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Infrastruktura 
TETRA, od systemów 
ogólnokrajowych po 
lokalne 
Motorola dostarcza więcej 
infrastruktury TETRA niż jakakolwiek 
inna firma. Pozyskaliśmy wszystkie 
6 ostatnich krajowych kontraktów 
TETRA w sektorze bezpieczeństwa 
publicznego. Oferujemy rozwiązania 
zarówno na potrzeby 
jednostkowych, niewielkich operacji 
jak i projekty w skali ogólnokrajowej, 
dla setek placówek.

Motorola jest wiodącym dostawcą 
małych systemów TETRA. Tylko 
Motorola posiada potwierdzone 
doświadczenie w instalowaniu 
skalowalnej infrastruktury protokołu 
internetowego (IP) TETRA.

JAK FIRMA MOTOROLA STAŁA SIĘ NAJWIĘKSZYM 
ŚWIATOWYM DOSTAWCĄ SYSTEMÓW TETRA?

NAJWAŻNIEJSZA JEST TWOJA MISJA
NAJWAŻNIEJSZY JEST TWÓJ CEL

Wsparcie dla świata TETRA od 1996 roku

POLICJA
„Po przeprowadzeniu 
otwartego przetargu stało się 
jasne, że wybrane  terminale 
Motorola TETRA  MTP850 
pozwolą zaspokoić nasze 
potrzeby zarówno dziś jak i w 
przyszłości”

John Meldrum,  
Policja Northumbrii

Od dziesięcioleci priorytetem dla Motoroli są dwa czynniki: Konstrukcja i 
Użyteczność – w ramach podejścia zakładającego wprowadzane na rynek 
coraz skuteczniejszych produktów dla służb porządkowych i ratunkowych. 
Projektowanie użytkowe oznacza dostarczanie rozwiązań w ramach 
technologii, która jest „drugą naturą”. Chodzi o rozwiązania intuicyjne i proste, 
pozwalające użytkownikom skoncentrować się na wypełnianiu swoich zadań. 
Interakcja użytkownika z technologią i urządzeniem musi pozwalać na 
efektywne działanie na każdym poziomie stresu. Aby było to możliwe, zespół 
ds. Rozwoju i Innowacji poznaje styl życia użytkowników końcowych, by lepiej 
zrozumieć ich zachowania i motywację.
 
„Projektowanie użytkowe” w praktyce
Motorola była pierwszą firmą, która w radiotelefonach przenośnych umieściła 
przycisk alarmowy u dołu anteny, aby w nagłym przypadku można było prosto  
zlokalizować go bez konieczności spoglądania na urządzenie. Kolejne 
innowacje to: pokrętło ustawione „pod kątem” w celu ułatwienia jego obsługi 
dłonią w rękawicy oraz wybrzuszenie z boku radiotelefonu, pozwalające na 
lepszy chwyt; precyzyjna lokalizacja dużego przycisku PTT (Push To Talk); 
oddzielne obrotowe przyciski głośności i kanału dla ułatwienia dostępu; 
powiększone i łatwo wyczuwalne przyciski sterowania.

Jesteśmy przekonani, że kluczem jest 
nieustanne koncentrowanie się na potrzebach 
najważniejszych służb o znaczeniu 
krytycznym; nazywamy to „projektowaniem 
użytkowym”.



Usługi
Motorola oferuje kompleksowe i elastyczne usługi, pozwalające 
zagwarantować najlepszą efektywność, oszczędność i wysoką 
dostępność przez cały cykl eksploatacyjny systemu.

•  Integracja – od pierwotnej koncepcji poprzez planowanie i 
projektowanie po fazę wdrożenia oraz integracji

•  Wsparcie – począwszy od usług dla standardowych sieci i pomocy 
technicznej dla terminali po usługi z wartością dodaną, takie jak 
monitorowanie efektywności, bezpieczeństwo i optymalizacja

•  Usługi zarządzane – nakierowane na zaspokojenie potrzeb klientów 
należących do służb o znaczeniu krytycznym

Aplikacje 
Aby dostarczać naszym klientom indywidualnie dostosowane do ich 
potrzeb rozwiązania, współpracujemy z takimi partnerami w zakresie 
technologii, którzy są liderami w swojej dziedzinie. Uzupełniając 
zintegrowane możliwości TETRA w zakresie przesyłu głosu i danych, 
nasze rozwiązania obejmują nadzór i monitorowanie wideo, 
lokalizowanie personelu i pojazdów oraz szereg narzędzi na potrzeby 
wysokiej świadomości sytuacyjnej.

