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Rewolucja w policji
Poznaƒska policja korzysta z nowoczesnego systemu lokalizacji
pojazdów opartego na technologii GPRS w sieci Plus GSM. W jego
ramach w pojazdach zamontowane zosta∏y urzàdzenia wysy∏ajàce
dane do serwera, który z kolei przesy∏a je do aplikacji firmy
ComputerLand. Aplikacja zajmuje si´ wizualizacjà danych na specjalnie do tego przygotowanej szczegó∏owej mapie Poznania. Nowy system pozwala dok∏adnie lokalizowaç policyjne radiowozy
w czasie rzeczywistym, a przez to skróceniu ulega czas dojazdu
patrolu interwencyjnego na miejsce przest´pstwa.
Operator sieci telefonii komórkowej PlusGSM oraz OptoScan
s.j., firma specjalizujàca si´ w produkcji urzàdzeƒ monitorujàcych,
stworzy∏y system SpaceGUARD, który jako pierwszy w Europie
umo˝liwia lokalizowanie pojazdów w czasie rzeczywistym. Zastosowanie nowoczesnej technologii pakietowej transmisji danych
GPRS pozwala na nieprzerwanà lokalizacj´ pojazdu przy ograniczonych do minimum kosztach eksploatacji. Serwery systemu
SpaceGUARD przez ca∏y czas archiwizujà odbierane z pojazdów
dane. Dzi´ki nowoczesnym aplikacjom wyposa˝onym w pakiet
wektorowych map uzyskujà si´ dok∏adne informacje o pozycji,
kierunku jazdy, pr´dkoÊci, pracy silnika itp. w pojazdach w okreÊlonym dniu, godzinie i minucie. Nadajnik umieszczony w pojeêdzie ca∏y czas okreÊla pozycj´ samochodu i przesy∏a jà do centrum
monitoringu. SpaceGUARD zawiera mechanizmy przeciwdzia∏ajàce zag∏uszaniu sygna∏u GSM. Ciàg∏oÊç transmisji GPRS zapewnia
wykrycie ka˝dej próby zak∏ócenia ∏àcznoÊci i podj´cie natychmiastowych dzia∏aƒ przez operatora centrum monitoringu. Uk∏ad
montowany w pojeêdzie zawiera nadajnik radiowy ma∏ej mocy,
komunikujàcy si´ co pó∏ sekundy z odbiornikiem. Jakikolwiek
alarm w pojeêdzie lub zak∏ócenie ∏àcznoÊci, jak równie˝ nieautoryzowane oddalenie si´ pojazdu, powoduje uruchomienie alarmu.

Bezpieczeƒstwo danych
SpaceGUARD jest obecnie jedynym dost´pnym na rynku polskim system pracujàcym w oparciu o wydzielony w sieci PlusGSM
prywatny APN. Rozwiàzanie takie uniemo˝liwia jakiekolwiek próby w∏àczenia do systemu kart SIM nie posiadajàcych odpowiednich uprawnieƒ. Prywatny APN to wydzielona w strukturze
PlusGSM podsieç, gwarantujàca u˝ytkownikowi bardzo du˝y poziom bezpieczeƒstwa przesy∏anych danych. Dodatkowo transmisja pomi´dzy poszczególnymi elementami sk∏adowymi systemu
podlega szyfrowaniu symetrycznym algorytmem RC2 z zastosowaniem kluczy zmiennych. Bardzo istotnà korzyÊcià ekonomicznà
z wykorzystywania systemu lokalizacji pojazdów jest oszcz´dnoÊç
paliwa, poniewa˝ dy˝urny mo˝e teraz dok∏adnie sprawdziç, który
radiowóz znajduje si´ najbli˝ej miejsca zdarzenia. System lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym opartym o transmisje GPRS
w sieci PlusGSM, pracujàcy jako jeden z modu∏ów aplikacji
CoLombo, stworzonej przez Computer-Land SA, umo˝liwia automatyzacj´ i rejestracj´ procesów dysponowania si∏ami policyjnymi, wizualizacj´ sytuacji operacyjnej wraz ze stanem si∏ i Êrodków
oraz multimedialnà komunikacj´ u˝ytkowników systemu, sporzà-
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dzanie analiz, raportów oraz wspomaganie procesu analizy i wnioskowania.

Systemy monitoringu w czasie rzeczywistym

Wsparcie dla policjantów
System Wspomagania Dowodzenia
CoLombo uruchomiono oficjalnie
w ostatnich dniach kwietnia w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. System
rewolucjonizuje prac´ oficerów dy˝urnych – do tej pory, aby zlokalizowaç radiowóz, wzywali go przez radio; teraz na
elektronicznej mapie mogà Êledziç
wszystkie patrole i od razu kierowaç je
na miejsce zdarzenia. Co wi´cej – je˝eli
za∏oga znajdzie si´ w opa∏ach, dy˝urny
b∏yskawicznie wysy∏a odsiecz. System
wspomagania b´dzie wspiera∏ policjantów w przekazywaniu niezb´dnych informacji: interweniujàcy funkcjonariusz
otrzymywa∏ b´dzie wiadomoÊci na temat
wskazanych osób czy miejsca zdarzenia.
Dzi´ki wprowadzeniu zaawansowanych
technik informatycznych standardem b´dzie dotarcie patrolu do miejsca wezwa-
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Rys. 1. Systemy monitoringu w czasie rzeczywistym

nia po 3-5 minutach, a 90% telefonów od
mieszkaƒców ma byç odbierane w pierwszych 30 sekundach. System lokalizacji
pojazdów pomaga obecnie w zarzàdzaniu pracà 150 pojazdów patrolowych.

