Sajtóközlemény
AZ INTERWARE TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉVEL KERÜL MEGRENDEZÉSRE AZ
IDEI MICROSOFT „WIN THE WEB” 24 ÓRÁS PROGRAMOZÓI VERSENY
A tavalyi nagy sikert követően a Microsoft idén újra megrendezi a „Win
The Web” 24 órás programozói versenyét, amelyhez az Interware
biztosítja a technikai hátteret, illetve szponzorálja is egyben az eseményt.

A programozói versenyen a benevezett csapatoknak 24 óra áll a rendelkezésükre,
hogy a kiírt feladatot megoldják. A csapatok a legújabb Microsoft technológiákat
használhatják (Silverlight, APS.NET 3.5 and Windows Live Services, Live Earth),
melyeket az Interware Szerver Hotelben elhelyezett nagyteljesítményű szerverről
érnek el.
Az idei feladat mottója: Discover Yourself (Fedezd fel önmagad), a feladat pontos
részleteire azonban csak a helyszínen derül majd fény.
A verseny időpontja: 2008. május 17-18, részletesebb információk a
www.mswtw.com oldalon.
A verseny érdekessége, hogy fejlesztő cégek és diákcsapatok egyaránt
indulhatnak. A szervezők arra kíváncsiak, hogy éles helyzetben milyen
megoldásokat produkálhat a rutin a friss tudással szemben. Természetesen a
verseny nem titkolt célja még, hogy a diákok a piacon már elismert
szakemberekkel mérhessék össze a tudásukat és akár jövőbeni munkahelyüket is
megtalálják a verseny alatt.
„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy vállalatunk technikai és szakmai hátterét
Microsoft és a verseny szolgálatába állíthatjuk. Innovatív vállalatként nagyon
fontosnak tartjuk a fejlődést, a haladást, a rendelkezésre álló technológiák újszerű
felhasználását és természetesen az új tehetségek felkutatását. Ezért támogatjuk a
gondolatot és a rendezvényt. Az Interware különdíjként egy igen jelentős
szolgáltatás csomaggal is el kívánja ismerni majd az egyik győztes csapatot”,
mondta Sátor Csaba, az Interware vezérigazgató-helyettese.
AZ INTERWARE INTERNET SZOLGÁLTATÓ ZRT.
A több mint 10 éve piacon lévő, 100 %-os magyar tulajdonban lévő Interware a
legjelentősebb magyarországi Internet szolgáltatók közé tartozik. Organikus
fejlődésével, folyamatos innovációval egyértelmű piacvezető pozíciót vívott ki
magának a szerverelhelyezés, valamint a domain szolgáltatások terén. Az 1.000
négyzetméteren üzemelő Szerver Hotelben elhelyezett szerverek száma
meghaladja a 4000-et, mellyel a magyarországi internetes tartalom közel 60%-át
szolgálja ki.
A vállalat meghatározó szerepet tölt be az internet hozzáférés szolgáltatások
piacán is.
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Egyaránt kínál ADSL, valamint több technológiai platformon bérelt vonali
szolgáltatásokat. A biztos alapot nyújtó, a legmagasabb műszaki színvonalat
képviselő infrastruktúrával megvalósított egyedi internetes megoldások mellett a
cégcsoport tevékenységi körébe tartozik immár az Online Média is. Az Interware
nevéhez kapcsolódik az egyik legnagyobb - az altavizsla.hu, a freeweb.hu és a
tar.hu alkotta – hazai Online Média portfolió is.
Ügyfelei között a kis- és közepes vállalkozások mellett megtalálhatóak a
legjelentősebb magyarországi internet szolgáltatók, nemzetközi távközlési
vállalatok, költségvetési szervek. A folyamatos, évről-évre kétszámjegyű
növekedéshez hozzájárulnak az egyéni előfizetőknek nyújtott szolgáltatások is.
A cég 2006-ban felkerült a Europe's 500 - Entrepreneurs for Growth szervezet által
közzétett, a leggyorsabban növekvő európai cégeket felsorakoztató előkelő 500-as
listájára, 2007-ben pedig a magyar internetszolgáltató cégek közül egyedüliként
vehette át a világ egyik legjelesebb tanácsadó cége, a Deloitte által alapított
„Technology Fast 50" díjat, amely az 50 legdinamikusabban fejlődő közép-kelet
európai technológiai cég közé sorolja az Interware ZRt-t.
2007 végén megvásárolta az egyik első hazai alternatív távközlés vállalatot, az
eTel Magyarország Kft-t, mellyel immár teljes értékű telekommunikációs
szolgáltatóvá vált.
További információ:
Gál Annamária –
Interware Internet Szolgáltató ZRt.
Tel.: +36 1 452 5300
info@interware.co.hu
www.interware.hu
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