• Przesyłanie wiadomości 
• Lokalizacja 
• Dowodzenie 
• Zarządzanie zasobami

LOTNISKA
„Decyzja o modernizacji... 
była bardzo prosta, wziąwszy 
pod uwagę długotrwałe 
relacje z tą firmą oraz 
zaufanie, jakim ją obdarzamy 
ze względu na wysoką 
jakość produktów i usług”

Tore Myhre,  
Oslo Lufthavn AS

STRAŻ POŻARNA
„Współpracujemy z firmą 
Motorola od 2000 roku w 
zakresie sieci Airwave, 
która jest jedną z 
największych na świecie na 
potrzeby bezpieczeństwa 
publicznego”

Pete Richardson,  
Airwave

PETROCHEMIA
„Wybraliśmy system TETRA 
oraz radiotelefon odporny na 
wybuch firmy Motorola, aby 
zapewnić bezpieczną i 
niezawodną komunikację w 
środowiskach zagrożonych 
wybuchem, takich jak rafinerie 
i zakłady petrochemiczne”

Jin-Youg Park, 
SK Energy

PLACÓWKI RZĄDOWE
„Zaimponowały nam 
potwierdzone możliwości w 
zakresie funkcji głosowych i 
przesyłu danych” 

Manu Zarragoitia, 
Bilbao Municipality

TRANSPORT
„Jako międzynarodowy lider 
rynkowy radiotelefonów 
PMR (Private Mobile Radio), 
Motorola posiada 
potwierdzone doświadczenie 
w dostarczaniu skutecznych 
i efektywnych rozwiązań” 

Anton Tomov,  
ATRON electronic GmbH

Motorola – historia nowości
1996: Pierwszy w historii kontrakt na sprzęt TETRA został przyznany firmie Motorola (lotnisko Gardermoen)
1997: Pierwsza demonstracja „wywołania grupowego” przy użyciu sprzętu TETRA firmy Motorola oraz innego producenta
1999:  Pierwszy pokaz próbnego systemu przesyłania głosu i krótkich komunikatów danych z wykorzystaniem urządzeń TETRA 

Motoroli ma miejsce na Węgrzech
1999:  Pozyskanie kontraktu na dostarczenie systemu Tetra dla operatora Airwave w Wielkiej Brytanii (największego na świecie 

systemu komunikacji TETRA)
2000: Motorola podpisuje pierwszy kontrakt na dostawę systemu komercyjnego TETRA w paśmie 800MHz  w Hong Kongu
2000:  Pierwsza realizacja kontraktu w zakresie szyfrowania interfejsu radiowego AIE (Air Interface Encryption),  dla rządu baskijskiego
2001: Pierwszy system radiotelefonów TETRA oparty na protokole IP
2002: Pierwszy projekt 800MHz z zakresu bezpieczeństwa publicznego na potrzeby pucharu świata FIFA w Korei
2002: Pierwsze wdrożenie autoryzacji TETRA 
2003: Dostarczanie systemów komunikacji TETRA na olimpiadę w Atenach
2003: Pierwszy system TETRA wykorzystujący standard szyfrowania klasy 3
2004:  C2000 (NL), pierwsza szyfrowana ogólnokrajowa sieć TETRA na potrzeby misji o znaczeniu krytycznym dla wszystkich służb 

ratowniczych i porządkowych
2005:  Pierwszy upgrade systemu transportu MRT (Mass Rapid Transit) do standardu TETRA w Azji, dla systemu pociągów SMRT 

