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=>Polkomtel S.A. zakupił spółkę 

Nordisk uzyskując możliwość 

świadczenia usług i koncesję 

CDMA 410 Mhz na terenie 

Polski  

=>Polkomtel S.A. podjął decyzję o 
budowie systemu o zasięgu 
ogólnopolskim

Inwestycje



Sieć CDMA
Sieć CDMA jest niezależną 

od GSM siecią komórkową, 

zapewniającą ogólnopolski 

zasięg i udostępniającą dwie 

podstawowe usługi :

 CSŁD usługa komunikacji           

dyspozytorskiej 

dedykowana na potrzeby 

klientów z sektora 

publicznego (energetyka, 

służby mundurowe, 

ratownicze) 

 iPlus CDMA – usługa 

dostępu do Internetu w 

rejonach, w których do tej 

pory nie była dostępna 

szybka transmisja danych  

95% pokrycia Polski do końca 2011 r.

ŁĄCZNOŚĆ 

GRUPOWA



nowa usługa



SCŁD – Łączność Dyspozytorska

• Niezależna sieć telekomunikacyjna z dedykowanymi zasobami (stacje 
bazowe, zasoby radiowe, transmisja)

• Sieć udostępniająca usługi łączności dyspozytorskiej w zakresie komunikacji  
głosowej oraz transmisji danych

telemetria System 

dyspozytorski



dla kogo ?



Wielosektorowość rozwiązania 

Sektor Publiczny: Grupa MSWiA, Grupa MON, 
Inspekcje.

Sektor Energetyczny Paliwa / Gaz : służby 
utrzymania i służby dyspozytorskie

Sektor Publiczny: Służby ratownicze, 
Zarządzanie kryzysowe, utrzymania porządku

Przemysł: Porty, lotniska, transport, duże 
zakłady przemysłowe i wydobywcze 
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jak to działa?



Funkcjonalność

• uprawnienia wewnątrz grupy: (inicjowanie, rozłączenie, 
komunikat, przejmowanie kanału w grupie); 
• tworzenie grup tymczasowych dodawanie/usuwanie 
członków grupy
• sprawdzanie statusu użytkowników w grupie
• transmisja danych

Połączenia 

bezpośrednie Połączenia 

grupowe

Połączenia duplex

do własnej i 

innych sieci GSM

Emergency

SMS

GPS



Praca w grupach

KIEROWNIK2

KIEROWNIK1

KIEROWNIK3

Terminale mogą należeć jednocześnie 

do wielu grup konfigurowanych miedzy sobą



Praca w grupach

KIEROWNIK1

KIEROWNIK3

prac. 1

prac. 2

prac. 3

prac. 4

KIEROWNIK2

Terminale mogą należeć jednocześnie 

do wielu grup konfigurowanych miedzy sobą



Priorytety rozmów

• Wywłaszczanie użytkowników o niższym priorytecie

• Rozbudowana struktura priorytetów

Osoba1 Osoba2

Osoba3

×

×

Połączenie komutowane

Połączenie PPT 

grupa priorytet

Połączenie PTT

grupa

Połączenie PPT 

Terminal z priorytetem

Połączenie PTT 

prywatne

Połączenie PPT 

EMERGENCY



Komunikacja w obrębie BTS

• Zapewniona komunikacja w obrębie stacji bazowej, nawet w 
przypadku niedostępności pozostałych elementów sieci

Osoba1

Osoba2

MSCBSC

HLR

×



Komunikacja w trybie DMO 

Osoba1

Osoba2

×

×

• Zapewniona komunikacja bezpośrednio 
pomiędzy terminalami

Łączność bezpośrednia



zarządzanie



• Podsystem konsoli dyspozytorskiej jest niezależny od sieci radiowej (połączony jest z 
serwerem systemu za pośrednictwem bezpośredniego dedykowanego łącza sieci Ethernet).

• Konsola dyspozytorska może być zainstalowana nawet w miejscu, gdzie nie ma zasięgu 
sieci radiowej.

Konsola 

• Konsola Dyspozytorska - obsługa komunikacji grupowej w ramach wybranej floty 
terminali realizowana po stronie Użytkownika Systemu

System 

dyspozytorski





zalety



Komunikacja

• Połączenia indywidualne, grupowe, alarmowe, duplex

• Łączność w sytuacjach kryzysowych

• Zasięg na obszarach, na których nie funkcjonują inne 
sieci telekomunikacyjne

Zarządzanie

• Dynamiczne tworzenie grup użytkowników, priorytety, 
konsole dyspozytorskie

• Jednorodność sieci umożliwiająca ciągłość świadczenia 
usług oraz scentralizowane utrzymanie

Niezależność

• Własna podsieć klienta (gwarancja dostępności)

• Dedykowane zasoby (wydzielone częstotliwości)

• Łączność bezpośrednia między terminalami

Niezawodność

• Gwarantowana dostępność i ciągłość świadczenia usług

• Bezpieczeństwo zarządzania z poziomu konsol 
dyspozytorskich/administracyjnych

• Tryb pracy w zasięgu wyizolowanej stacji bazowej

Usługi dodane

• Migracja usług dostępnych w sieci Plus

• Rozwój funkcjonalności wykorzystujących lokalizację



Zapraszam

na stoisko

Plus

Polkomtel S.A
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