottakövető szolgáltatás mellett az iData Kft. lopásvédelmi szolgáltatást is biztosít. Ez esetben a 
járművek biztonságáról egy 24 órás diszpécserszolgálat gondoskodik. Nem csupán a szoftvert, hanem a 
működéséhez szükséges fedélzeti egységet is az iData Kft. gyártja, saját, modern gyártórészlegén. 
Tájékoztatónkból megismerheti főbb szolgáltatásainkat.  
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 Az iTrack Rendszer 

 
Az iTrack GPS Nyomkövető Rendszer egy harmadik generációs, JAVA Web Start alapú, korszerű 
műholdas nyomkövető rendszer, mely egyaránt alkalmas kis és nagy flották kezelésére, ellenőrzésére. A 
rendszer működéséhez egy a gépjárműbe szerelt fedélzeti egység szükséges, a járművek nyomon 
követéséhez pedig az ingyenesen telepíthető saját fejlesztésű kliens programot kell használni. A program 
valamennyi operációs rendszerrel –WINDOWS, LINUX, MAC OS X– működik. A fedélzeti egység által 
begyűjtött anyagok 6 hónapig elérhetőek az ügyfél számára (de bármilyen időszakra visszakereshetőek). 

 
A járművek 24 órás folyamatos kapcsolatban állnak a központi szerverrel. A jármű haladásától függően 
20-30 másodpercenként továbbítja a rendszer az adatokat. Ez a tárolási gyakoriság teszi lehetővé a 
tényleges on-line nyomkövetést. A szerver azonnal feldolgozza a kapott információkat, a nyomkövetés 
így gyakorlatilag élőben látható, az útvonalak a listában a gyújtáslevétel és feldolgozás után válnak 
elérhetővé, ez mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. A program gyújtáslevétel hiányában 
tétlenségfigyeléssel is képes meghatározni a megállási pontokat, így a megállást elrejteni nem lehet. 
 
A kliensprogram korlátozás nélkül használható, a lekérdezés, adatmennyiség, gépjárműszám, vagy a 
használók száma sincs kihatással az üzemeltetési költségekre, használata díjmentes. 
 
A fedélzeti egység kialakítása lehetővé teszi a távprogramozhatóságot. A távolból lecserélhetőek az 
egységet vezérlő konfigurációs beállítások, valamint egyedülálló módon, a teljes fedélzeti egységben futó 
szoftver is, mellyel elérhetőek az új fejlesztések, s nincs szükség új egység vásárlására. Ez azt jelenti, hogy 
Ön évek múlva is a legfrissebb programot használja majd, bármilyen járműbe is szereltette be az iTrack 
GPS egységet! 
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 Az iTrack Rendszer által nyújtott szolgáltatások 

Online nyomkövetés 
 
A kliensprogramban a járművek pillanatnyi pozíciója jeleníthető meg. Tetszés szerint kiválasztható egy, 
vagy akár az összes autó egyszerre, s megtekinthető a pontos helyzetük. Természetesen ráközelíthetünk 
akár utca szinten is egy-egy járműre. A program tárolási algoritmusa azt figyeli, hogy a jármű milyen 
útvonalon halad, és ennek megfelelően alakítja ki a tárolási intervallumokat. Ennek köszönhetően az 
útvonalak pontosan láthatóak. 
 
A járművek állapotát a nyomkövetés funkció alatt különböző színek jelzik, így nem csak a gépkocsik 
helyzete látszik, hanem pillanatnyi állapota is. Például abban az esetben, ha nincs gyújtásjel, úgy a 
járművet körülvevő kör színe a térképen sárga.Menet közben világoszöld színű kör jelzi, hogy a jármű 
mozog, álló helyzetben gyújtás esetén a jel sötétzöld. A térképen a haladási irányt egy kék nyíl jelzi. A 
járművek rendszámát elsatíroztuk, de a liensprogramban a saját járművei állapotát  természetesen a 
rendszámmal, vagy a jármű egyedi elnevezésével látja. 
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 Útvonalak, jelentések 

A rendszer a nap 24 órájában gyűjti az autó által küldött adatokat, s továbbítja azt a szerverre. Az 
útvonalak feldolgozás után szinte azonnal elérhetőek az útvonalak menüpont alatt. Itt tetszőlegesen 
kiválaszthatóak időintervallumok, járművek. 
Az útvonallista utca és házszám szintű kimutatást készít a megtett útvonalakról – indulási, érkezési cím és 
időpont feltűntetésével -, kiegészítve azt, a megtett út, átlagsebesség, menetidő, állásidő adatokkal. Az 
útvonalakról sebességgrafikon néhány kattintással előállítható. 
 

