
Miejskie Stanowisko  
Kierowania (MSK)

w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie  
zbudowane w oparciu o Zintegrowany System Łączności DGT-MCS

projekt i instalacja nagrodzona Bursztynowym Medalem  
w konkursie o Grand Prix im. Xawerego Czernickiego  
podczas Balt-Military-EXPO 2010 oraz SAFETY 2010

Zintegrowany System Łączności DGT-MCS integruje w ramach jednorodnego 
systemu dyspozytorskiego cyfrowe oraz analogowe środki łączności radiowej ze 
środkami łączności stacjonarnej. DGT-MCS umożliwia podłączenie wielu różnych 
systemów radiowych i spięcie ich w jednolity system komunikacyjny. Może być zatem 
wykorzystany do budowy zintegrowanej komunikacji, gdzie w ramach jednolitego 
systemu łączności wykorzystywane są radiotelefony, radiostacje, telefony (stacjonarne, 
komórkowe i VoIP) tworząc w ten sposób platformę, która w łatwy sposób może być 
połączona z istniejącymi lub nowymi aplikacjami informatycznymi (bazy danych, spisy 
abonentów, mapy cyfrowe i inne). 

Zadaniem systemu DGT-MCS, pod względem funkcjonalnym, jest udostępnienie 
użytkownikom systemu pełnej gamy funkcjonalności w zakresie zdalnej obsługi 
dostępnych środków łączności, eliminacja problemów związanych z ograniczonym 
zasięgiem radiotelefonów, ułatwienie i usprawnienie łączności telefonicznej  
– w szczególności przyjmowanie połączeń z numerów alarmowych i organizowanie 
łączności w sytuacjach kryzysowych i wymagających koordynacji pracy wielu osób  
i służb jednocześnie.

 

O systemie DGT-MCS

Uniwersalna platforma 
komunikacyjna

Integracja środków  
łączności

Zarządzanie wyniesionymi 
radiostacjami  

Skalowalna i modułowa 
architektura    

 

Wysoka niezawodność  
systemu    

Praca w ruchu ciągłym    

 

 

www.dgt.pl



Schemat funkcjonalny stanowiska MSK w Sopocie

Nagrodzona instalacja - modernizacja stanowiska MSK w Sopocie  
w oparciu o DGT-MCS 

W maju 2010 roku  firma DGT zrealizowała projekt modernizacji Miejskiego Stanowiska 
Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie.  Do tego celu wykorzystano 
urządzenia, aplikacje oraz funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Łączności DGT-MCS. 

Stanowisko MSK wyposażone zostało w następujące instalacje, sprzęt i usługi:

• system DGT-MCS, integrujący środki łączności, będące w zasobach miejscowej 
Komendy,

• serwer telekomunikacyjny DGT IPnova,

• instalacja telefoniczna,

• instalacja radiowa,

• sieć komputerowa wraz z urządzeniami (serwery, komputery) i okablowaniem 
strukturalnym,

• instalacja kontroli dostępu i domofonowa,

• instalacja telewizji przemysłowej,

• instalacja nagłośnienia,

• instalacja sygnalizacji i alarmowania o wyjazdach,

• instalacja sygnalizacji pożaru,

• przeniesienie do nowego CPR systemu sterowania syrenami alarmowymi, 
monitoringu pożarowego obiektów, radiotelefonu Wojewody Pomorskiego, 
sterowania innymi urządzeniami,

• modernizacja pomieszczenia CPR (budowa pulpitów dyspozytorskich, wyposażenie  
w meble i inne urządzenia,

• demontaż istniejących urządzeń i instalacji teletechnicznych po wykonaniu  
i uruchomieniu nowych urządzeń i instalacji objętych zamówieniem.
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• integracja łączności telefonicznej i radiowej w jednym urządzeniu,

• dostęp do rozbudowanych funkcji dyspozytorskich w ramach łączności telefonicznej,

• rozszerzenie możliwości łączności radiowej (BSS, Cross-Band),

• najwyższy poziom niezawodności (dublowanie kluczowych elementów),

• rejestracja i archiwizacja rozmów radiowych i telefonicznych,

• możliwość dostępu do nagrań bezpośrednio ze stanowiska i podczas prowadzenia 
rozmowy (zgodnie z uprawnieniami),

• podniesienie efektywności działania funkcjonariuszy przez udostępnienie klawiszy 
skróconego wywołania, gorących linii i predefiniowanych kanałów,

• integracja z zewnętrznymi aplikacjami (SWD-ST, mapa cyfrowa),

• integracja z urządzeniami automatyki (domofony, bramy, syreny, sygnalizatory),

• integracja z systemami telekomunikacyjnymi innych producentów,

• szeroka gama integrowanych radiotelefonów i radiostacji (Motorola, ICOM, Radmor, 
inne).

