Chcesz płacić za Pomorską mniej? Listonosze przyjmują zamówienia prenumeraty clo 20 marca!
Sobota-niedziela 14-15.03.2015
Włocławek. Toruń, Grudziądz

cena 2.10 (w tym 8% var)

www.pumorska.pl
WWW .faceboo|<.com/gazetapomorska

Wydanie 2W9E5C538R

GAZETA

pumrs ka
0 ß

NAKŁAD100983 /I ROK LXVII /ƒ NUMER E51 (20.235) H ISSN (3867-4965/1' NR IN DEKSU 350184

66

Każda komunikację

można zakłocić.
Nasz router dla Patriot

jest na to odporny
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Nasz router dla Patriot przetrwał wszystko
polega zabezpieczenie, to

z Danielem Lemke. dyrektorem departamentu marketingu i handlu w firmie Teldat -

już nasza ściśle strzeżona taj emnica.

Produkowane w Bydgoszczy
wojskowe routery bedą monto-

na tak nowoczesnym systemie.

Polski rząd chce oprzeć naszą
obronę przeciwlotniczą. w tym
przeciwrakietową. właśnie

o współpracy z Amerykanami.

jakim są wyrzutnie Patriot.
A co będzie.jeśii nie amerykańska. ajakaś inna oferta zwycię-

wane w najnowszej generacji sy-

stemach obrony rakietowe]
Patriot. Jak tego dokonaliście?

ży? Mówi się. że szanse mają

Nasza współpraca z amery-

Francuzi. Co wtedy zrobi firma

kańskim koncernem zbrojeniowym Raytheon trwa już

kilka lat. Amerykanie mieli
wiec czas, by poznać naszą
ofertę i dokładnie nas
sprawdzić. Zrobiła to nie tylko sama firma, ale też - jako
że rzecz jest niezwykle ważna dla obronności - rząd Stanów Zjednoczonych. Poddani zostaliśmy kilku drobiazgowym audytom. Ostatecznie nasze produkty przeszły
wymagające testy w amerykańskim laboratorium. Przestrzegano nas, że bedą tak
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I' Daniel Lemke: Amerykanie
dokładnie nas sprawdzili.
Routery będą w Patriotach

go przemysłu obronnego,
naszego regionu i samej

Bydgoszczy.

wymagające, że router może

Jak rozumiem. wojskowy router
Teldat - bo on jest najważniejszym elementem waszej oferty jest czymś w rodzaju centrum
komunikacyjnego systemu
Patriot.

prototyp, ale - to już pewne,

mi, w tym również zew-

ulec zniszczeniu. Ale przetrwał wszystko. Ocena, również ostatnio zakończonych
testów, była celująca. To

bo stosowna umowa została
podpisana - otwiera
przed nami kolejny etap
współpracy z Amerykanami.
Nie ukrywam, że bardzo nas
to cieszy. Nasz sukces to
również prestiż dla polskie-

Tak iwłaśnie z tego powodu
router musi być odpowiednio zabezpieczony
przed wszelkimi zakłócenia-

nętrznymi zakłóceniami
elektromagnetycznymi. Każdą komunikację można przecież zakłócić, przynajmniej
teoretycznie. Nasz router

jest na to odporny. Oczywiś-

cie, jak to się dzieje, na czym
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Teldat?

Chodzi o program „Wisła”,
w ramach którego rzeczywiście rząd polski rozważa różne
opcje. Cieszylibyśmy się, gdyby to właśnie Patriot zwycieżył, ale fakty są takie, że w ten
system obrony Wyposażone
są armie kilkunastu państw.
Dla nas oznacza to otwarty rynek zbytu.
Raytheon to solidny partner

biznesowy, zatrudniający

na całym świecie około 61 tysięcy ludzi. Z kolei w naszej
bydgoskiej firmie, mogącej
pochwalić się 20-letnią historią, pracuje około 200 osób.
To doskonali fachowcy, głównie absolwenci Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Rzecz
jasna podstawą naszej oferty
są nowoczesne rozwiązania

teleinformatyczne zaspokajające potrzeby polskiego rynku
obronnego.
ROZMAWIAŁ
MAREK WECKWERTH
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