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TYPY WDROŻEŃ  - Modele operatorskie 

• BOO – Build Own Operate 
[ZBUDUJ i OPERUJ] 

 

• BTO – Build Transfer Operate 
[ZBUDUJ, PRZEKAŻ WŁASNOŚĆ i OPERUJ] 

 

• BTM – Build Transfer Maintain 
[ZBUDUJ, PRZEKAŻ WŁASNOŚĆ i UTRZYMUJ] 
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C2000 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

• Zasięg ogólnokrajowy 

 

• Ponad 500 stacji bazowych 

• Ponad 50 000 użytkowników w 15 grupach  
(policja, straż pożarna, pogotowie i wojsko oraz 

   inne instytucje) 

• W użytkowaniu od czerwca 2004 

 

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury: 

• Sieć szkieletowa 

• Maszty 

• Zasilanie awaryjne, generatory 

• Budynki rządowe 
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MODEL BUDOWY i OPEROWANIA 

• Model BTM 

 

• TetraNed - konsorcjum firm  

   KPN i Gotronics - integrator 

 

• Motorola – dostawca technologii 

  TETRA 

 

• Budowa systemu i przekazanie 

   do ITO (agencja rządowa 

   Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) 

 

• ITO jest operatorem systemu TETRA 

  

 

 

 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i logo ze stylizowaną literą M są znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Motorola Trademark Holdings, 

LLC i zostały wykorzystane na licencji. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich podmiotów. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

PAGE 5 



AIRWAVE 
 
WIELKA 
BRYTANIA 



53 regionalne organizacje policyjne   

oraz szereg innych organizacji i  

bezpieczeństwa publicznego 

3,800 stacji bazowych 

Ponad 250,000  zarejestrowanych  

użytkowników 

•Siedem central zapewniających 

architekturę ogólnonarodową  

•Pełna redundancja 

•Każda regionalna organizacja 

policyjna posiada swoje własne 

niezależne centrum dyspozycyjne 

• Zasięg radiowy na obszarze całego 

kraju ze szczególnym 

uwzględnieniem dróg i obszarów 

miejskich 

Wdrożenie - 2001 to 2005 

AIRWAVE - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
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MODEL BUDOWY i OPEROWANIA 

• Model BOO 

 

• AIRWAVE zbudowało system i jest  
obecnie jego operatorem 

 

• Motorola – dostawca technologii 

  TETRA i główny partner w  
utrzymaniu systemu 

 

• Rozbudowa systemu dostarczana  
jako dostawa kolejnych usług 

 

• Usługi skatalogowane dostępne  
dla wszystkich agencji 

 

• Umowa na realizację wsparcie  
technicznego 24/7 do 2021 
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Nødnett 
 
NORWEGIA 



System budowany przez Motorolę jako 
głównego wykonawcę (początkowo 
wraz z NSN) 

 

• wdrożenie rozpoczęte w 2007 , system 
w użyciu na wdrożonym obszarze 

  

• planowany zasięg ogólnokrajowy   - 
ponad 2000 stacji bazowych 

 

• 40 000 użytkowników 

 

 

Nødnett - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
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MODEL BUDOWY i OPEROWANIA 

• Model BTM 

 

• DNK - operator rządowy  
 

• Motorola – dostawca technologii 

  TETRA i główny partner w  
utrzymaniu systemu 

 

• System wykorzystywany przez wiele  
agencji przede wszystkim: 
Policja, Straż Pożarna oraz Pogotowie 
 

• Różny zakres usług,  różna architektura  
centr dyspozytorskich  dla każdej ze służb 
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SINE 
 
DANIA 



System budowany przez Motorolę jako 
głównego wykonawcę  

 

• wdrożenie rozpoczęte w 2008 roku – 
system w użyciu od 2010 

 

• zasięg ogólnokrajowy - ponad 500 
stacji bazowych ( w tym łączność 
AGA) 

 

• 21 000 użytkowników 

 

 

 

SINE - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
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MODEL BUDOWY i OPEROWANIA 
• Model BOO 

• DBK jest operatorem (Motorola posiada 
 udziały) 

• DBK zapewnia usługę łączności o  
zagwarantowanym zasięgu,  
pojemności na podstawie  
określonego SLA – kontrakt 10 lat 

• NOC 24/7  

• Terminale – zarządzanie dostawami 
oraz zarządzanie kluczami szyfr. 

 

 

 

 Web portal 
- Status sieci 

- Statystyki 

- Definicja wymagań 

- Szkolenia (E-learning) 

- Katalogi produktowe 

` 
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DIGITALFUNK 
BOS 
 
AUSTRIA 



BOS - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

• Wdrożenie rozpoczęte w 2004 roku – 
system budowany etapowo 

 

• Pierwszy etap budowany na potrzeby 
Mistrzostw Europy 2008 

 

• Obecnie 3 regiony, ponad 700 stacji 
bazowych , ponad 40 000 
użytkowników 

 

• Docelowo ok. 1800 stacji bazowych 
oraz 80 000 użytkowników 

 

• Wdrożenie do roku 2018 
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MODEL BUDOWY i OPEROWANIA 

• Model operatorski 

 

• TETRON jest operatorem stworzonym  
przez firmy Motorola i Alcatell-Lucent  

 

• Usługa świadczona będzie przez  
okres min 25 lat. 

 

• TETRON zapewnia usługę łączności o  
zagwarantowanym zasięgu,  
pojemności na podstawie  
określonego SLA 

 

• Regiony autonomicznie podejmują decyzję  
o dołączeniu się do systemu 
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SIRESP 
 
PORTUGALIA 



System budowany przez Motorolę jako 
głównego wykonawcę  

 

• Wdrożenie rozpoczęte w 2006 roku – 
system w użyciu 

 

• Planowane ukończenie pełnego 
wdrożenia  -2013 

 

• Zasięg ogólnokrajowy - ponad 500 
stacji bazowych 

 

• Ponad 50 000 użytkowników 

 

 

 

SIRESP - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
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MODEL BUDOWY i OPEROWANIA 

• Model BOO 

 

• Program SIRESP wdrożony w ramach  
partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

• Konsorcjum: Portugal Telecom, Esegur,  
SLN, Datacomp oraz Motorola.  

 

• Kontrakt na usługi operatorskie oraz 
wsparcie serwisowe – 15 lat 

 

• Infrastruktura (obiekty, budynki, sieć  
szkieletowa) pochodzące z wielu źródeł 

 

• W systemie działa 20 różnych agencji 
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INNE 
KRAJOWE 
SYSTEMY 
EUROPEJSKIE 



Azerbejdżan 

Bułgaria 

Chorwacja 

Czarnogóra 

Irlandia 

Islandia 

Litwa 

Rumunia 

 

 

 

 

Europejskie Systemy Ogólnokrajowe 
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