
Współdzielenie sieci radiowych w praktyce.
Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych 

sieci telefonii komórkowej w Polsce:
Orange i T-Mobile
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NetWorkS! – Kim jesteśmy?

• Planowanie
• Budowa
• Nadzór Sieci
• Utrzymanie

• Planowanie
• Budowa
• Nadzór Sieci
• Utrzymanie

• Planowanie
• Budowa
• Nadzór Sieci
• Utrzymanie
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NetWorkS! – Czym się zajmujemy?

Planowanie sieci radiowych

Budowa sieci

Nadzór sieci

Utrzymanie sieci

Usługi konsultingowe
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34 oddziały terenowe

NetWorkS! w liczbach

Świadczymy kompleksowe usługi na terenie całej Polski

4 biura regionalne

15 000 nadzorowanych lokalizacji sieciowych

700 osobowy wykwalifikowany zespół specjalistów

Ponad 25 000 elementów radiowych

Ogólnopolskie całodobowe centrum nadzoru 
sieci
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Proces rozbudowy i modernizacji sieci

Przygotowania
Wymiana 
sprzętu

na stacjach

Współdziałanie
sieci

Optymalizacja
sieci

Wzrost
zasięgu i 
jakości



2012 12

111

Rozwój sieci współdziałających

Liczba klastrów 
zaakceptowanych 

jakościowo



2013 12

288

Rozwój sieci współdziałających

Liczba klastrów 
zaakceptowanych 

jakościowo



2014 09

362

Rozwój sieci współdziałających

Liczba klastrów 
zaakceptowanych 

jakościowo
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Audyt jakości sieci komórkowych

Źródło: https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=21857
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Najwyższe Standardy Jakościowe
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Zarządzanie Sieciami

Kompleksowe monitorowanie wielu  
różnych elementów sieciowych

Wielostopniowy system zarządzania 
siecią

Elastyczne dopasowanie poziomu 
serwisu w zależności od wymaganego 
SLA

Usługi konsultingowe w zakresie utrzymania i 
planowania sieci

Implementacja i rozwój procesów oraz 
narzędzi utrzymaniowych

Usługi zarządzania procesami i umowami z 
dostawcami oraz bazą firm podwykonawczych
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Operacyjne Utrzymanie Sieci

Usuwanie awarii – zdalnie i na 
lokalizacji

Zarządzanie częściami zamiennymi –
wymiarowanie i usługi logistyczne

Pomiary sieciowe – jakościowe i 
wydajnościowe

Utrzymanie infrastruktury technicznej –
systemy zasilania, klimatyzacja, wentylacja, 
infrastruktura budowlana i elektryczna

Utrzymanie prewencyjne elementów sieciowych

Przeglądy okresowe infrastruktury
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System Procesów i Narzędzi -
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System Procesów i Narzędzi -
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Oparty o flagowanie właścicielstwa obiektów i dopasowanie do ról użytkowników

Wskazany właściciel na każdym poziomie zagnieżdżenia (np. lokalizacja, inwestycja, 
zamówienie, element sieciowy, krok procesowy, dokument itd.)

Pracownicy NetWorkS! oraz każdy z operatorów, podwykonawców, dostawców są 
logicznie od siebie oddzieleni. Każdy może widzieć tylko potrzebne dane

Black Box – poufność informacji

BlackBox
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N!BoX - zintegrowany system monitoringu 
parametrów środowiska technicznego

• Detekcja zagrożeń

 Pożar

 Nieautoryzowane 

wejścia na obiekty 

 Obecność osób w 

pomieszczeniach

 Zalania pomieszczeń

• Kontrola dostępu do 

obiektu kartami RF

 Autoryzacja i 

rejestracja wejść na 

obiekty

 Zdalna kontrola 

dostępu do obiektów

 Nadzór centralek 

alarmowych firm 

trzecich

• Pomiary parametrów AC

 Napięcie, prąd obiektu

 Moc czynna, bierna,  cos fi

 Energia czynna pobrana, bierna pobrana

 Częstotliwość 

• Kontrola pracy 

siłowni DC

 Napięcie w systemie

 Pobór prądu przez 

odbiory niekrytyczne

 Pobór prądu przez 

odbiory krytyczne

 Napięcia na 

poszczególnych 

blokach 

akumulatorowych

 Prąd 

rozładowywania 

baterii

• Pomiary środowiskowe oraz detekcja 

przekroczenia zdefiniowanych wartości 

parametrów

 Temperatura

 Wilgotność

 Ciśnienie
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Slave Unit

? Dowolne 
urządzenie 

zdefiniowane przez 
użytkownika –
podłączone do 

sterownika

N!BoX – Elementy systemu do zastosowań na 
lokalizacjach

Zdalny nadzór i konfiguracja
Zdalne odczytywanie parametrów
Rejestracja danych w dedykowanej DB

Prezentacja przetworzonych danych
Integracja z Work Flow
Integracja z systemami parasolowymi
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Współpracujemy z
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Działamy od 2011 roku w gronie 
wybitnych ekspertów.

Obsługujemy sieci największych 
operatorów w Polsce i pozyskujemy 
kolejnych klientów.

Posiadamy certyfikaty ISO: 9001, 
14001 oraz 27001.

NetWorkS! – podsumowanie

Kontakt:

www.networks.pl

+48 501 600 170  Anna.Barwinska@networks.pl

+48 600 774 337 Piotr.Olewczynski@networks.pl

mailto:Anna.Barwinska@networks.pl
mailto:Piotr.Olewczynski@networks.pl


Mariusz Kaniecki

+48 602 205 551

Mariusz.Kaniecki@networks.pl

mailto:Mariusz.Kaniecki@networks.pl

