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J NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ  

63 Információszolgáltatás  

63.1 Adatfeldolgozás, webhoszting-, világhálóportál-szolgáltatás  

63.11 Adatfeldolgozás, webhoszting-szolgáltatás  

63.11.1 Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT-infrastrukturális szolgáltatás  

63.11.11 Adatfeldolgozás  

Idetartozik:  

- az ügyfél adatainak teljes feldolgozása és azokból speciális jelentések, adat-összeállítások 
készítése vagy automatizált adatfeldolgozás és adatbevitel, beleértve az adatbázis-futtatást  

63.11.12 Webhoszting-szolgáltatás  

Idetartozik:  

- az ügyfél honlapjának és a hozzá kapcsolódó tartalmak tárolásának gyors és megbízható 
internetkapcsolatot biztosító infrastruktúra biztosítása, amely lehet:  

- korlátozott tárhelykapacitás egy egyszerű szerveren, megosztott vagy dedikált tárhelyen 
szoftveralkalmazások kezelése és integrálása nélkül (Az ügyfél saját felelősségére használja 
szerverről kapott szoftvert. A szolgáltatás szintjét szerződésben egységesítik, és korlátozott 
körre vonatkoznak.)  

- összetett szolgáltatáscsomag, amely a weboldal és a kapcsolódó alkalmazások üzemeltetését 
és hosztolását is tartalmazza  

A biztonságos és megbízható oldal, illetve a forgalomváltozást gyorsan kompenzálni képes 
internetkapcsolat jelenti a szolgáltatás legfontosabb jellegzetességét. A tanácsadás, az egyedi igények 
kialakítása és a rendszerintegráció gyakran képzi a csomag részét. Az alkalmazások gyakran e-
kereskedelem jellegűek, melyek lehetővé teszik rendelések tranzakcióinak feldolgozását az on-line bolt 
oldalának katalógusából, és a vásárlói kapcsolatmenedzsment, háttéradatbázis, adattár integrációs és 
migrációs szolgáltatásokat.  

63.11.13 Alkalmazási program szolgáltatása  

Idetartozik:  

- a központosított, hosztolt és felügyelt informatikai környezetből származó bérelt 
szoftveralkalmazás nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások:  

o integrálás az ügyfél rendszerébe és infrastruktúrájába (ASP) (Gyakorta a tanácsadás, a 
rendszerintegrációs és beállítási szolgáltatások az alkalmazás üzemeltetésével és 
hosztolásával egy csomagot alkot)  

o ahol a bérelt alkalmazás nincs az ügyfél felhasználói igényeihez igazítva, és nincs integrálva 
egyéb alkalmazásaiba (az alkalmazást általában a weben keresztül lehet elérni, gyakori 
típusai az irodai készletprogramok, alkalmazások)  
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63.11.19 Egyéb hoszting-, IT-infrastruktúra-szolgáltatás  

Idetartozik:  

- az összeállítás elhelyezés; az ügyfél szerverei és más IT-eszközei számára biztonsági tárhely 
biztosítása (A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél hardverei és szoftverei biztosítását, a 
kapcsolatot az internethez vagy más kommunikációs hálózathoz, és a szokásos 
szerverfelügyeletet. Az ügyfél felel az operációsrendszer, a hardver és a szoftver 
üzemeltetéséért.)  

- adattárolás, pl. hosztolás kezelése és adminisztrálása, adattárolás és visszaállítás kezelése, pl. 
távoli adatmentés, tárolás vagy adatok átalakítása egyik rendszerből a másikba (migráció)  

- adatkezelés, azaz az adatok folyamatos kezelése és adminisztrálás a szervezeti egységként (a 
szolgáltatások tartalmazhatják az adatmodellezést, az adatmozgatást, az adatleképezést, 
ésszerűsítést, az adatbányászatot és a rendszerfelépítést)  

- hangfelvétel és filmlejátszása az interneten keresztül,(anélkül, hogy azt a sajátgépen rögzíteni 
kellene), azaz hang és képadatok átküldése az internetre, tárolása, lejátszása (beleértve a 
kódolást), a hangfelvétel és film lejátszását támogató szolgáltatások az Interneten keresztül 

- egyéb számítástechnikai megosztás vagy hálózatkiépítési szolgáltatás, mint pl. az ügyfelek 
megosztott alkalmazások az ügyfelek számára, az ügyfelek adatainak feldolgozása és a 
számítógép időben megosztott használata  

63.11.2 Internetes reklámhely, -idő  

63.11.20 Internetes reklámhely, -idő  

Nem tartozik ide:  

- az interneten megjelenő könyvekben, napilapokban és egyéb újságokban biztosított 
reklámhely, lásd 58.11.42, 58.13.32, 58.14.32  

- internetes világháló-portálokon biztosított reklámhely, lásd 63.12.20  

63.12 Világhálóportál-szolgáltatások  

63.12.1 Világhálóportál-tartalom  

63.12.10 Világhálóportál-tartalom  

Idetartozik:  

- a webkereső portálokon nyújtott tartalom, internetcímek és tartalom kiterjedt adatbázisa 
könnyen kereshető formátumban  

Nem tartozik ide:  

- az on-line megjelentetett cím- és névlisták, lásd 58.12.20  
- a könyv, napilap, folyóirat stb. kiadása az interneten, lásd 58 ágazat  
- a műsorszórás az interneten, lásd 60 ágazat  

63.12.2 Internetes reklámfelület webportálokon  

63.12.20 Internetes reklámfelület webportálokon  

Nem tartozik ide:  

- interneten, de nem világháló-portálon biztosított reklámhely, lásd 63.11.20 


