
Nowoczesne systemy
łączności dla służb 
bezpieczeństwa 
publicznego

POLSKI
PRODUKT



Łączymy z sukcesem

Pracujemy dla naszych Klientów od 1991 roku.

Główne kierunki rozwojowe DGT to:

zintegrowane systemy łączności dyspozytorskiej o różnej skali rozproszenia 
i pojemności, zabezpieczone przed cyberatakami systemy łączności głosowej, 
urządzenia i systemy teleinformatyczne,

urządzenia (między innymi rutery i modemy) do przemysłowej transmisji danych, 
stosowane w telemetrii i telesterowaniu (Smart Grid).

Niniejszy materiał prezentuje naszą ofertę przeznaczoną dla instytucji związanych 
z bezpieczeństwem publicznym:

Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS, 
Aplikację mobilną DGT PTT Connect,
System powiadamiania DGT OSA. 

Zapraszamy do współpracy



OD 2017 R. SYSTEMY PRODUKCJI 
DGT OBSŁUGUJĄ ZGŁOSZENIA 
NA NUMER 999 W CAŁEJ POLSCE.

i

WWW.DGT.PL

DGT dla Państwowego
Ratownictwa Medycznego
Nasza współpraca z różnymi jednostkami związanymi 
z ochroną zdrowia trwa od wielu lat i stale się rozwija. 
Oferta DGT obejmuje dostawy systemów radiowych 
i telefonicznych dla Dyspozytorni Medycznych.

Na stanowisku dyspozytorskim, na konsoli z ekranem 
dotykowym integrujemy telefoniczne i radiowe 
środki łączności. Możliwość zestawienia połączeń 
konferencyjnych pomiędzy osobami posługującymi 
się różnymi środkami komunikacji, kolejkowanie 
podłączeń, rejestracja nagrań, to niektóre cechy 
naszego systemu. 



SIEĆ GSM

SMS Poł. telefoniczneeCall

(dane i głos)

SAMOCHODY URZĄDZENIA
MOBILNE

TELEFONY

DGT dla numeru alarmowego 112
Numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym 
na terenie Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Od 2011 roku DGT dostarcza sprzęt 
telekomunikacyjny do obsługi numeru 112. Obsługa połączeń odbywa się 
przez konsole dyspozytorskie oraz serwery telekomunikacyjne naszej 
produkcji. System obsługuje ok. 20 mln połączeń rocznie. 
Wszystkie połączenia są rejestrowane i archiwizowane. 

Numer 112 to nie tylko zgłoszenia telefoniczne, ale również:

eCall, czyli jednolity, europejski system automatycznych zgłoszeń 
alarmowych z samochodów
SMS112, czyli obsługa zgłoszeń z aplikacji na smartfony

OD 2012 R. SYSTEMY PRODUKCJI 
DGT OBSŁUGUJĄ ZGŁOSZENIA 
NA NUMER 112

i



PSTN

CPR CPR CPR

PODSYSTEM
ZINTEGROWANEJ

ŁĄCZNOŚCI

SMPP (SMS)

eCall
dane i głos

Połączenia
telefoniczne 112

112 / 999 / 997

LOKALIZACJA

Poł. telefoniczne OŚRODKI KRAJOWE

WWW.DGT.PL



DGT MCS
Serwery komunikacyjne 

(usługi głosowe i transmisji danych)

Serwery Rejestracji

Serwery Mapowe

Konsole Dyspozytorskie
DGT 5810-10

PSTN (SIP, DSS1, SS7)

5G - DGT JEST CZŁONKIEM
POROZUMIENIA NA RZECZ

STRATEGII 5G

KOMUNIKACJA RADIOWA
I PRZESYŁANIE DANYCH

SYSTEMY RADIOWE
CYFROWE I ANALOGOWE

TRANSMISJA GŁOSU
I DANYH

ŁĄCZNOŚĆ
SATELITARNA

LTE KOMUNIKACJA
MISSION CRITICAL

TRANSMISJA DANYCH
VoLTE, MC PTT, MC Video



DGT dla służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo
Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń alarmowych, koordynacja działań 

i szybkie podejmowanie decyzji, to podstawowe zadania stawiane 

dyspozytorom we wszystkich służbach odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo publiczne. Systemy DGT pracują w Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP 

oraz instytucjach cywilnych, na przykład w energetyce. 

