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Spis tre ści

• Usługi oferowane przez EADS
• EADS jako operator sieci TETRA
• Integracja z centrami CPR
• Całkowite koszty posiadania sieci TETRA – TCO

(Total Cost of Ownership)
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Usługi oferowane przez EADS – pi ęć
obszarów kompetencji

• KONSULTACJE
– Od rozpoczęcia projektu 

do etapu ulepszania 
działania systemu

• BUDOWA SIECI
– Szybki dostęp usług sieci 

TETRA dla uŜytkowników
• SZKOLENIA

– Wszechstronny program 
szkoleń

• OPEROWANIE SIECIĄ
– UŜytkownik moŜe

skoncentrować się tylko 
na własnych zadaniach

• UTRZYMANIE SIECI
– Zapewnienie działania 

systemu na najwyŜszym 
poziomie

NADAJEMY śYCIA 
TWOJEMU

SYSTEMOWI
ŁĄCZNOŚCI



Defence and Communications Systems
Secure Networks

Strona 4 - MoŜliwości EADS w budowie i operowaniu ogólnokrajowymi sieciami
TETRA/ V Forum TETRA Polska/ 15.04.08 © EADS 2008 – All rights reserved

5 istotnych 
czynników udanej
implementacji
sieci TETRA

Przykład ogólnokrajowej sieci 
bezpieczeństwa publicznego 
TETRA na Węgrzech (EDR)

© EADS 2007 – All rights reserved

Defence and Communications Systems
Secure Networks
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Projekt implementacji sieci TETRA
• Największy publiczny przetarg na Węgrzech od 10 lat
• Pokrycie radiowe całego kraju osiągnięte w 1 rok i 1 dzień
• EADS dostarczył

– ponad 240 stacji bazowych
– centrale cyfrowe
– stacje dyspozytorskie
– kilkanaście serwerów
– centralny system zarządzania siecią
– ponad 10.000 terminali

• Pierwsza faza wdroŜania sieci w Budapeszcie została 
zakończona w rekordowym czasie

• Sieć EDR została przekazana do eksploatacji
w maju 2007 i jest istotnym czynnikiem 
zapewniającym wysokiej klasy współpracę
węgierskich słuŜb bezpieczeństwa 
publicznego
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Implementacja sieci– fakty i dane liczbowe
• KaŜda faza wdraŜania sieci została ukończona w 

ustalonym terminie lub wcześniej
• Po przekazaniu systemu do uŜytkowania policji, 

kolejnymi uŜytkownikami nowej sieci będą
następujące instytucje bezpieczeństwa publicznego:

– straŜ graniczna
– straŜ poŜarna
– pogotowie ratunkowe
– straŜ więzienna
– słuŜby zapobiegania katastrofom
– siły zbrojne
– agencje bezpieczeństwa wewnętrznego 
– słuŜby celne

• Sieć pokrywa ponad 94% powierzchni kraju
– obecnie korzysta z niej juŜ ponad 10.000 

uŜytkowników
– docelowo w sieci będzie ponad 40.000

uŜytkowników
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Pięć czynników udanej implementacji sieci
1. Dynamiczne zarz ądzanie projektem

– wymaga doświadczenia we wdraŜaniu 
sieci na duŜych obszarach

2. Gruntownie wyszkoleni i 
wykwalifikowani podwykonawcy

3. Ścisła współpraca wszystkich 
zaangaŜowanych stron

– regularne spotkania, proaktywne 
nastawienie do pracy

4. Sprawny i kompetentny zespół
wdro Ŝeniowy

– współpraca i praca zespołowa

5. Planowanie na przyszło ść
– przygotowanie działań

istotnych dla fazy utrzymaia 
sieci

– zaufanie między parterami 
realizującymi projekt
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Operowanie sieci ą TETRA dla sektora
bezpiecze ństwa publicznego

• Bardzo wysoki standard bezpieczeństwa
• Udział klienta
• Partnerstwa oferujące usługę i konsorcja

Strategia EADS

• Integracja modułów EADS w model operowania siecią zgodnie z podziałem 
odpowiedzialności zaangaŜowanych stron (SoR)* 

(kaŜdy jest odpowiedzialny za swoją dziedzinę kompetencji)
• Obserwacja kluczowych wskaźników efektywności KPI (Key Performance 