wspomagania dowodzenia, po rozbudowaniu o nast´pne modu∏y: modu∏ rejestracji zdarzeƒ, modu∏ planowania s∏u˝b,
modu∏ integracji z systemami telekomunikacyjnymi. Otwarta specyfikacja systemu jest równie˝ przygotowana do inteW przysz∏oÊci system lokalizacji pojaz- gracji z radiowym systemem ∏àcznoÊci cydów stanie si´ integralnà cz´Êcià systemu frowej TETRA.

Oracle E-Business Suite pracuje dla armii niemieckiej
Armia niemiecka powierzy∏a zarzàdzanie zaopatrzeniem ˝o∏nierzy w odzie˝
konsorcjum LHBw korzystajàcemu z systemu logistycznego Oracle.
Firma LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbH (LHBw) powsta∏a w sierpniu 2002 r. jako spó∏ka skarbu paƒstwa
z udzia∏em Niemieckiego Ministerstwa
Obrony oraz firm Lion Apparel i Hellmann Worldwide Logistics. Spó∏ka zosta∏a utworzona, by przejàç w outsourcing zarzàdzanie zaopatrzeniem armii
w odzie˝. Celem projektu jest doprowadzenie do znacznego obni˝enia kosztów
i poprawy obs∏ugi w tym zakresie.
Oracle zdecydowa∏ si´ wspieraç firmy
Lion i Hellmann od samego poczàtku ich
wspólnej dzia∏alnoÊci i przekona∏ je, aby
infrastruktur´ informatycznà oraz system ERP na potrzeby nowego przedsi´wzi´cia zrealizowaç z wykorzystaniem
aplikacji Oracle. Godzien wzmianki jest
fakt, ˝e we wszystkich przedsi´wzi´ciach zwiàzanych z obs∏ugà Niemieckich
Si∏ Zbrojnych, standardowo wykorzystywany jest system SAP.
Firmy Lion i Hellmann wygra∏y przetarg i w sierpniu 2002 r. powsta∏a spó∏ka
LHBw.
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Umow´ licencyjnà o wartoÊci ok. 850
tys. USD na u˝ytkowanie przez spó∏k´
LHBw systemów ERP (zarzàdzanie zasobami przedsi´biorstwa) i SCM (zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw) podpisano na
poczàtku wrzeÊnia 2002 r., po czym rozpocz´to natychmiastowe wdra˝anie pakietu Oracle E-Business Suite. W paêdzierniku 2002 r. spó∏ka LHBw podpisa∏a dodatkowo kontrakt na us∏ugi doradcze o wartoÊci 1,9 mln USD.
Rozwiàzanie udost´pnione klientowi
przez firm´ Oracle obejmowa∏o:
• pakiet Oracle E-Business Suite
• serwer aplikacji Oracle 9iAS
• oprogramowanie Oracle Tutor for Applications.

Zgodnie z jednà z klauzul sformu∏owanych w zapytaniu ofertowym przez Niemieckie Ministerstwo Obrony, uczestnicy przetargu zostali zobowiàzani do zaproponowania rozwiàzania „kompleksowego”, które mia∏o uwzgl´dniaç wszystkie aspekty systemu zarzàdzania us∏ugami zaopatrzenia w odzie˝, a tak˝e zapewniç ∏agodne przejÊcie z obecnego
modelu biznesowego na nowy. Dzi´ki
przekazaniu zarzàdzania zaopatrzeniem
armii w odzie˝ firmie z sektora prywatnego Ministerstwo Obrony Niemiec spodziewa si´ nast´pujàcych oszcz´dnoÊci:
• zmniejszenia wartoÊci zapasów odzie˝y z 650 mln euro do 250 mln euro
• spadku kosztów robocizny o 35%
• obni˝enia cen zaopatrzenia o 12%
Dzia∏ konsultingu Oracle (Oracle Con- • spadku poziomu zapasów o 35%.
sulting) wdro˝y projekt w trzech fazach,
trwajàcych ∏àcznie 14 miesi´cy. Faza
„Naszym celem d∏ugofalowym jest obpierwsza, zrealizowana w ciàgu 4 mie- ni˝enie w ciàgu nast´pnych 12 lat koszsi´cy od podpisania kontraktu, obj´∏a tów zarzàdzania zaopatrzeniem armii
wdro˝enie modu∏u finansowego (Finan- w odzie˝ o 718 mln EUR. WybraliÊmy
cials) oraz modu∏u zakupów (Purchasing). pakiet aplikacji ERP firmy Oracle, gdy˝
Faza druga obejmie wdro˝enie modu∏u jesteÊmy pewni, i˝ oprogramowanie to
logistyki (Logistics), a trzecia – wdro˝e- zapewni udanà realizacj´ tej trudnej minie systemu w 180 obiektach na terenie sji” – powiedzia∏ Bruno W. Bröking, dyNiemiec.
rektor generalny spó∏ki LHBw.