Videós visszajátszás. 
 

 
 
A rendszerbe fontos pontok, területek is bevihetőek, melyek segítségével az útvonallistában a felvitt 
partnerek nevei jelennek meg. A fontos pontok felvitele egyszerű mind manuálisan, mind Excel 
táblázatból is, így előállítható egy pontos menetlevél a megtett utakról. Mindehhez néhány kattintásra 
van szükség, több órás munka helyett. Ez a funkció nagy mértékben megkönnyíti az elszámolásokat is. A 
partnerek helyének a rendszerben történő rögzítésével lehetőség van olyan jelentést készíteni, ami 
összegzi, vagy átlagolja a partnereknél eltöltött állásidőket. 

mailto:info@itrack.hu
http://www.itrack.hu/
http://www.facebook.com/jarmukovetes


 

Ajánlatkérés, érdeklődés: +36-30-777-555-3 
E-mail: info@itrack.hu | www.itrack.hu |www.facebook.com/jarmukovetes 

Sibrik Miklós út 30/D., H-1103, Budapest 

 

 
 Speciális riportok / iTrack Vizsla 

 
Automata keresőprogramunk segítségével Önnek nem kell időt áldozni a problémás helyzetek 
megkeresésére, ezeket a rendszer az Ön által megadott paraméterek alapján automatikusan kigyűjti és 
igény esetén figyelmeztetést küld SMS-ben vagy e-mailben. A Vizsla rendszer nagy rugalmasságot biztosít 
az ügyfelek számára, hiszen gyakorlatilag, amit mérni tudunk, azt a Vizsla rendszer által figyelhetővé is 
tudjuk tenni. 

Késés 
 
Ez a funkció azok számára fontos, akiknek az autói általában ugyanabban az időpontban indulnak el. Ha 
például egy autó sofőrje minden reggel 8 órakor áll munkába és indul el a gépjárművel, akkor a 
rendszerben beállítható, hogy ha 8:05-ig nem történik meg az elindulás (a gyújtás ráadása) akkor azt a 
rendszer mutassa, vagy figyelmeztető üzenetet (email, SMS) küldjön az illetékesnek. 

 
Idegen helyen történő megállás 

 
Ismert címek, nevezetes pontok felvitelét követően előre meghatározhatjuk azokat a pontokat, ahol az 
adott gépjárműnek meg kell állnia. Ha ezektől eltérő helyen is megáll a jármű, a rendszer automatikusan 
jelzi ezt és nem kell minden egyes autót külön figyelnünk, így nagyon sok időt spórolhatunk meg! 
 

Sebességfigyelés, gyorshajtás-kimutatás 
 
Egyszerűen követheti, milyen sebességgel haladnak a GPS járműkövető rendszerrel felszerelt járművei és 
könnyen kiszűrhetőek a sebességátlépések is. Akár figyelmeztető emailt (riasztás) is kaphat, ha 
valamelyik jármű túl gyorsan megy. A maximális sebességet Ön határozhatja meg. Így már könnyen 
kiszűrhetőek a gyorshajtók is. 

Virtuális kerítés 
 
A funkció megkönnyíti a gépjárművek ellenőrzését. Bármilyen előre meghatározott terület elhagyásakor 
riasztást küld a rendszer. A virtuális kerítés lehet a teljes magyar határ, egy megye, vagy egy ügyfél által 
előírt terület. 

Túl hosszú menetidő 
 
A túl hosszú menetidő kimutatásával a nem optimálisan szervezett útvonalak mutathatóak ki. 
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 Túl hosszú /rövid várakozási idő 

 
Többek között a partnereknél eltöltött időt ellenőrizhetjük vele, illetve a rendszer automatikusan jelzi, ha 
egy-egy látogatás/megállás túl hosszú ideig tartott.  
 