(Singapore Mass Rapid Transit)
2006: Airwave i Motorola podpisują pierwszą na świecie umowę handlową na urządzenia PDA TETRA 
2006: Uruchomienie pierwszej na świecie w pełni operacyjnej szybkiej magistrali TETRA, na Tajwanie
2007:  Pozyskanie pierwszego w historii kontraktu na stworzenie ogólnokrajowego norweskiego systemu bezpieczeństwa 

publicznego, wraz z TETRA 2 HSD (szybka transmisja danych)
2007: Pierwsze wdrożenie TETRA 350 MHz w Chinach, dla policji granicznej w Pekinie
2008: Wprowadzenie najmniejszego na świecie terminala TETRA (TCR1000)
2008: Pokaz stacji bazowej TETRA z innowacyjnym ogniwem paliwowym na TWC08
2009: Sprzedaż milionowego terminala TETRA



TERMINALE GODNE ZAUFANIA

JUŻ PONAD MILION …

Nasze terminale testujemy w 
laboratoriach, a nie na klientach

„Gdy zakładam mundur, 
przechodzę ze świata 
konsumentów do 
rzeczywistości,  
w której ściera się  
życie i śmierć”
Funkcjonariusz  
policji, Wielka Brytania

Badanie opinii 
użytkowników 

Urządzenia do 
zadań krytycznych

Motorola tworzy rozwiązania z zakresu łączności o znaczeniu krytycznym 
od ponad 70 lat i przekonaliśmy się już, że Bezpieczeństwo Publiczne to 
trudne pole działania.
Nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, takich jak pożar lub 
poważny wypadek, ale także w zwykłych codziennych sytuacjach.
Doświadczenie nauczyło nas, że wszystkie nasze produkty muszą być 
wytrzymałe właśnie na potrzeby każdego dnia.

Dlatego stworzyliśmy program 
szybkiej kontroli zużycia 
eksploatacyjnego 
ALT™ (Accelerated Life Testing) oraz 
inne programy testują nasze 
radiotelefony, symulując pięć lat 
intensywnego użytkowania. Pięć lat 
upuszczania, obijania, wstrząsania, 
nagrzewania, wychładzania, 
uderzania i przemaczania; i to nie 
tylko pięć lat normalnego działania, 
ale pracy w warunkach krytycznych.
Trwałość to tylko jeden z elementów; 
testujemy również wytrzymałość. Oto 
przykłady standardowych testów, 
jakie muszą przejść wszystkie 
terminale (nie tylko nasze, które są 
niezwykle wytrzymałe);

•  Wstrząs termiczny - Zamrożenie 
do -57°C na dwie godziny, a 
następnie podgrzanie do +80°C w 
czasie krótszym niż piętnaście 
sekund i utrzymanie tego stanu 
przez kolejne dwie godziny. Taki 
proces jest powtarzany pięć razy w 
ciągu 24 godzin.

•  Test na upadek - Upuszczanie z 
wysokości 1,2 metra na każdą z 
sześciu powierzchni radiotelefonu, 
na gładkie podłoże betonowe lub 
stalowe. Próba jest powtarzana 
wielokrotnie i zostaje zaliczona tylko 
wówczas, gdy po teście terminal 
nadal funkcjonuje i akumulator nie 
wypada, zapewniając ciągłe 
zasilanie.



Kluczem do efektywnego 
zarządzania terminalami jest pełna i 
szybka kontrola floty w dowolnym 
miejscu, przy minimalnym wpływie 
na użytkownika końcowego. Serwer 
przechowuje wersje wszystkich 
terminali i szczegóły programowania. 
Komputery zarządzające w 
dogodnych miejscach tworzą 
zadania upgrade’owe/konfiguracyjne 
dla części lub całości floty. Narzędzia 
raportujące pokazują dokładnie stan 
floty. iTM to modularny system na 
potrzeby floty złożonej ze 100 do 50 
000 terminali.