System łączności dyspozytorskiej integruje wykorzystywane 

przez dyspozytora środki komunikacji (telefoniczne, komórkowe, 

radiowe UHF/DMR, trankingowe analogowe i cyfrowe TETRA, satelitarne), 

pozwalając jednocześnie na realizację zaawansowanych usług i funkcji 

dyspozytorskich, a do tego w prosty i intuicyjny sposób umożliwia obsługę 

tych funkcjonalności z poziomu konsoli.

Tak uniwersalny system można dostosować do specyfiki każdej instytucji 

pracującej w ruchu ciągłym z wysokimi wymaganiami, dotyczącymi jakości 

i niezawodności łączności.

Instalacje w liczbach
Policja

200 Konsol Dyspozytorskich

MON

ok. 300 Central Polowych 
i Łączności Jawnej

Dyspozytornie Medyczne

300 Konsol Dyspozytorskich

Państwowa Straż Pożarna
20 Konsol Dyspozytorskich

Centra Powiadamiania Ratunkowego

17 Serwerów Telekomunikacyjnych
400 Konsol Dyspozytorskich

PKP PLK

1 200 Konsol Dyspozytorskich

Energetyka

120 Konsol Dyspozytorskich

16 000 Routerów, modemów oraz innych 
urządzeń do budowy bezprzewodowych 
sieci transmisji danych

WWW.DGT.PL



WYPOSAŻENIE STANOWISKA
DYSPOZYTORA POWINNO 
MU UŁATWIAĆ PRACĘ,
SPRAWIAĆ, ABY BYŁA 
SKUTECZNIEJSZA
I BARDZIEJ KOMFORTOWA

DGT MCS
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WYGODA I EFEKTYWNOŚĆ

                        ELASTYCZNOŚĆ



Wygoda i efektywność
prosty i intuicyjny sposób obsługi połączeń z poziomu jednej konsoli 
(jedna aplikacja), na której zobrazowane są wszystkie środki łączności,

aplikacje mobilne,

możliwość automatycznego powiadamiania różnych grup odbiorców 
(pracowników lub klientów) przy użyciu różnych kanałów komunikacji 
(głos, sms, e-mail).

Bezpieczeństwo
ciągłość działania zapewniona poprzez redundancję kluczowych 
elementów systemu,

ciągłość łączności krytycznej, nawet w obliczu udanego cyberataku,

automatyczna rejestracja połączeń głosowych z możliwością odsłuchu,
zdalny nadzór serwisu fabrycznego nad pracą systemu oraz wsparcie nawet 
24 godziny na dobę.

Elastyczność
otwarta architektura (system można dowolnie rozbudowywać),

projekt systemu i dostawa w oparciu o oczekiwania Klienta,

integracja: telefonii (VoIP, ISDN, GSM, LTE), łączności radiowej 
(UHF/VHF, DMR, NXDN, TETRA, EDACS), łączności satelitarnej, 
łączności Mission Critical over LTE.

WWW.DGT.PL



DGT PTT Connect - system 
komunikacji grupowej
System stworzony z myślą o bezpiecznej komunikacji 
grupowej bez ograniczeń geograficznych.

Umożliwia szyfrowanie sygnalizacji i komunikacji. 
Jest przystosowany do specyfiki pracy operacyjnej. 

System jest dostosowany do integracji z systemami 
radiowymi, również w zakesie map cyfrowych.



OSA – system powiadamiania 
automatyczne i masowe nadawanie powiadomień 
(informacji, alarmów, komunikatów itp.), do grupy 
odbiorców, przy użyciu różnych kanałów komunikacji 
(głos, SMS/MMS, email, fax),

zwrotne wysyłanie potwierdzeń odbioru, 
raportowanie stanu powiadamiania,

możliwość rejestracji w systemie przez Internet kont 
typu „gość” i przypisania do wybranych scenariuszy 
powiadamiania,

komunikaty tekstowe – wprowadzane z pliku 
lub z klawiatury,

komunikaty głosowe – nagrywane z telefonu, 
generowane z tekstu (integracja z syntezatorem TTS), 
wczytywane z pliku,

uruchomienie scenariusza – przez interfejs systemu, 
przez telefon lub za pomocą przycisku alarmowego.

WWW.DGT.PL
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