Statisztikai jelentések 
 
Egyértelmű kimutatásokat kaphatunk a partnerek látogatottságáról, a napi (vagy bármilyen egyéb 
időintervallumban végzett) ügyfélszám látogatásról, a legtöbbször meglátogatott partnerekről, illetve az 
ügyféligények alapján számos egyéb adatról. 
 

Riasztás az átlagosnál nagyobb üzemanyagfogyás észlelésekor  
 
Az üzemanyagszondával felszerelt gépjárművek (külső tankinstallációs járművek) esetében folyamatos az 
üzemanyagfogyás figyelése. Ön jelentést lát arról, mikor, hol és mennyi üzemanyagot tankoltak a 
járműbe. Láthatja, mennyi volt a megtett út és ez alapján mennyi volt a gépjármű átlagfogyasztása. Jól 
kitűnik, illetve listázható is, ha egy-egy alkalommal megugrik a fogyasztás. Ez előfordulhat akkor is, ha pl. 
szerpentines úton vezetett egy sofőr. Térképes, videós visszajátszás segítségével, ha ez az üzemanyag 
fogyás valódi oka, egyszerűen ellenőrizhető. A rendszer különlegessége, hogy felismeri, ha 
üzemanyaglopás történt. Már néhány deci leszívás is kimutatható, melyet az iTrack Vizslában listázunk, 
illetve Önt kérése alapján e-mailben vagy sms-ben értesítjük. 
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 Privát-céges útvonalak kimutatása 

 
Ha a munkavállaló magánhasználatra is igénybe veheti a gépjárművet, akkor célszerű privát- céges 
kapcsoló beszerelése a járműbe. Így elkülöníthetővé válnak a magán, illetve üzleti útvonalak is. 
 
Munkaidő alapú privát-céges út különválasztás 
Lehetőség van rá, hogy a hivatalos munkaidő megadása alapján válasszuk szét az útvonalakat.  
Tehát pl. 8-16 óra között minden út céges útnak minősül.  
 
Nevezetes pont alapú privát-céges út különválasztás 
Az összes partner és céges telephely nevezetes pontként való megadása után, azok az útvonalak 
számítanak csak hivatalosnak, amelyeknek legalább egyik pontja nevezetes pont.  
 
Kapcsoló alapú privát-céges út különválasztás 
A privát-céges kapcsoló megnyomásával a sofőr dönti el, hogy az adott út milyen jellegű. A jelentések 
menüben ez pontosan követhető és ellenőrizhető a céges utak jogossága. A magán útvonalak az 
útvonallistában csillagozva szerepelnek. Amennyiben a Megrendelő így kéri, akkor a - magán útvonalak 
vonatkozásában – a címek és az útvonalak nem láthatóak, csak a megtett kilométer szerepel a listában. 
Ezáltal nem sérülnek a munkavállaló személyiségi jogai.  
Abban az esetben, ha van magán útvonal is, azt is külön összesíti a rendszer. 
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 Olajcsere és szerviz-figyelő alkalmazás, akkumulátor figyelése 

 
Ha Önnek is problémát jelent, hogy nyilvántartsa, mikor esedékes egy-egy gépjármű szervizelése, nagy 
segítséget adhat az iTrack szervizfigyelő alkalmazása. Amennyiben a gépjármű meghaladta az adott 
kilométer futást, vagy elérte a következő szervizelés dátumát, a rendszer ezt jelzi Önnek! A jármű neve a 
listában rózsaszínre változik, illetve kérheti, hogy automata figyelmeztetést is küldjünk a szervizelés 
esedékességéről!  
 
Nincs több elfelejtett olajcsere vagy kötelező szervizelés!  
 
Az akkumulátor figyelés célja, hogy ha bizonyos töltöttségi szint alá esik az akkumulátor, akkor azonnali 
figyelmeztetést kapjon a járművek ellenőrzője. 
 