Ocenia się, że Apollo 11 pokonał odległość około miliona mil. Na 
module księżycowym znajdował się transponder radiowy 
Motoroli, przekazujący wszystkie dane telemetryczne, namiary, 
komunikaty głosowe oraz sygnały telewizyjne pomiędzy Ziemią a 
Księżycem. To ekstremalny przykład Łączności o Znaczeniu 
Krytycznym, ale taką samą filozofię konstrukcyjną jak w 
przypadku wspomnianego transpondera stosujemy wobec 
Terminali TETRA. Filozofia ta zakłada, że nasze produkty muszą 
być nie tylko wytrzymałe, ale również łatwe w obsłudze i 
intuicyjne. Uzasadnienie jest bardzo proste. Jeśli chodzi o 
Bezpieczeństwo Publiczne, komunikacja nie jest udogodnieniem, 
lecz koniecznością. 

Akcesoria na miarę wyzwań Zasada pierwsza. Liczy się 
niezawodność
Zastanówmy sie nad prostą rzeczą: 
ile razy zdarzyło się nam upuścić i 
podnosić telefon, z którego wypadła 
pokrywa i bateria? Zbieranie 
poszczególnych elementów na ulicy 
to zupełnie co innego niż 
dokonywanie tej samej czynności w 
płonącym budynku. Wszystkie 
Terminale TETRA są zaprojektowane 
tak, by zachować elastyczność przy 
uderzeniu. Dzięki temu energia 
rozprasza się wokół terminala, 
znacznie zmniejszając ryzyko 
wypadnięcia baterii lub, co gorsza, 
uszkodzenia radiotelefonu.

Zasada druga. Liczy się prostota
Nasi projektanci spędzają czas z 
rzeczywistymi użytkownikami, starając 
się poznać sposób i warunki ich pracy. 
Takie rozeznanie pomaga projektować 
terminale tak, aby były one łatwiejsze 
w obsłudze. Przykładowo, menu 
przypomina interfejs telefoniczny, co 
pozwala korzystać z niego tak, jak w 
przypadku dobrze znanych urządzeń.
Kolejny doskonały przykład to 
radiotelefon MTP850Ex ATEX. Został 
on zaprojektowany od podstaw, a z 
MTP850 przejęto jedynie niezbędne 
elementy. Największa zauważalna 
różnica (z wyjątkiem jasnoczerwonego 
koloru) to duże przyciski z przodu 
(pozwalające na naciskanie dłonią w 
rękawicy); urządzenie wyposażono 
również w funkcje bezpieczeństwa, jak 
np. „man down”.

Zintegrowane 
zarządzanie 
terminalami

AKCESORIA AUDIO I DO 
PRZENOSZENIA                                             
Od tajnego nadzoru po środowiska o 
dużym natężeniu hałasu. Akcesoria 
do przenoszenia o różnych kształtach 
i z różnych materiałów. 
Rozwiązania Motoroli oferują wygodę. 

BATERIE I ŁADOWARKI                                             
Oryginalne baterie Motorola, 
przeznaczone do optymalnej 
wydajności. Czy to na biurku, czy w 
pojeździe – rozwiązania Motoroli w 
zakresie ładowania są maksymalnie 
skuteczne.

MTP850 S 
Dokonano 
podwyższenia 
parametrów MTP850 S 
TETRA, wprowadzając 
opcję operacji 1,8W, 
zintegrowaną funkcję 
„man down“ oraz 
wytrzymałe złącze 
boczne.

CEP400  
CEP400 jest 
odpowiedzią na 
zapotrzebowanie na 
prostszy i tańszy 
terminal. Oferuje on 
użytkownikom główne 
funkcje systemu TETRA 
w rozbudowanym i 
prostym w użyciu 
pakiecie.

MTP850Ex  
ATEX 800 MHz 
Ten terminal TETRA jest 
optymalnie przystosowany 
do użytku w środowisku, w 
którym występuje 
niebezpieczny i wybuchowy 
gaz lub pył. Można z niego 
korzystać nosząc grube 
rękawice przemysłowe i 
obecnie jest on dostępny w 
paśmie 800 MHz.

