
 

 
Leonardo, a global high-technology company, is among the top ten world players in Aerospace, Defence and Security and Italy’s main 
industrial company. Organized into five business divisions, Leonardo has a significant industrial presence in Italy, the United Kingdom, 
Poland and the USA, where it also operates through subsidiaries such as Leonardo DRS (defense electronics), and joint ventures and 
partnerships: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space and Avio. Leonardo competes in the most important international markets 
by leveraging its areas of technological and product leadership (Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber Security and 
Space). Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2018 Leonardo recorded consolidated revenues of €12.2 billion and invested 
€1.4 billion in Research and Development. The Group has been part of the Dow Jones Sustainability Index since 2010. 

 

 

 

  
 

 

Wykorzystywana przez warszawską policję technologia cyfrowej 

łączności Leonardo każdego dnia przyczynia się do poprawy 

bezpieczeństwa w stolicy  

 

 System dostarczony przez Leonardo zapewnia transmisję głosu i danych  
w technologii DMR (Digital Mobile Radio) oraz poprzez internetowe centrum 
kontrolne  
 

 Technologia SIMULCAST DMR Tier III koncernu Leonardo jest także wykorzystywana 
w ramach ważnej współpracy ze spółką MPWiK, która zarządza siecią warszawskich 
wodociągów  

 

 Po roku pełnym sukcesów oraz utworzeniu spółki Leonardo Poland, Grupa Leonardo 
i zakłady PZL-Świdnik pracują na rzecz spełniania wymagających potrzeb Polski  
w zakresie obronności i bezpieczeństwa poprzez nowe projekty zaprezentowane 
podczas tegorocznej edycji targów MSPO. 
 

Kielce, 3 września 2019r. – Grupa Leonardo we współpracy z Xentia Sp. z o.o., dostarcza 

Komendzie Stołecznej Policji system łączności pozwalający na transmisję głosu i danych  

w technologii DMR oparty na pracujących w sieci LAN 24 stacjach retransmisyjnych 

RBS4000 połączonych radiowymi łączami mikrofalowymi. 

 

W ramach zamówienia, udzielonego w pierwszym kwartale 2019 r., wdrożono także konsole 

dyspozytorskie pozwalające na zarządzanie terminalami radiowymi oraz wyświetlanie ich 

pozycji na mapach georeferencyjnych w celu koordynacji patroli. Dzięki technologii DMR 

SIMULCAST (SIMULtaneous BroadCASTing) system Leonardo pozwala na pokrycie 

zasięgiem radiowym wszystkich 9 powiatów o łącznej powierzchni 5.584 km2. Cała 

infrastruktura sieciowa zarządzana jest przez serwer Leonardo CSP (Communication 

Service Platform). 

 

Technologia ta zapewnia optymalne wykorzystanie małych zasobów częstotliwości poprzez 

łączenie kilku stacji retransmisyjnych w integralne komórki. Pozwala to na pełne i stałe 

połączenia terminali w pojedynczych sieciach radiowych, a poprzez konsole dyspozytorskie 

połączenia w zintegrowanym systemie sieci radiowych zarządzanych przez Leonardo CSP 

(Communication Service Platform). 

 

Wykorzystujący najnowocześniejsze technologie system dostarczony przez Leonardo 

zaspokaja potrzeby operacyjne Komendy Stołecznej Policji, a jednocześnie może być  

w prosty i szybki sposób rozbudowany, aby sprostać coraz większym wymaganiom 

dotyczącym integracji i złożoności. System DMR SIMULCAST został sprawnie wdrożony 

dzięki skutecznej współpracy między technikami Leonardo i grupą ekspertów Wydziału 

Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji. 

 



 

 

 

 

 

Umowa z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie na zakup systemu DMR SIMULCAST 

umacnia pozycję Leonardo w polskim sektorze radiokomunikacji profesjonalnej. Polska jest 

ważnym rynkiem macierzystym koncernu, na którym działalność prowadzą dwa podmioty: 

producent śmigłowców PZL-Świdnik oraz niedawno utworzona w Warszawie spółka 

Leonardo Poland, której celem jest umacnianie silnych więzi z polskimi klientami i tworzenie 

nowych możliwości biznesowych. 


