POMAGAMY LUDZIOM W MOMENTACH, KTÓRE MAJA ZNACZENIE

Od ponad 25 lat

Motorola Solutions Polska rozwija zaawansowane technologie komunikacyjne oraz wdraża innowacyjne rozwiązania w Polsce i na świecie. Nasi Klienci wiedzą, że w kluczowym momencie nasze rozwiązania staną na wysokości zadania.
W Polsce oddziały Motorola Solutions obecne są w dwóch miastach: Centrum
Badawczo-Rozwojowe znajduje jest w Krakowie, a Dział Sprzedaży oraz Dział
Integracji Systemów dla Europy Wschodniej w Warszawie.

DZIAL SPRZEDAZY
ORAZ INTEGRACJI
SYSTEMÓW
Pierwsze biuro Motorola Solutions Polska
powstało w Warszawie w 1992 roku.
Aktualnie w Warszawie znajduje się Dział
Sprzedaży oraz Dział Integracji Systemów,
odpowiedzialny za przygotowanie, wdrażanie i zarządzanie projektami realizowanymi
dla Klientów oraz późniejszą obsługę serwisową. Dział Sprzedaży odpowiedzialny
jest za marketing oraz sprzedaż rozwiązań
telekomunikacyjnych do ponad 20 krajów.

20
krajów

na swiecie

Zespół osób pracujących w tym dziale specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań dla instytucji rządowych takich jak służby bezpieczeństwa publicznego (policja, straż pożarna, straż graniczna, straż miejska, pogotowie ratunkowe i inne jednostki ratownictwa
medycznego, itp.), jednostki wojskowe oraz
dla klientów komercyjnych (energetyka, logistyka i transport, produkcja, przemysł paliwowy i gazowy, leśnictwo, kolej, agencje
ochrony, obsługa klienta).

W ostatnich kilku latach Motorola Solutions z sukcesem
realizuje wdrożenia dla klientów sektora energetycznego
w Polsce. Celem głównych przedsięwzięć jest budowa
oraz rozwój łączności bezprzewodowej o zasięgu lokalnym oraz krajowym, w tym również sieci szerokopasmowych dla służb bezpieczeństwa publicznego.

CENTRUM BADAWCZO
-ROZWOJOWE
W 1998 roku Motorola Solutions Polska rozpoczęła swoją działalność w drugiej lokalizacji na terenie kraju. Centrum BadawczoRozwojowe w Krakowie to aktualnie największy ośrodek B&R Motorola Solutions
w Europie i drugi co do wielkości na świecie. Ośrodek zatrudnia ponad 1700 specjalistów z takich dziedzin jak informatyka, telekomunikacja i nauk pokrewnych, pracujących w doświadczonych zespołach projektowych.

1600
specjalistów

+

OŚRODEK POSIADA SZEROKIE SPEKTRUM ODPOWIEDZIALNOŚCI
W DZIEDZINIE TWORZENIA OPROGRAMOWANIA:
• dla systemów cyfrowej łączności radiowej
w standardzie TETRA
- w zakresie infrastruktury
- w zakresie urządzeń końcowych/terminali radiowych
- w zakresie integracji, interoperacyjności i certyfikacji systemów
- w zakresie aplikacji i usług
• dla systemów cyfrowej łączności radiowej w standardzie
APCO P25
- w zakresie infrastruktury
- w zakresie integracji, interoperacyjności i certyfikacji systemów
- w zakresie aplikacji i usług
• dla szerokopasmowych systemów w standardzie LTE
dla bezpieczeństwa publicznego
- w zakresie infrastruktury
- w zakresie integracji, interoperacyjności i certyfikacji systemów
- w zakresie aplikacji i usług
• dla inteligentnych rozwiązań telekomunikacyjnych
bezpieczeństwa publicznego

KOLEJNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TO:
•
•
•
•
•
•

Dział Dokumentacji Technicznej oraz Szkoleń Produktowych
Dział Wsparcia dla Klientów z obszaru Europy i Afryki
Wsparcie dla Wdrożeń oraz Utrzymania systemów
Laboratoria programistyczne i testowe
Centrum Usług Finansowych
Dział Dostaw

Rosnące doswiadczenie,

wysokie kompetencje
techniczne oraz umiejętności polskich inżynierów sprawiają,
że liczba nowo zatrudnionych pracowników nieustannie
rośnie wraz z liczbą nowo otwieranych projektów. Obydwa
oddziały Motorola Solutions w Polsce ściśle ze sobą
współpracują, wspierając Klientów i projekty wdrażane w
Polsce oraz poza granicami kraju.

Ludzkie i sprzętowe zasoby firmy - skupione
w centrach w Krakowie i Warszawie - tworzą świetne warunki do współpracy dla polskich Klientów, szczególnie w dziedzinie,
gdzie bezpieczeństwo systemów i przesyłanych danych oraz ich niezawodność mają
pierwszorzędne znaczenie.
Poprzez swoją wieloletnią obecność w Polsce oraz poczynione inwestycje w kapitał
ludzki, Motorola Solutions jak żadna inna
firma w Polsce jest w stanie zapewnić
swoim Klientom szybkie i w pełni profesjonalne usługi sprzedaży, budowy systemów,
wsparcia serwisowego, szkoleń
i konsultacji.
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