Indicators)
• „Szyte na miarę” szczegółowe rozwiązania oparte na wytycznych Biblioteki 

Infrastruktury Teleinformatycznej ITIL (IT Infrastructure Library) 
* (Share of Responsibility)
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Ogólnokrajowa sie ć TETRA BOSNet
w Niemczech

Sieć central cyfrowych 
EADS TETRA DXTip

Daty instalacji sieci na 
granicy z Polską

Styczeń 2009

Maj 2009

Sierpień 2009
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Operowanie sieci ą BOSNet (faza wdra Ŝania)
Zakres prac:

• Określenie odpowiedzialności technicznej w całym zakresie prac
• Zarządzanie Partnerstwem dla:

– Dostawcy systemu
– Rządu
– Landów

• Ustanowienie organizacji odpowiedzialnej za operowanie siecią
• Ustanowienie wszystkich procesów operowania siecią (jak np.ITIL)
• WdroŜenie narzędzi IT-Tools NOC (Network Operating Center)
• Operowanie siecią w fazie wdraŜania
• Przygotowanie operowania siecią po wdroŜeniu (2010 – 2020) 
• Budowa i operowanie stanowiskiem pilotowym
• Proces akceptacji typu produktów pochodzących od firm 3-ich
• Zarządzanie SLA  (~ 54 róŜnych SLA*)

*SLA – Sarvice Level Agreement 
(Umowa Wymaganego Poziomu Usług
– gwarancja jakości usług)
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Operowanie sieci ą BOSNet (faza wdra Ŝania)

• Główne punkty SLA
� Dostępność sieci
� Czas reakcji
� Lokalne pokrycie radiowe
� Dostępność funkcjonalności 
� Czas przywrócenia działania sieci

• KPI (kluczowe wska źniki efektywno ści)
� Dostępność sieci w % (99,998%) 
� Czas reakcji według priorytetu
� Pokrycie radiowe według GAN na zewnątrz budynków dla 98% terenu 

(bez wymagań odnośnie pokrycia wewnątrz budynków)  
� Dostępność funkcjonalności w % (usługa transmisji danych)
� Czas przywracania działania sieci w godz, według priorytetu

Zarządzanie SLA
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W sieci EADS TETRA zarz ądzanie techniczne 
sieci ą i operacyjne abonentami mog ą być
rozdzielone

• Zarządzanie operacyjne
(zarządzanie abonentami i 
prawami dostępu w obrębie 
jednej sieci VPN)

Pogotowie
Grupa 1

Policja
Grupa 1

C&C Centra 112

Sieci VPN
Grupa współpracy
Grupa 1

1 2

3

Usługi
Fizyczna sieć radiowa• Techniczne zarządzanie 

siecią radiową
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Techniczne wdra Ŝanie sieci i planowanie operacyjne

Techniczne wdro Ŝanie sieci
• terminowe ukończenie 

budowy sieci TETRA wraz z 
docelowym pokryciem 
radiowym i interfejsami

• spełnienie wymogów 
technicznych i rozpoczęcie 
uŜytkowania sieci

Sam fakt posiadania nowej
technologii nie gwarantuje
jeszcze sukcesu!

Planowanie operacyjne
• przejście uŜytkowników ze starszego 

systemu na system TETRA
• płynne wprowadzenie sieci TETRA 

do eksploatacji
• planowy wzrost liczby abonentów
• zadowolenie klientów
⇒ szkolenie głównych uŜytkowników
⇒ planowanie
⇒ szkolenie pracowników w terenie
⇒ prosta obsługa („dobrze przy 1-ej 

próbie”)

Aby zaakceptowa ć now ą technologi ę
uŜytkownicy najpierw musz ą
zrozumie ć korzy ści jakie ona daje

• Jednoczesne procesy, których celem jest:



Defence and Communications Systems /Secure Networks

Strona14 - MoŜliwości EADS w budowie i eksploatacji ogólnokrajowych sieci TETRA/ V Forum 
TETRA Polska/ 15.04.08 © EADS 2008 – All rights reserved