 
 

Sebességgrafikon akkumulátor-figyeléssel. 
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 Üzemanyagfogyás-figyelése 

A 99 százalék pontosság azt jelenti, hogy a legtöbb esetben egy kólásüvegnyi üzemanyag eltérés is 
egyértelműen kimutatható. A kapacitív szinttávadó segítségével nagy pontossággal követhető az 
üzemanyagszint változása. A saját fejlesztésű és gyártású eszköz segítségével sokan akár több milliós 
nagyságrendű felesleges üzemanyagköltséget takarítottak már meg! 
A szonda által mért adatokat a rendszer grafikonon jeleníti meg. 
 
Területek, melyeken nélkülözhetetlen lehet az üzemanyag-szonda: 
 
Adott útvonalak fogyasztása 
Ön pontos információt kap arról, hogy egy adott útvonal megtétele milyen üzemanyagköltséggel jár. 
Többek számára kiderült az is, hogy egy-egy sofőr vezetési stílusa ugyanazon az útvonalon milyen 
fogyasztási különbözetet jelent, s ez hosszú távon milyen költséggel jár. 
 
Üzemanyag-leszívás 
A gépjárművek üzemanyagszondával történő felszerelése után volt olyan cég, ahol kiderült, 3, 5 millió 
forintnyi összegű üzemanyagot szívtak le havonta a flotta gépeiből. De már a kisebb mértékű, 
járművenként néhány ezer forintnyi leszívás is rövid távon a rendszer költségének megtérülését 
eredményezi. 
 
Fuvarfeladat-kalkuláció 
Saját fuvarokhoz és ajánlattételhez is elengedhetetlen kalkulációs eszközként szolgálhat, hiszen a 
költségek jelentős részét sok esetben az üzemanyag ára adja. Azt, hogy mennyit is keres egy-egy fuvaron, 
akkor tudja meg pontosan, ha tisztában van a pontos költségekkel. 
E három tényező mindvégig kiegészíti egymást, s így érhető el, hogy Ön valóban annyi üzemanyag után 
fizet, mint amennyit elfogyasztanak a járművek!  
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 Hőmérséklet -és raktérajtó figyelés 

 
Hőmérséklet, vagy páratartalom mérés esetén kontrollálható a teljes hűtési lánc. Térképpel való együttes 
megjelenítés esetén pontosan nyomon követhetőek az események, ajtónyitás, kompresszorműködés 
figyelésével például a hőmérséklet ingadozás okaira is fény derülhet. Lehetőség van a hőmérsékletek, 
sebesség, páratartalom, gyújtásállapotok és akár az útvonalak együttes megjelenítésére is. 
A hőmérsékletmérés hiteles, tanúsított mérőeszközök segítségével történik. Az osztott rakterű 
járművekben több hőmérő elhelyezésére is van lehetőség, melyeket egy fedélzeti egység kezel. 
A rendszer folyamatosan rögzíti a mért adatokat és a nem megfelelő hőmérséklet észlelésekor riasztást 
küld. A riasztási határérték úgy is beállítható, hogy pl. a raktérajtó nyitásával összekötve elfogadjon 
bizonyos előre meghatározott hőmérséklet ingadozást. 
 
Az áruvédelem érdekében fontos szerepet tölt be a raktérajtó nyitásának figyelése. 
 
A rendszer tárol minden raktérajtó nyitást, és riasztást küld: 

• Kérés esetén minden raktérajtó nyitáskor 
• Túl hosszú ideig nyitott raktérajtó esetén (előre meghatározott paraméterek alapján) 
• Nyitott raktérajtóval történő közlekedéskor 
• Előre felvitt nevezetes pontok (pl. szállítmányozási területek) alapján a nem nevezetes 

ponton történő raktérajtó nyitáskor 
 
A raktérajtó nyitása összeköthető sofőrazonosítással is (pl. sofőrazonosító kártyával) és ha nem így 
történik a raktérajtó nyitása, akkor azonnali riasztás is kérhető. 
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 Lopásvédelem 

Miért érdemes az iTrack vagyonvédelmi rendszert választania? 
 