TCR1000 -  
NOWE AKCESORIA 
Jest to najmniejszy na świecie 
radiotelefon TETRA, dostępny dla 
użytkowników wymagających 
łączności TETRA w warunkach 
ograniczonej widoczności. 
Dostępny jest kompleksowy, 
rozszerzony komplet akcesoriów, w 
celu optymalnego przystosowania 
urządzenia do wszystkich typów 
tajnych operacji.

W centrum uwagi w roku 2009



INFRASTRUKTURA DOSTOSOWANA 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Rodzina Dimetra™ 

Stacje bazowe Dimetra™ 

Infrastruktura centralna Dimetra™ 

Krajowe

Regionalne

Lokalne

4 Nośne

2 Nośne

Konsola dyspozytorska IP Motoroli MCC7500  jest specjalnie zaprojektowana z elastycznym intuicyjnym 
interfejsem, pozwalającym zarządzać komunikacją i kontrolować łączność w terenie.

MCC7500 to jedno z najnowocześniejszych, a jednocześnie prostych w obsłudze i skalowalnych rozwiązań dla dyspozytorni 
na rynku, ze względu na łatwość użytkowania, przy jednoczesnym spełnieniu złożonych wymogów operacyjnych i obsłudze 
zaawansowanych funkcji. Konsola pomaga w skutecznym wykorzystaniu zasobów w terenie oraz włączeniu się w istniejącą 
sieć analogową lub konwencjonalną, aby ułatwić przestawienie się na wielokanałowe rozwiązanie Motorola TETRA.

Konsola dyspozytorska IP MCC7500 dla DIMETRA IP,  
DIMETRA IP COMPACT oraz DIMETRA IP MICRO

Dimetra IP

Dimetra IP Micro
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Dimetra IP Compact

Dla osób pracujących w terenie, 
skuteczny, wiarygodny, intuicyjny i 
prosty w użyciu system komunikacji 
jest zarówno zasadniczym 
elementem jak i wyzwaniem. Dlatego 
użytkownicy ze służb o znaczeniu 
krytycznym szukają najwyższej 
skuteczności oraz funkcji i 
elastyczności, jakie gwarantuje 
rodzina Motoroli Dimetra IP.

Urządzenia Dimetra IP są stworzone do pracy w 
środowiskach wymagających łączności o 
znaczeniu krytycznym i sprawdzają się w różnych 
zastosowaniach na całym świecie od ponad 10 lat. 
Produkt Dimetra IP Compact, zoptymalizowany dla 
klientów wykonujących zadania o znaczeniu 
krytycznym, został opracowany z myślą o 
użytkownikach przemysłowych, oczekujących od 
systemów komunikacji niezawodności i 
skuteczności, a także dostępności i 
bezpieczeństwa. Obecnie Dimetra IP Micro 
rozszerza korzyści i optymalizuje efektywność dla 
klientów z sektora przemysłowego i handlowego. 
Ci klienci oczekują niższego kosztu posiadania 
oraz możliwości przejścia z istniejących systemów 
analogowych na cyfrowe rozwiązania 
wielokanałowe, aby jeszcze bardziej poprawić 
efektywność i produktywność, jednocześnie 
kontrolując swoje zasoby i zarządzając nimi w 
zdefiniowanym obszarze działania. Ponadto, 
klienci, którzy posiadają zainstalowaną bazę 
analogową, mogą skorzystać z możliwości 
połączenia rozwiązania Motorola TETRA ze swoją 
istniejącą siecią i z czasem wycofać urządzenia 
analogowe lub zmienić ich przeznaczenie. 
Wspomniane rynki handlowe i przemysłowe 

obejmują firmy z sektora naftowego i 
gazowniczego, sektora produkcji i 

górnictwa, a także małe porty 
morskie, lotniska, duże hotele, 
kasyna i organizatorów imprez.
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SYSTEMY DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

Motorola oferuje także kompleksowe i dostosowane do potrzeb rozwiązania dla straży pożarnej i służb ratowniczych. 
W ofercie są dwukierunkowe urządzenia alarmowe dla strażaków i pracowników do zadań specjalnych oraz 
rozwiązania pomagające w mobilizacji straży pożarnej i służb ratowniczych. Motorola dostarcza również szereg 
rozwiązań zapewniających efektywną komunikację pomiędzy dowódcą misji a centralą, a także specjalistyczne 
urządzenie do pracy w terenie, takie jak MTP850 Ex oraz radiotelefon TETRA z atestem ATEX. 

