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Tájékoztató az új dolgozói mobil flotta lehetőségeiről

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Tisztelt Szervezeti Egység Vezető!
Tisztelt Gazdasági Vezető!

Hivatkozva a közeljövőben bekövetkező mobil távközlési szolgáltató-váltással kapcsolatban
29224/KMINI/2017 (2017. március 27.) számon kiadott körlevelemre, ezúton szeretném az
Egyetem dolgozóit tájékoztatni arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Telenor
Magyarország Zrt. között létrejött az új dolgozói flottaszerződés, mely a jelenleginél
lényegesen kedvezőbb belföldi percdíjak és internetezési lehetőségek mellett továbbra is
biztosítja a dolgozói előfizetések egymás közötti ingyenes kommunikációját, továbbá
lehetővé teszi mobiltelefon készülékek és adateszközök kedvezményes beszerzését.
A szerződés és az abból készült, rövidített tájékoztató anyag az alábbi linkeken elérhető:


Általános tájékoztató az új dolgozói mobil flotta lehetőségeiről:
http://193.224.48.58./mobil/dolgozói/Telenor_dolgozói_díjcsomag_tájékoztató.pdf



SE-Telenor dolgozói flottaszerződés:
http://193.224.48.58/mobil/dolgozói/SE_TELENOR_Dolgozói_szerződés_20170504.
pdf

Az új dolgozói csomag egyetlen - a Központosított Közbeszerzés által előírt szolgáltatóhoz
való kötelező csatlakozásból fakadó - hátránya, hogy az egyetemi hivatali csomagok nem
hívhatók percdíj-mentesen, de ezt a havi alapdíjban foglalt 250 perc (4,2 óra) belföldi
beszédforgalom várhatóan megfelelően ellensúlyozza.
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Az új dolgozói flottához való csatlakozással kapcsolatos teendők:
1.) aki már rendelkezik dolgozói előfizetésekkel, de nem kíván az új flottához csatlakozni, az
Operatív Irányító Központnak legyen szíves ezt a meglévő hívószámokkal jelezni és 10
naptári nap múlva megszűnnek az előfizetések,
2.) aki meglévő dolgozói szerződésekkel szeretne átlépni az új dolgozói flottába, annak
egyelőre nincs más teendője, mint megvárni a Telenor Ügyfélszolgálat minden egyes
meglévő dolgozói hívószámra érkező telefonhívását, mely során az átszerződés részletei
és annak lebonyolítása személyesen egyeztethetők lesznek a Telenor munkatársával,
3.) új előfizetés, mobiltelefon és adateszköz beszerzésére ezentúl személyesen, bármelyik
Telenor ponton lehetőség lesz, de ehhez minden esetben (az Operatív Irányító Központon
keresztül: oik@semmelweis-univ.hu) az Egyetem írásos hozzájárulását kell kérni és azt a
Telenor Ponton felmutatni,
4.) amennyiben a meglévő dolgozói előfizetések új flottába való átlépése bármilyen okból
2017.06.30.-ig nem jön létre, a Telenor legkésőbb 2017.07.15.-ig megszünteti az át nem
szereződött előfizetéseket.
További kérdések esetén Kunszabó Gergely távközlési osztályvezető szíves rendelkezésükre
áll: kunszabo.gergely@semmelweis-univ.hu.

Budapest, 2017. május 16.
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