• Az iData Kft. nem adja ki a szerelést, csak saját, megbízható szerelőkkel dolgozik 
• Mérnökeink egyedi, nem tipizált megoldásokat alkalmaznak 
• Folyamatos, állandó GPRS online kapcsolat van a gépjármű és a szerverszámítógép között, így az 
esetleges szabotázs pillanatáig minden adatot tárolunk 
•  Az állandó kapcsolathoz a legkorszerűbb GPRS online technológiát alkalmazzuk 
• 24 órás diszpécserszolgálat működik, mely riasztás esetén azonnal intézkedik 
• A rendszer védett rádiózavarás ellen (az autó ez esetben megállítja magát) 
• Rugalmasan kezeljük az Ön egyedi igényeit 
 
Az iTrack vagyonvédelmi GPS nyomkövető rendszer egy magas biztonsági fokú járművédelmi rendszer. 
A védelmi rendszer célja, hogy az Ön járműveinek a ma elérhető legmagasabb fokú védelmet biztosítsa. 
Kifejlesztésekor különösen nagy hangsúlyt kapott a kompromisszumok nélküli megbízhatóság és a 
gazdaságosság. Mérnökeink folyamatosan figyelemmel kísérik a technológia és a tolvajok technikáinak 
fejlődését, így mindig naprakész, biztonságos rendszert biztosíthatunk az Ön számára. 
A védelmi rendszer fel van készítve: egyszerű autólopásra, rablásra, GSM zavaróval történő lopásra, 
trükkös lopásra, valamint egyéb esetekre Lopásvédelmi szolgáltatáshoz kérhető funkciók 
 

Motorblokkolás 
Amennyiben lopási kísérlet történt, az autó motorja távolról is leállítható, természetesen a megfelelő 
biztonsági előírások figyelembe vételével. 

Virtuális kerítés 
A funkció megkönnyíti a gépjárművek ellenőrzését. Bármilyen előre meghatározott terület elhagyásakor 
riasztást küld a rendszer. A virtuális kerítés lehet a teljes magyar határ, egy megye, vagy egy ügyfél által 
előírt terület. 

Dőlés-és emelésérzékelés 
A jármű megemelésekor (pl. kisméretű munkagépeket vagy személygépkocsikat darusautóval emelnek) 
riaszt a központnak. A műszer azonnal érzékeli az emelést. 
 

Pánikgomb 
Megnyomásával az előre leegyeztetett módon jár el a központban a diszpécser (ez lehet azonnali 
rendőrségi riasztás, ellenőrzés, illetve egyéb lehetőségek, az ügyfél igényeihez mérten) 
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 Üzenetküldő terminál 

• Egyértelmű, visszakövethető üzenetváltások 
• Olcsó és hatékony kommunikációs forma 
• Látható, hogy ki küldött üzenetet, mit küldött, ki fogadta és mikor olvasták el 
 
Az iTrack üzenetküldő terminál fő tulajdonságai: 
 
• Minden üzenetváltás pontosan visszakövethető, így az, hogy ki, mikor, milyen üzenetet  küldött. Az 
is látható, hogy a fogadó fél mikor kapta meg az üzenetet. 
• Könnyű kezelhetőség. Az iTrack Terminal rendszere egy mobiltelefon SMS küldési funkciójához 
hasonlítható, az is könnyen kezelheti, aki sohasem használt hasonló készüléket. 
• Akár 90 (!) százalékkal olcsóbban küldhet el egy üzenetet a jelenlegi roaming díjakat figyelembe 
véve. 
• Nagy kijelzője egyszerűvé teszi az üzenet elolvasását.  
• Csúszásgátló bevonattal rendelkezik, jó ütésálló tulajdonságú 
 
A sofőrök igényei alapján extra funkciókkal láttuk el a készüléket, így nem csak a cég számára lesz 
egyszerű a jövőben az üzenetküldés és követés, hanem az alkalmazottak is szívesen fogadják majd az új 
készüléket: 
• Hasonló funkcionalitású készülékekkel ellentétben nem zúg, nem zavaró. 
• Alvásmódba állítható, így a pihenőidőben nem zavarja a sofőrt, de az üzenetek természetesen ekkor 
is megérkeznek. 
• Fényérzékelővel van ellátva, így nem zavaró a világítása. Ahogyan sötétedik, úgy halványul el az 
iTrack Terminal képernyőjének fényereje is. 
 