Integracja centrów CPR z systemem TETRA

• Komunikacja z radiową siecią TETRA
• Telefony alarmowe na numer 112 i przyjmowanie wezwań
• CAD – Computer Added Dispatcher (zarządzanie zasobami i

lokalizacja pojazdów AVL)
• System starszego typu
• Integracja między centrami CPR
• Nagrywanie rozmów
• Integracja usług między własnymi bazami danych i bazami 

systemu TETRA
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Zintegrowany system CPR-ów
• Jeden interfejs uŜytkownika i jeden zestaw akcesoriów audio do wszystkich 

rodzajów łączności (PSTN, PBX, TETRA, radio, nagrania)
• Informacja o sygnalizacji połączeń z łącza TETRA przekazywana do 

aplikacji IT
– usługa CLIP (Calling Line Identification Presentation)

• Informacja o łączach aplikacji IT przekazywana do systemu TETRA
– kliknięcie ikony pojazdu na mapie GIS rozpoczyna połączenie głosowe

• Operacje dyspozytorskie zintegrowane z systemem TETRA
– automatyczne tworzenie grup w nagłych wypadkach

• Dane z systemu TETRA wspomaga usługi dodatkowych aploikacji
– przesyłanie dokumentów z/do miejsca zdarzenia
– usługi na miejscu zdarzenia
– zdalne, półautomatyczne tworzenie raportów
– połączenie wskaźnika systemu TETRA z bazą danych zarządzania 

zasobami
• Integracja centrów CPR w celu

– podziału nadwyŜki pracy między centrami 
– wyłączanie mniejszych centrów w okresach słabego ruchu w sieci
– łączność z konwencjonalnymi systemami radiowymi na terenach 

kontrolowanych przez inne centra zarządzania
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Korzy ści systemu TETRA EADS przy 
wykorzystaniu zintegrowanej sieci CPR-ów

• Ścisła kontrola przesyłania głosu i danych w obrębie całej sieci
⇒ do połączenia ze wszystkimi grupami i usługami w obrębie 

całej sieci TETRA wymagane jest jedynie podłączenie 
aplikacji CPR do lokalnej centrali cyfrowej DXTip

⇒ aplikacja CPR moŜe kontrolować prawa połączeń, 
członkostwo w grupach, dostęp do połączeń między 
organizacjami

⇒ czytelna dla aplikacji CPR struktura sieci TETRA – nowe 
centrale cyfrowe i stacje bazowe nie powodują zmian w 
aplikacji

• Tylko jeden rozbudowany interfejs API (Application 
Programming Interfejs)
⇒ wymagana integracja tylko z jednym interfejsem
⇒ dostęp do wszystkich usług systemu TETRA EADS

• Znaczne zwiększenie stopnia poinformowania słuŜb o sytuacji 
dzięki zaawansowanemu monitoringowi i aplikacjom 
lokalizacyjnym

• MoŜliwość ograniczenia liczby centrów CPR dzięki pełnemu
i jednolitemu (bezszwowemu - seamless) pokryciu 
sygnałem radiowym
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Regionalne Centra CPR w Finlandii

• Rozwiązanie ogólnokrajowe: 
15 CPRów o jednolitej, 
zintegrowanej infrastrukturze 
IT

• Ogólnokrajowa sieć TETRA 
VIRVE jest szkieletem 
łączności między centrami 
CPR

• Cel: odpowiedź na wezwanie 
w ciągu 10 sek.

• W sytuacjach kryzysowych: 
zaalarmowanie odpowiednich 
jednostek w ciągu 90 sek.

330.000 km2

www.112.fi
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TCO – Total Cost of Ownership

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IMPEX
CAPEX
OPEX

EADS TETRA - najbardziej optymalne koszty TCO
• Koszty operacyjne (OPEX) wynoszą 50-

80% TCO w ciągu 10 lat
• Około 80 % kosztów OPEX pochodzi z 

kosztów transmisji i dzierŜawy miejsc
na stacje bazowe

• EADS TETRA optymalizuje koszty 
OPEX poprzez:

Całkowity koszt posiadania systemu (TCO):
• Koszty kapitałowe - CAPEX

– sieć, infrastruktura i terminale

• Koszty implementacyjne - IMPEX
– koszty budowy sieci

• Koszty operacyjne – OPEX
– koszty utrzymania i operowania siecią

OPEXIMPEXCAPEXCAPEX
IMPEXIMPEX

OPEXOPEX

Lata

K
os

zt
y

11

22

33

44

55

Zaawansowan ą platform ę central cyfrowych
• Mniejsza liczba central, miejsc na stacje baz. i transmisji
Warstwow ą typologi ę sieci (w por. do typ. mesh)
• Mniejsza liczba połączeń i transmisji
NajwyŜszej klasy stacje bazowe
• Zintegrowane wsparcie dla transmisji w pętli protekcyjnej
• DuŜe pokrycie radiowe: mniejsza liczba stacji i transmisji
Zdalne zarz ądzanie stacjami bazowymi
• Mniej wizyt w lokalizacjach, krótszy czas przestoju
Scentralizowane zarz ądzanie sieci ą
• Tylko kilka osób zarzadza całą siecią, szybsza reakcja na 
awarie
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Innowacje EADS w dost ępie radiowym

Anteny panelowe RX
Sektor-1  Sektor-2  Sektor-3

Filtry i kable

Antena TX

1 nadajnik

6 odbiorników

• Gwarantowana czuło ść – 112dBm
• DuŜa wydajno ść, wyŜsza jako ść usług
• Anteny kierunkowe wysokiego zysku

Zbiorcze (Omni)

Sektorowe

S
c h

em
at

 t
ra

d
yc

y j
n

eg
o

 p
o

kr
yc

ia Stacja 
bazowa

TB3

Większe pokrycie radiowe, gotowość do szybkiej transmisji 
danych TEDS
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DzierŜawa

TransmisjaCałkowite oszczędności OPEX
35 mln €

VIRVE: w okresie 10 lat

Przykład sieci VIRVE - mniejsze koszty operacyjne 
OPEX przy u Ŝyciu stacji bazowych EADS TB3

Podział kosztów OPEX
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MEUR Administracja

Pracownicy techniczni + serwis

DzierŜawa miejsc na stacje baz.

DzierŜawa miejsc na centrale

DzierŜawa transmisji dla stacji baz.

DzierŜawa transmisji dla central

Roczne oszcz ędności = 3.8 €
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Korzy ści sieci VIRVE dla społecze ństwa

Usługi głosowe i SDS w sieci VIRVE Koszty usług, jeśli byłyby zamówione u
komercyjnego operatora GSM *

Rozmowy grupowe/rok: 37 mln rozmów, 42 mln min Rozmowy grupowe: 9,7 mln €/rok

(załoŜenie: 5 członków / rozmowe, obsługiwanych przez operatora GSM Elisa, nie do końca 

porównywalnego z VIRVE, którego sieć jest wszechstronniejsza i szybsza)

Rozmowy indywidualne/rok: 1,6 mln rozmów, 6 mln min Rozmowy indywidualne: 0,4 mln €/rok

Wiadomości SDS/rok: 1,26 mld wiadomości Wiadomości SMS: 71,6 mln €**/rok

cena obliczona na podstawie stawek najtańszego operatora)

VIRVE: Koszty całkowite = 20 mln €/rok Komercyjny GSM: Koszty całkowite = 81.7 mln €/rok

Głównymi korzyściami z uŜytkowania sieci VIVRE są wzrost bezpieczeństwa i niezawodność
sieci w porównaniu z komercyjnymi usługami GSM. Ilość usług przechodzących przez sieć
VIVRE jest wyjątkowo wysoka.

Oszczędności uzyskane dzięki eksploatacji sieci VIVRE sięgają dziesiątek milionów euro, a 
liczba jej uŜytkowników stale wzrasta.
Inne usługi VIVRE są w większości niedostępne u operatorów komercyjnych i na tym samym poziomie bezpieczeństwa, stąd nie są one porównywalne.

* śródła: ViVi markkinakatsaus 2006, cennik TSF z 2007 r. i cennik Elisa z 2007 r., VAT 0%

** TSF świadczy usługi AVL po cenie wyŜszej od wiadomości SMS; w zestawieniu uŜyto niŜszej ceny/SMS.
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EADS oferuje profesjonalne usługi dla implementacji 
sieci ogólnokrajowych i wdroŜenia funkcjonalności
systemu TETRA.

EADS TETRA to sprawdzona platforma łączności dla 
zintegrowanej ogólnokrajowej sieci CPR. 

Dzięki zaawansowanej technologii EADS TETRA 
całkowite koszty posiadania sieci (TCO) są niskie.

Podsumowanie