Funkcjonalność nowego stanowiska MSK

Korzyści z zastosowania rozwiązania DGT-MCS

• koordynacja działań różnych służb z jednego stanowiska (cross-band, interkom, 
telekonferencja),

• integracja różnych systemów radiowych  
w jednym systemie (analogowe, 
trunkingowe, cyfrowe),

• możliwość rozwiązania problemów 
związanych z łącznością radiową 
(ograniczenia zasięgu, współdzielenie 
kanału radiowego, integracja z aplikacjami 
SWD),

• dostosowanie interfejsu i funkcjonalności 
do indywidualnych potrzeb klienta 
(opracowanie własne),

• możliwość centralnego zarządzania 
uprawnieniami dostępu do nagrań,

• możliwość tworzenia sieci systemów DGT-
MCS, 

• integracja aplikacji za pomocą interfejsu CTI,

• szybsze zbieranie i przekazywanie informacji  
o zdarzeniach (przełamanie identyfikacji 
numerów, gorące linie, cross-connect, SMS, 
rozgłaszanie),

• możliwość integracji systemu lokalizacji 
pojazdów (funkcjonariuszy) z mapą cyfrową  
i systemem łączności,

• zintegrowanie elementów specyficznych dla wybranego klienta (nietypowe systemy 
automatyki, rozwiązania informatyczne itp.),

• w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika (całkowicie polskie rozwiązanie).



Szanowni Państwo!

DGT jest polską firmą działającą w branży najnowocześniejszych technologii 
związanych z telekomunikacją i informatyką. Została założona w 1991 roku. Siedziba 
firmy oraz nowoczesny zakład produkcyjny mieści się w Straszynie koło Gdańska. 
Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Posiada przedstawicielstwo handlowe  
w Katowicach oraz serwisy autoryzowane zlokalizowane w każdym 
województwie.

DGT jest dostawcą nowoczesnych systemów łączności, między innymi dla  
operatorów telekomunikacyjnych, biznesu i administracji publicznej oraz 
kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych dla jednostek samorządu 
terytorialnego (Internet, telefonia VoIP, monitoring). DGT specjalizuje się  
w opracowywaniu i wdrażaniu systemów łączności dla Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej i Policji integrujących przewodowe i radiowe środki łączności. 
Oferuje systemy łączności dla MON stosowane także w trudnych warunkach 
środowiskowych (m.in. na misjach pokojowych w Afganistanie i Iraku).  
Do ważnych klientów DGT należą również przemysł, energetyka (m.in. największe 
polskie elektrownie oraz elektrownie atomowe na Ukrainie) i kopalnie, do których 
dostarcza wyspecjalizowane systemy łączności dyspozytorskiej.

Z przyjemnością przesyłamy na Państwa ręce informacje o projekcie  
zrealizowanym przez naszą firmę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sopocie. Wierzymy, że zastosowane w nim rozwiązania wychodzą 
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanym z budową nowoczesnych 
systemów Stanowisk Kierowania, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz 
Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Głównym elementem przedmiotowego projektu jest DGT-MCS, który pozwala 
na skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych na wezwanie, sprawne kierowanie 
i zarządzanie akcją oraz optymalne wykorzystanie środków łączności radiowej  
i przewodowej. 

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, gotowi w każdym czasie  
do przeprowadzenia prezentacji systemu DGT-MCS. Możemy również bezpłatnie 
przygotować wstępny projekt systemu DGT-MCS dostosowany do potrzeb 
Państwa jednostki.

Z poważaniem

Andrzej Adler 
Prezes Zarządu DGT

DGT Sp. z o.o.
ul. Młynska 7, 83-010 Straszyn
tel. 58 682 07 00, fax 58 683 29 25