Az iTrack Terminal-lal egyszerre maximum 2200 karakteres üzenet is elküldhető. Ez 15 SMS-nek 
megfelelő szövegtartalmat jelent. 
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“Egy magyar kisvállalat, a GPS-es járműkövetéssel foglalkozó iData 
Kft-nél történt vállalatirányítási rendszer bevezetését választottak a 
régió egyik legjobbjává- adta hírül az SAP Hungary Kft. Az SAP 
Quality Awards verseny szempontrendszere azt vizsgálta, milyen 
minőségben történt az informatikai rendszer implementációja, és a 
használat milyen előnyöket biztosított a szervezetnek. A kelet-
európai ezüstdíjat elvivő cég két hónap alatt vezette be az SAP 
Business One-t, mely a verseny többéves történetében a 
legrövidebb idő alatt elért használatba vétel.” 

 

Ökoindustria Termékdíj, 2011. 

 

“Az iWacos Hulladékgazdálkodási Rendszer három cég 
konzorciumának közös terméke. Az iData Kft. biztosítja a rendszer 
működésének egyik alappillérét, a GPS-es nyomkövető rendszert. 
Az innovatív, folyamatos fejlesztés alatt álló rendszer 2011-ben az 
Ökoindustria Termékdíj elismerését is megkapta. “ 

 

Deloitte Technology Fast 50.,  2012. 

 

„A Deloitte Technology Fast 50. 2012-es versenyének eredménye 
alapján az iData Kft. Magyarország 2., Közép-Kelet Európa 17. 
leggyorsabban fejlődő technológiai vállalata. A Deloitte díja a 
technológiai cégek egyik legnagyobb elismerése. A rangsor 
felállításakor a vállalkozások növekedési rátáját vizsgálják, a 
működési árbevétel öt éves adatai alapján.„ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díjak és elismerések 
SAP Quality Awards, 2011. 
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 Európa legjobb cégei között a magyar vállalat 

Sajtóközlemény, 2013. április 11. 
 

A GPS-es nyomkövetéssel foglalkozó iData Kft. bekerült a Red Herring médiacég által évről-évre 
kiválasztott Európa Top 100 cége közé. Ez idáig ez egyetlen magyar cégnek sem sikerült még. 2007-ben 
már eljutott a harmadik fordulóig a Vatera, de ennél jobb helyezést egyetlen hazai vállalat sem tudott 
elérni.  Nagyon szigorú, 20 pontból álló szempontrendszer és meghatározott feltételek szerint vizsgálják 
meg azokat a vállalatokat, akik indulnak a kiemelkedő címért. A Red Herring szakértő csapata idén is több 
mint ezer élvonalbeli technológiai céget és megoldást elemzett és azokat a cégeket választják ki, 
melyekben megtalálják a robbanásszerű növekedés lehetőségét is. A médiacég 1996 óta kutatja és 
támogatja a legígéretesebb vállalkozásokat, minden kontinensen. 
A Red Herring díja megnyitja azokat a nemzetközi kapukat, amiket hazai cég csak nehezen érhet el. 
Kiemelt elismertsége miatt azonnali bizalmat ad azoknak a cégeknek, akiket beválasztottak a TOP 100 
cég közé. A sikerhez egy háromlépcsős fordulót kellett kiválóan teljesíteni. Februárban egy összetett 
pályázatban vizsgálták meg a cégeket, majd egy több kérdésből álló amerikai telefonos interjú 
következett. A szűrőkön továbbjutott cégek élő prezentációban mutathatták be a vállalatukat 
Amsterdamban, április 8-10-én. Ezen a rendezvényen prezentált több száz elismert befektető és 
üzletember előtt Szabó András tulajdonos, az iData Kft. vállalatfejlesztési igazgatója. 
 

 
 

„Nagyon erős volt a verseny, kimagasló eredményű európai cégek vezetői mutatták be a vállalatukat. Az, 
hogy az iData egy ilyen erős mezőnyben is nyerni tudott, csak külön öröm számunkra. A győzelem nem az 
én, hanem az egész cég győzelme, az elismerése a bő hét évnyi munkánknak. Az első pillanattól hittünk a 
cégben, a munkánkban az üzleti érdekek elé helyezzük a korrektséget és a szakmaiságot. Sikerült 
bebizonyítanunk a világ előtt, hogy becsületes, szorgalmas munkával is lehetünk a legjobbak!„ - összegzi 
Szabó András. 
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