MOTOROLA SOLUTIONS
W POLSCE I NA SWIECIE

OD PONAD 20 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 się w Krakowie, a Dział Sprzedaży oraz Dział Integracji
Systemów dla Europy Wschodniej - w Warszawie.
DZIAŁ SPRZEDAŻY ORAZ INTEGRACJI
SYSTEMÓW

Pierwsze biuro Motorola Solutions Polska
powstało w Warszawie w 1992 roku.
Aktualnie w stolicy mieści 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.
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
i obsługa klienta). W ostatnich kilku
latach Motorola Solutions z sukcesem
realizuje wdrożenia dla klientów sektora
energetycznego w Polsce.
Celem głównych przedsięwzięć ﬁrmy
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 działalność w drugiej lokalizacji.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
w Krakowie to aktualnie największy
ośrodek R&D Motorola Solutions
w Europie i drugi co do wielkości
na świecie. Zatrudnia ponad 1600
specjalistów z takich dziedzin
jak informatyka, telekomunikacja
i nauk pokrewnych, którzy pracują
w doświadczonych zespołach
projektowych.

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

• w zakresie aplikacji i usług
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 doświadczenie, 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 jej granicami.
Ludzkie i sprzętowe zasoby ﬁrmy
- skupione w centrach w Krakowie
i Warszawie - tworzą świetne
warunki do współpracy dla polskich
Klientów, szczególnie w dziedzinach,
w których 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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