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Internetowy Serwis Konfiguracyjny
zdobył „Certyfikat
Telekomunikacyjny Wprost 2005”
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Internetowy Serwis Konfiguracyjny, autorski produkt polskiej firmy
DCS Computer Consultants Group, wdrożony w postaci
„Konfiguratora usług” w sieci Idea, wyróżniony został „Certyfikatem
Telekomunikacyjnym Wprost 2005” przyznawanym przez redakcję
tygodnika „Wprost” projektom najbardziej nowatorskim,
nowoczesnym i mającym największe szanse na sukces rynkowy.

DCS Computer Consultants Group, lider w zakresie usług mobilnych
i integracji mediów komunikacyjnych, zdobyła „Certyfikat
Telekomunikacyjny Wprost 2005” dla Internetowego Serwisu
Konfiguracyjnego (ISK) – aplikacji umożliwiającej w pełni automatyczną
konfigurację telefonów GSM do korzystania z usług konkretnego
operatora GSM. Wzorcowym przykładem wdrożenia ISK jest „Konfigurator
Usług” udostępniany przez operatora PTK Centertel pod adresem
http://konfigurator.idea.pl.
ISK pozwala w indywidualny sposób konfigurować ok. 250 modeli
telefonów kilkunastu producentów i zawiera łącznie ok. 1500 konfiguracji
różnych usług dostępnych w sieciach GSM (WAP, MMS, Internet,
Streaming, SyncML, E-mail). Każdego miesiąca aplikacja rozbudowywana
jest o wsparcie dla kolejnych modeli telefonów.
ISK i „Konfigurator Usług” znacznie ułatwiają złożony proces konfiguracji
telefonu GSM do korzystania z takich usług jak WAP, MMS, Internet,
Streaming, SyncML i E-mail. Zamiast manualnie konfigurować telefon
użytkownik „Konfiguratora usług” może w prosty sposób zamówić
konfigurację konkretnej usługi na specjalnej stronie WWW, przez interfejs
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WAP dostępny w portalu „Świat Idei” lub odpowiednią komendą SMS.
Aplikacja ISK dokonuje konfiguracji wybranej usługi w pełni automatycznie
poprzez wysłanie specjalnego SMS konfiguracyjnego na telefon
użytkownika.
“Certyfikat traktuję przede wszystkim jako wyróżnienie praktycznej
implementacji aplikacji ISK, czyli „Konfiguratora usług” operatora PTK
Centertel. Tworzenie wyspecjalizowanych produktów we współpracy z
wymagającymi klientami, przynosi dobre rezultaty” – powiedział Jacek
Diehl, Prezes Zarządu DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.
Tym, co odróżnia „Konfiguratora usług” dostępnego dla abonentów sieci
Idea od rozwiązań oferowanych przez innych operatorów, jest możliwość
personalizacji wysyłanych konfiguracji (np. wpisania loginów, haseł i nazw
serwerów w konfiguracjach e-mail), wszechstronność interfejsów
służących do zamawiania konfiguracji (WWW, WAP, SMS), możliwość
konfiguracji także złożonych usług (SyncML i E-mail) oraz wsparcie dla
wszystkich popularnych modeli telefonów.
Aplikacja ISK, udostępniona w postaci „Konfiguratora usług” dla
abonentów sieci Idea przez PTK Centertel, jest obecnie najbardziej
kompleksowym rozwiązaniem do automatycznej konfiguracji telefonów
GSM wdrożonym u europejskich operatorów GSM.
Technologia
ISK wykorzystuje technologię Over-the-Air Provisioning (OTAP)
umożliwiającą zdalną konfigurację telefonów GSM za pośrednictwem
specjalnie przygotowanych binarnych wiadomości SMS. DCS blisko
współpracuje z najważniejszymi producentami telefonów, dzięki czemu
systematycznie zwiększana jest liczba modeli telefonów obsługiwanych
przez ISK oraz zakres dostępnych konfiguracji.
Sama aplikacja ISK zrealizowana jest z wykorzystaniem technologii
Microsoft, w szczególności Windows Server 2003 (w tym IIS), SQL Server
2000 oraz Microsoft .NET. Udostępniana jest ona operatorom GSM w
modelu „hosted”, w którym cała infrastruktura niezbędna do udostępnienia
usługi utrzymywana jest przez DCS, przy czym serwis brand’owany jest
przez operatora GSM.
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Certyfikaty Wprost
Redakcja tygodnika „Wprost” od pięciu lat przyznaje tytuły „Certyfikat
Wprost”. Otrzymują jej rozwiązania najbardziej nowoczesne, innowacyjne,
oryginalne i mające duże rynkowe szanse. Wręczenie „Certyfikatów
Telekomunikacyjnych Wprost 2005” miało miejsce podczas III konferencji
„Infrastruktura telekomunikacyjna dla biznesu” zorganizowanej przez
Centrum Promocji Informatyki.

***
Informacje o firmie:
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. jest prywatną, polską firmą specjalizującą się
w projektowaniu, wdrażaniu i wspomaganiu utrzymania wysokiej jakości systemów informatycznych.
Główne kierunki działalności firmy to: tworzenie specjalizowanych aplikacji (SQL, Internet, POS),
usługi mobilne i integracja komunikacji GSM/GPRS/WAP/SMS, zarządzanie infrastrukturą
informatyczną (także w trybie 24x7), bezpieczeństwo systemów informatycznych, zintegrowane
systemy faksowe, audyt i inwentaryzacja oprogramowania oraz dystrybucja oprogramowania
wspomagającego Microsoft Windows NT/2000/.NET. Ponad 70% przychodu firmy pochodzi
ze sprzedaży usług teleinformatycznych oraz oprogramowania do dużych klientów. Realizowane
przez DCS przedsięwzięcia i projekty spotykają się z uznaniem niezależnych jurorów. DCS
dwukrotnie triumfował w ogólnoświatowych konkursach dla partnerów firmy Microsoft zdobywając
prestiżowe nagrody „Customer Experience Award” oraz „Software Asset Management Advocate
of the Year”. Inne nagrody to m.in. „Złoty Bit” za realizację i wdrożenie Centralnego Systemu
Obsługi Ubezpieczeń (CSOU) w spółkach FIAT Ubezpieczenia oraz „Certyfikat Telekomunikacyjny
Wprost 2004” dla autorskiej platformy komunikacyjnej Applan Communications Platform. DCS
Computer Consultants Group znalazła się również wśród firm wyróżnionych prestiżowym tytułem
"Gazela Biznesu 2003" nadawanym przedsiębiorstwom, które dynamicznie się rozwijają, osiągają
bardzo dobre wyniki finansowe oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. Szczegółowe informacje:
http://www.dcs.pl
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