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Rola mobilnej telekomunikacji 

• Nowoczesny system wsparcia ruchomej komunikacji 

wewnętrznej 

• Wsparcie łączności w sytuacjach kryzysowych 

• Systemy telemetryczne jako element zarządzania rynkiem 

odbioru energii 

 

 

 



Komunikacja wewnętrzna 

• Sieć GSM/3G jako istotny element systemów łączności 

– Telefonia komórkowa stała się nieodłącznym systemem komunikacyjnym w 

każdym przedsiębiorstwie 

– Możliwość pełnej integracji mobilnych systemów łączności z zakładową 

łącznością stacjonarną 

• Telefonia Konwergentna 

– Tani i wydajny sposób na zapewnienie komunikacji, nawet w rejonach o 

słabo rozwiniętej infrastrukturze kablowej 

• Łączność dla oddziałów lub placówek z pełną funkcjonalnością sieci stacjonarnej 

– Łatwość zarządzania mobilną infrastrukturą telekomunikacyjną 

• Szybka konfiguracja i rekonfiguracja systemu mobilnej komunikacji wewnętrznej 

– Wykorzystanie alternatywnych kanałów komunikacyjnych 

• Wiadomości tekstowe SMS 

• Łączność rozsiewcza 

 



Komunikacja wewnętrzna 

• Coraz więcej pracowników posiada służbowy telefon 

komórkowy 

• Telefon komórkowy może stać się podstawowym 

narzędziem komunikacyjnym, bo: 

– Jest skuteczny (z reguły jest tam gdzie właściciel) 

– Łatwy w użyciu (różne modele telefonów) 

– Tani (Ryczałtowy System Plus) 

 



Komunikacja wewnętrzna 

• Telefonia komórkowa jako element całościowego systemu 

łączności 

– Telefonia Konwergentna 

• Tania łączność klasy DECT, bez ograniczeń 

 



Telefonia Konwergentna 

• Telefonia Konwergentna to zintegrowany pakiet usług:  

– Klasycznej telefonii stacjonarnej 

– Nowoczesnej telefonii mobilnej  

– Konwergentnych usług dodanych 

 
 

Połączenia lokalne 
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Telefonia Konwergentna 

• Integracja z usługą System Plus (VPN):  

– Jednolity system dla łączności stacjonarnej i mobilnej 
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Telefonia Konwergentna 

• Prywatny Plan Numeracyjny  

– Wspólna skrócona numeracja 

– Jednolity, intuicyjny plan numeracyjny  

– wybieranie długich i krótkich numerów 

 
 

601 xx xx xx 

xxxx 

601 yy yy yy 

yyyy 

601 uu uu uu 

uuuu 

0 22 vv vv vv 

vvvv 

0 32 zz zz zz 

zzzz 



Zintegrowana łączność 

RUCH 

LOKALNY

RUCH 

MIĘDZYSTREFOWY

RUCH 

KOMÓRKOWY

SYSTEM PLUS

SUPERSTREFA - połączenia wewnętrzne

RUCH 

MIĘDZYNARODOWY

+48 22 xxx xx xx

+48 601 xx xx xx

+48 22 yyy yy  yy

+48 601 yy yy yy

+48 22 zzz zz  zz

+48 601 zz zz zz

+48 601 vv vv vv



Dedykowane usługi telekomunikacyjne 

• Zintegrowana telefonia dla sektora energetycznego 

Łączność radiotelefoniczna - PUSH-TO-TALK 



Dedykowane usługi telekomunikacyjne 

• System zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

System powiadamiania SMS-C 
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Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 

• System komunikacyjny oparty o kilka platform 

transmisyjnych 

• Niezależne kanały komunikacji 

 

 

 

 



Telemetria 

• Łatwy sposób opomiarowania dużej  liczby 

odbiorców 

• Rozwiązanie najszybsze do wdrożenia 

• Bardzo niskie koszty infrastruktury 

• Pełny zasięg 

• Niskie koszty wdrożenia 

• Element przewagi na rynku 

– Możliwość „sterowania” odbiorem 



Dziękuję za uwagę 
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