Motorola oferuje kompleksowy wachlarz rozwiązań dla policji. Nasze rozwiązania gwarantują najwyższe poziomy 
bezpieczeństwa oraz uniwersalności i są dostosowane do potrzeb użytkowników końcowych. Przykładowo, 
radiotelefon TCR1000 Covert stanowi podstawę kompletnego rozwiązania na  potrzeby inwigilacji, natomiast 
wbudowana funkcja „man down“ w nowym modelu MTP850 S zwiększa bezpieczeństwo. Być może właśnie dlatego 
pozyskaliśmy 6 ostatnich ogólnokrajowych kontraktów w sektorze bezpieczeństwa publicznego.

Wyzwanie, jakie stoi przed wszystkimi operatorami kolei i metra to zapewnienie bezpiecznego i terminowego przewozu 
towarów oraz/lub osób do odpowiednich miejsc przeznaczenia. Właściwy system komunikacji może pomóc 
zrealizować ten cel przy niskich kosztach. Motorola ściśle współpracuje z operatorami kolei i metra, aby dostarczać 
kompletne rozwiązania TETRA, dostosowane do ich potrzeb (na przykład z odpowiednio przystosowanymi systemami 
informacji pasażerskiej oraz aplikacji zwiadowczych).

Rozwiązanie Motoroli TETRA oferuje dedykowaną i elastyczną komunikację bezprzewodową, specjalnie 
przystosowaną na potrzeby operacji w górnej, środkowej i dolnej części rurociągu. Przykładowo, oferujemy prawdziwie 
bezpieczne radiotelefony do użytku w niebezpiecznym środowisku, wraz ze specjalistycznymi rozwiązaniami do 
monitorowania rurociągu. Te rozwiązania gwarantują spełnienie wymogów bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności 
operacyjnej.

Lotniska to niezwykle dynamiczne środowiska i dla wszystkich operujących tam zespołów kluczowymi elementami są 
czas, koszt i bezpieczeństwo. Są to jednocześnie obszary dużego natężenia konwencjonalnej telefonii mobilnej. 
Rozwiązania Motoroli TETRA oferują bezpieczną, elastyczną łączność; są one stworzone specjalnie na potrzeby 
usprawnienia wszystkich aspektów operacji lotniskowych. Przykładowo, proponujemy specjalne rozwiązania na 
potrzeby kierowania ruchem na płytach lotniska/podjazdach, pozwalające zapewnić maksymalną elastyczność.

STRAŻ POŻARNA

POLICJA

KOLEJ

PETROCHEMIA

LOTNISKA

Konsola dyspozytorska IP MCC7500 dla DIMETRA IP,  
DIMETRA IP COMPACT oraz DIMETRA IP MICRO



KOMPLEKSOWE WSPARCIE EKSPERTÓW 
W DZIEDZINIE USŁUG DLA SŁUŻB O 
ZNACZENIU KRYTYCZNYM

Motorola oferuje pełną gamę usług związanych z planowaniem i integracją, 
począwszy od pierwotnej koncepcji, przez fazę planowania i projektowania 
systemu, po wdrożenie oraz integrację. Te usługi gwarantują, że niezależnie od 
wymogów klienta, Motorola może opracować i zrealizować wysoce efektywne i 
oszczędne rozwiązanie. 

Motorola oferuje wszechstronne i elastyczne wsparcie, pozwalające osiągnąć najwyższą efektywność, 
oszczędność operacji i wysoką dostępność. Są to rozwiązania począwszy od usług konserwacyjnych i 
naprawczych po wsparcie techniczne i szkolenia w zakresie nowych oraz istniejących systemów. Pakiet serwisowy 
można dostosować do indywidualnych wymogów klienta, łącznie z precyzyjnie zdefiniowanymi ustaleniami odnośnie 
poziomu usług.

