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GRUPA WB

Zatrudnienie – 800   (około 350 w R&D)
Sprzedaż brutto > 68 M€
Obszar zakładów produkcyjnych (2013) – 58500 m2 0
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 Systemy wbudowane, elektronika specjalna klasy 24/7/365 - projektowanie i produkcja 
 Specjalizowane systemy IT/Telecom (oprogramowanie wbudowane, systemowe - w tym 

systemy czasu rzeczywistego i aplikacyjne)

 Bezpieczne i redundantne systemy transmisji z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych 
 Zdalna akwizycja danych i sterowanie dla systemów automatyki przemysłowej 
 Bezstykowa transmisja energii i danych w warunkach ekstremalnych 

 Ciągłość i dostępność komunikacji (redundancja interfejsów, sumowanie zasięgów, MM-IP-
Mobility) w tym technologie do przesyłu głosu i danych w różnorodnych sieciach: PSTN, 
ISDN, GSM, 3G, 4G, IP i satelitarnych.

 Kryptografia, PKI (asymetryczne algorytmy kryptograficzne)

KOMPETENCJE  
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PRODUKTY  
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Platforma Integracji Komunikacji

PIK

wielowariantowe wielopoziomowe 
rozwiązanie telekomunikacyjne

Cel: zapewnienie (a) Zintegrowanej łączności dyspozytorskiej 
oraz (b) Ogólnopolskiej łączności służbowa, przy wykorzystaniu 

różnych, niekompatybilnych systemów  łączności, 
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Serwer SIP
Serwer grup

Serwer
inQL-IP-Mobility

Serwery PIK

 wiele kanałów komunikacji
 wiele integrowanych środków łączności
 praktycznie nieograniczony zasięg
 hierarchiczna zarządzalna struktura

Systemy 
Dyspozytorskie

o hierarchia
o struktura

Zespół 
Zadaniowy

Radio A

GSM/3G

CDMA

Komunikacja

Satelita

Zespół 
Zadaniowy

Radio B

Telefonia 
Komórkowa

JAK TO DZIAŁA

Brama PIK

Moduł Satelitarny

Moduł CDMA

Moduł GSM/3G

Moduł radiowy

o Szyfrowanie
o Autoryzacja
o Zarządzanie Pasmem

Moduł WiFi
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INTEGRACJA Z INNYMI ŚRODKAMI ŁĄCZNOŚCI

Serwer SIP
Serwer grup

Serwer
inQL-IP-Mobility

Serwery PIK

 integracja łączności na obszarze kraju
 integracja z różnymi środkami łączności
 przejście pomiędzy generacjami łączności
 integracja z innymi służbami reagowania 

kryzysowego

Systemy 
Dyspozytorskie

Grupy
Zadaniowe

Grupy 
Mobilne

P I K

GSM/3G

CDMA

Komunikacja

Satelita
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 przedłużanie zasięgu łączności
 wypełnianie luk w łączności 

stacjonarnej 
 łączność pomiędzy zespołami 
 szerokie pasmo dostępu do 

intranetu
 Integracja z telefonią komórkową

NIEOGRANICZONY ZASIĘG GŁOSU I DANYCH 
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GSM/3G CDMA

Serwer SIP
Serwer grup

Serwer
inQL-IP-Mobility

STRUKTURA ORGANIZACJI 

Serwery

Służby

Sieci
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej 
Brytanii (Home Office) zamierza całkowicie 

zrezygnować z usług łączności radiowej dla służb 
bezpieczeństwa publicznego świadczonych 

przez Airwave, operatora sieci TETRA, i zastąpić je 
łącznością LTE realizowaną w oparciu o komercyjne 

sieci komórkowe.
The Guardian

Home Office, czyli brytyjskie MSW, wystosowało 
oficjalne zaproszenie do przetargów na Emergency
Services Network (ESN) — opartą o standard LTE 
sieć, która do 2020 roku ma całkowicie zastąpić 
łączność TETRA wykorzystywaną obecnie przez 
brytyjskie służby.

www.landmobile.co.uk

A CO NA ŚWIECIE?

Dziś LTE stał się dominującym standardem dla szerokopasmowej 
transmisji danych w publicznej radiokomunikacji biznesowej i jest 
już akceptowana jako standard dla przyszłego rozwoju TETRA. 
LTE stanowi rurę danych, gdzie wszelkiego rodzaju usługi 
realizowane są w architekturze zorientowanej na usługi.

http://www.hytera-mobilfunk.com/
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ZALETY TECHNICZNE

 Techniczna Integracja Łączności Służb z utrzymaniem 
funkcjonalności obecnie używanych systemów

 Zaawansowane stanowisko dyspozytorskie

 Wykorzystanie już istniejącej infrastruktury technicznej
 Przedłużenie zasięgu wykorzystywanych systemów  

radiokomunikacji

 Jednoczesne wykorzystanie dwóch różnych 
technologicznie sieci komórkowych (3G/LTE i CDMA)

 Wykorzystanie technologii inQL-IP-Mobility
 Dostęp do Intranetu poprzez WiFi
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ZALETY EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE

 Utrzymanie obecnie używanych systemów łączności
 Ochrona dokonanych inwestycji sprzętowych i 

organizacyjnych

 Podniesienie sprawności zarządzania służbami 
 Zintegrowanie łączności służb
 Przedłużenie zasięgu wykorzystywanych systemów  

 Utrzymanie obecnie wdrożonych procedur eksploatacji 
sprzętu radiokomunikacyjnego

 Rozszerzenie dostępu do systemów łączności (aplikacje 
smartphone)
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… dlatego, od dziś,  wszyscy mogą zawsze i wszędzie 
rozmawiać ze wszystkimi 

chociaż nic się nie zmieniło

maciek.klosinski@mindmade.pl
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