
Radio over Internet Protocol
Integracja z istniejącymi systemami radiowymi



Co wkrótce zwiększy skuteczność policji ? - przyszłość

Policjant w sieci

Informacja jest wszędzie. Jej źródłem są agencje, operatorzy, ogół 
społeczeństwa, za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych 
środków. Funkcjonariusze policji potrzebują tej informacji w terenie do 
podejmowania lepszych decyzji.

Dzięki nowym technologiom policjant ma możliwość zaawansowanej 
komunikacji głosowej, przesyłania zdjęć i plików wideo, dostępu do informacji i 
współpracy w czasie rzeczywistym. 
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TETRA ur. 1994 r.
...to także dla wielu jest 

przyszłość
LTE HSPA+ HSDPA TETRA 28,8 kbps

Zdjęcie 5 Mbps 0,57 s 1,5 s 11 s ok 1 godzina

Film 300 Mb 34 s 1 min 26 s 10 min 15 s ok 40 godzin

Film 1 Gb 1 min 53 s 4 min 45 s 34 min 8 s ok 150 godzin



Rozwiązaniem jest 
prywatna sieć 4G / 

LTE 











Zasięg 
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Rozszerzenie zasięgu
Przy pomocy smartfona użytkownik może czynnie uczestniczyć w komunikacji grupowej wspólnie
z użytkownikami radiotelefonów dowolnego systemu radiowego, niezależnie od swojej lokalizacji. 
Zasięg stacji bazowej nie jest już ograniczeniem łączności. 

Najnowszy test to XVI Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. DGT PTT Connect było 
oficjalnym systemem łączności podczas mistrzostw, które miały miejsce na terenie całego Krakowa. 
W mistrzostwach brało udział kilkadziesiąt ekip z całego kraju.

Zasięg

Częstotliwość Koszty + bezpieczeństwo Nowa 

funkcjonalność

Wszystko w jednym Szeroki wybór

urządzeń

Otwarty na

upgrade



Częstotliwość
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Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń na częstotliwości
Częstotliwości, które pozwalają na szybki transfer danych to rzadkie i kosztowne dobro. W wielu przypadkach 
przyznanie częstotliwości może się okazać całkowicie niemożliwe. W systemie DGT PTT Connect nie ma 
konieczności uzyskiwania pozwoleń na częstotliwość.

Zasięg

Częstotliwość

Wszystko w jednym Szeroki wybór

urządzeń

Otwarty

na upgrade

Nowa 

funkcjonalność

Koszty + bezpieczeństwo



Koszty + bezpieczeństwo
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Bez konieczności ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów + bezpieczeństwo
Nie wymagana jest budowa infrastruktury (maszty, przemienniki, itp.). Nie wykorzystuje się nowych 
częstotliwości i można korzystać z posiadanego dotychczas sprzętu. 

Możliwość płynnej rozbudowy systemu i migracji pomiędzy systemami. 

Posiadanie własnego serwera DGT PTT Connect we własnej wydzielonej sieci, pozwala na 
bezpieczną komunikację, która w razie potrzeby może być szyfrowana. 

Zasięg Częstotliwość Nowa

funkcjonalność

Wszystko w jednym Otwarty

na upgrade

Koszty + bezpieczeństwo

Szeroki wybór

urządzeń



Funkcjonalności
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Nowe funkcjonalności

- Moduł mapowy dla każdego użytkownika (nie tylko dla dyspozytora).

- Rejestracja połączeń z automatycznym odtwarzaniem utraconej korespondencji.

- Szybki transfer danych w obrębie systemu (zdjęcia, wideo i inne).

Zasięg
Nowe

funkcjonalności
Wszystko w jednym Szeroki wybór

urządzeń

Otwarty

na upgrade

Częstotliwość Koszty + bezpieczeństwo



Wszystko w jednym
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Mniej noszenia

Radiotelefon, telefon komórkowy , kamera, czujnik NFC, komunikacja Bluetooth 4.0 – wszystko w 
jednym urządzeniu

Wszystko w jednym 
Zasięg Częstotliwość Koszty + bezpieczeństwo Nowa

funkcjonalność

Szeroki wybór

urządzeń

Otwarty

na upgrade



Wiele urządzeń
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Wiele specjalizowanych urządzeń
Na rynku znajduje się szeroki wybór specjalizowanych urządzeń przeznaczonych do pracy z 
systemami takimi jak DGT PTT Connect.  Specjalizowane urządzenia gwarantują ciągłą pracę nawet 
w trudnych warunkach. Istnieje jednak także możliwość wykorzystania popularnych smartfonów 
np. Samsung Galaxy.  Rynek już teraz oferuje urządzenia na każdy budżet. DGT może pomóc w 
wyborze urządzeń dopasowanych do potrzeb klienta.

Szeroki wybór

urządzeń
Zasięg Częstotliwość Koszty + bezpieczeństwo Nowa 

funkcjonalność

Wszystko w jednym Otwarty

na upgrade



Smartfony klasyczne, specjalizowane (IP68, ATEX) 
i specjalne radia z kartą SIM
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 Rynek oferuje szeroki wybór smartfonów. Urządzenia są dostosowane do pracy przez 20 godzin 
ciągłego użytkowania na jednym ładowaniu. Są odporne na upadki z 2m na twardą 
powierzchnię, posiadają certyfikaty militarne, IP68, Atex.

 Dostępne są także radia stworzone do pracy wyłącznie z kartą SIM – z wyświetlaczem lub bez, 
wyposażone w system Android.

 Wszystkie powyższe urządzenia są wspierane przez system DGT PTT Connect.



Otwarty na upgrade
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Gotowy na przyszłość, bez nadwyrężania budżetu
Już rozpoczęły się pracę na wdrożeniem sieci 5G, która ma pozwalać na transfery rzędu
10-100 Gb/s. DGT jest członkiem utworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji „Porozumienia na 
rzecz Strategii 5G dla Polski”.

DGT PTT Connect pracuje z sieciami WIFI, 2G, 3G, 4G, LTE i oczywiście będzie pracował z siecią 5G. 

Otwarty na

upgrade
Unikalność Częstotliwość Koszty + bezpieczeństwo Nowa

funkcjonalność

Wszystko w jednym Szeroki wybór 

urządzeń



Jednak jest haczyk !
…komunikacja krytyczna ?



JESTEŚMY PRODUCENTEM
NASZE ROZWIĄZANIE SĄ W CAŁOŚCI PRODUKOWANE W POLSCE.

JEŚLI W NASZYM SYSTEMIE NIE MA CZEGOŚ, CO JEST POTRZEBNE NASZYM 
KLIENTOM, TO ZAWSZE MOŻEMY TO WYPRODUKOWAĆ.



DGT Sp. z o.o.

Adam Pogorzelski
DGT Sp. z o.o.
+48 502198659

Więcej informacji: 
www.dgt.pl
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Dziękuję za uwagę.

http://www.dgt.pl/