Szereg zdefiniowanych pakietów wsparcia technicznego, zaplanowanych z myślą o potrzebach i budżecie klienta 
oraz pełna gama usług dodatkowych, umożliwiających dostarczanie, zarządzanie i wspomaganie techniczne 
terminali. 

Szereg rozwiązań z wartością dodaną, zwiększających skuteczność, wydajność i bezpieczeństwo. Oferta 
obejmuje m.in. następujące usługi: Inteligentna Optymalizacja; Monitorowanie Szczególnych Wydarzeń; 
Weryfikacja i ocena bezpieczeństwa; Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci oraz Zarządzanie Alarmami i 
Korelacja.

Motorola oferuje kompletny wachlarz usług z zakresu Zarządzania Usługami, dające wsparcie dla 
firm w realizacji następujących zadań: poprawa wydajności; zmniejszenie całkowitego kosztu 
posiadania; maksymalizacja elastyczności kadry pracowniczej; dostęp do najlepszych w danej 
klasie zasobów oraz efektywne zarządzanie długofalowym ryzykiem i budżetami. Wszystkie 
usługi są oferowane zgodnie ze wspólnie zdefiniowanymi porozumieniami o poziomach usług 
(Service Level Agreements, SLA) i monitorowane pod kątem Kluczowych Wskaźników 
Wydajności (Key Performance Indicators, KPI).

Integracja

Wsparcie

Wsparcie dla 
terminali

Usługi z 
wartością 
dodaną

Zarządzanie 
zasobami



Studium przypadku: Inteligentna optymalizacja

Reportaż: Zarządzanie zasobami

www.motorola.com/TETRA

Reportaż: ERSC (European Radio Support Centre) 

„USŁUGI MOTOROLI W ZAKRESIE IOS POZWOLIŁY OKREŚLIĆ WYTYCZNE 
DLA CELÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI. IMPONUJĄCE BYŁO ZARÓWNO 
SZYBKIE TEMPO POZYSKANIA WYNIKÓW JAK I DOKŁADNOŚĆ DANYCH.”
Robert Williamson, Dyrektor Techniczny, 
Wyspa Man, Departament Spraw Wewnętrznych, Wydział Komunikacji

Motorola świadczy kompletne usługi z zakresu Zarządzania Zasobami („Budowa, Posiadanie, Użytkowania“) w 
Austrii, poprzez TETRON. TETRON zapewnia podstawową cyfrową łączność radiową na potrzeby organizacji 
bezpieczeństwa publicznego w tym kraju i w większości jest własnością Motoroli. Rozwiązanie dostarcza 
wyraźnych korzyści, takich jak: uzyskiwanie specjalistycznej wiedzy niedostępnej wewnętrznie; skoncentrowanie 
zasobów rządowych na sprawach o znaczeniu krytycznym i zmniejszenie kosztów ogólnych.

Europejskie Centrum Wsparcia Technicznego dla Radiotelefonów Motoroli, ERSC, prowadzi specjalistyczne 
naprawy urządzeń, zgodnie ze specyfikacją producenta, przy użyciu najnowszych narzędzi i ściśle według procedur 
technicznych Motoroli. ERSC obsługuje ponad 600 klientów w 22 państwach, w 15 językach. I dotrzymuje 
zobowiązań! W 2008 roku, 75% kontraktów wymagało napraw tego samego dnia i ponad 96% usług wykonano 
terminowo. 100% bezpośrednich klientów jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych.



ZWIELOKROTNIENIE DOSKONAŁOŚCI 
OPERACYJNEJ 

Ochrona  
ludzi i  
zasobów

Lepsze 
wykorzystanie  
kadr

Większa 
świadomość 
sytuacyjna

Większe 
możliwości  
dla celów 
dowodowych

Aplikacja MotoLocator pozwala 
firmom łatwo lokalizować i 
monitorować ludzi oraz zasoby 
mobilne w celu zapewnienia im 
bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania bazują na 
współpracy z najlepszymi 
partnerami technicznymi, m.in. 
specjalistami zautomatyzowanej 
inteligencji i analitykami, 
pozwalając przedsiębiorstwom 
uzyskać więcej przy niższych 
nakładach.

