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Vehicle Intercom System JASMINE
System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN

Vehicle Intercom System (VIS) JASMINE is a modern and simple in use intercom system, one of the components
of Network Centric Data Communication Platform JASMINE falling into group of C4ISR systems (Command,
Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN to nowoczesny i bardzo prosty w obsłudze interkom, będący komponentem Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, zaliczającej się do grupy systemów wsparcia dowodzenia oraz działania wojsk C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance).
Rozwiązanie to jest sieciocentryczną wielousługową platformą sprzętową i programową o budowie modułowej, zapewniającą niezawodną komunikację i niezbędne
usługi istotnie usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów (w tym wojskowych),
jednostek pływających (łodzi podwodnych i nawodnych), a także obiektów latających, służb publicznych oraz organizacji cywilnych.

TELDAT Sp.J. Kruszyński & Cichocki
85-650 Bydgoszcz
ul. Cicha 19-27

tel. +48 52 341 97 00, +48 52 341 97 40
e-mail: teldat@teldat.com.pl
www.teldat.com.pl

This solution constitutes a multiservice equipment and software platform that assures reliable communication,
essential services and significantly improves work of all types of vehicles (including military), vessels (submarines) and aircraft crews in military, public services and civil organizations.
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Publikacja powstała z inicjatywy ośrodka Enterprise Europe Network w Toruniu – pierwszego punktu
kontaktu dla innowacyjnych przedsiębiorców regionu
kujawsko-pomorskiego.
The publication was created as an initiative
of the Enterprise Europe Network in Toruń
- the first contact point for innovative entrepreneurs in Kuyavian-Pomeranian region.
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