Nasze rozwiązanie na potrzeby 
monitoringu wideo pozwala 
użytkownikom współpracować w 
czasie rzeczywistym, współdzielić 
obraz wideo i usprawniać reagowanie 
w nagłych przypadkach dzięki 
możliwości podejmowania decyzji na 
podstawie dokładniejszych informacji.

Nasze rozwiązanie „end-to-end“ w 
dziedzinie monitoringu wideo 
pozwala organizacjom 
bezpieczeństwa publicznego 
efektywnie zarządzać przekazem 
głosowym, danych oraz wideo. 

Aplikacje sprawdzone w codziennym życiu

 
Badanie 
użytkowników 

Po zastosowaniu 
naszego rozwiązania z 
dziedziny monitoringu 
wideo na potrzeby 
bezpieczeństwa 
zaobserwowano 
spadek stopnia 
przestępczości o 40%



TEDS - ULEPSZANIE TETRA NA POTRZEBY 
PRZYSZŁYCH WYMOGÓW W ZAKRESIE 
PRZESYŁU DANYCH

JAK DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

TEDS (TETRA Enhanced Data Service), ulepszona transmisja danych w systemie TETRA, 
jest częścią standardu TETRA Release 2. Będzie to istotna zmiana w dostępnych 
prędkościach transmisji dostępnych w systemie TETRA, która zaspokoi zapotrzebowanie 
na szybszy przesył danych.

Z kompleksowym rozwiązaniem Motoroli wdrożenie TEDS jest bardzo proste
 
Stacja bazowa
Najnowsza generacja stacji bazowych Motoroli jest przygotowana na TEDS. Instalacji TEDS można dokonać przez 
pobranie odpowiedniego oprogramowania i skonfigurowanie każdego nośnika stosownie do potrzeb, czyli 
odpowiednio dla TEDS (TETRA2) albo TETRA1.

Sieć rdzeniowa
Zintegrowana sieć rdzeniowa IP Motoroli jest w pełni skalowalna, aby obsługiwać zwiększającą się ilość danych. 
Dlatego TEDS wraz z funkcjami głosowymi oraz transmisją danych TETRA można obsługiwać w jednej zintegrowanej 
sieci. Pozwala to znacznie zmniejszyć koszty utrzymania i nakłady inwestycyjne, ponieważ rozmowy i dane są 
przenoszone na tych samych łączach i obsługiwane w tych samych systemach zarządzania i bezpieczeństwa.

Urządzenia
Wiodąca pozycja Motoroli w sektorze urządzeń TETRA do transmisji danych jest dobrze ugruntowana; wszystkie nasze 
produkty obsługują MSPD (Multi- Slot Packet Data), WAP i GPS. Motorola umacnia status lidera swoim 
doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań na potrzeby szybkiego przesyłu danych w ramach innych technologii, oferując 
szereg urządzeń TEDS, które łączą najnowsze elementy techniczne z prostotą użytkowania. Pierwszą propozycją 
Motoroli w ramach TEDS będzie przenośny radiotelefon bazujący na MTM800E do komunikacji w pojazdach; następnie 
w ofercie znajdą się modemy, palmtopy oraz inne nowe urządzenia, odpowiadające na zapotrzebowanie rynkowe.

Zastosowania
Obecnie Motorola oferuje szereg różnych aplikacji, takich jak MotoLocator, który jest kompleksowym rozwiązaniem 
lokalizacyjnym. Motorola umożliwia także tworzenie aplikacji indywidualnych, dostosowanych do różnorodnych 
wymogów rynkowych – poprzez swój ekosystem partnerów oraz dostawców aplikacji zgodnych z potrzebami 
klienta. Oferowane są kluczowe rozwiązania począwszy od otwartych interfejsów programowania aplikacji, 
poprzez urządzenia z dostępem do WAP i WWW, po pełne wsparcie techniczne na potrzeby integracji.



Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani dealerzy lub dystrybutorzy 
produktów Motorola 
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