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TERMINALE TAKTYCZNE
- WYJĄTKOWO ODPORNE
ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH
I SŁUŻB SPECJALNYCH
Rodzina terminali taktycznych
Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - jedyne w tej klasie
terminale w Polsce i nieliczne w świecie, spełniające wysokie normy obronne
w zakresie odporności mechanicznej i klimatycznej
TELDAT, jako jedyny polski producent sprzętu IT, w 2012 r. dołączył do wąskiego grona światowej
czołówki producentów terminali komputerowych, spełniających wszystkie normy obronne grupy N.14.
W prezentowanej rodzinie Terminali Taktycznych, połączono najwyższe możliwości sprzętu
komercyjnego z kryteriami na mobilny, militarny sprzęt komputerowy. W efekcie prac badawczorozwojowych wyprodukowano terminale spełniające warunki pracy we wszystkich strefach
klimatycznych i środowiskowych, odporne na wilgoć, urazy mechaniczne oraz kurz i pył. Co więcej są
one całkowicie wodoodporne i jako jedyne na świecie mogą pracować w zanurzeniu 1 metr pod
powierzchnią wody przez ponad 2 godz. W niniejszych terminalach zaimplementowane są również
funkcje magnetometru i akcelerometru.
Terminale Taktyczne oferowane przez spółkę TELDAT są elementami kompleksowych rozwiązań,
głównie Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN oraz Systemu Zarządzania
Kryzysowego JAŚMIN, dedykowanych dla sił zbrojnych oraz służb ratowniczych i specjalnych. Są to
rozwiązania wspierające głównie procesy dowodzenia i zarządzania, a także obrazowania
rzeczywistej sytuacji bojowej oraz ratowniczej / kryzysowej.

Rodzina Terminali Taktycznych platformy JAŚMIN dedykowana jest głównie dla:
• sił zbrojnych (przeznaczone głównie do: implementacji w wozach dowodzenia, wozach
bojowych, w tym transporterach opancerzonych, kołowych, gąsienicowych oraz czołgach,
innych pojazdach, niektórych obiektach latających oraz zabezpieczenia potrzeb
teleinformatycznych żołnierza spieszonego)
• służb ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, państwowe
ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne)
• organizacji ratowniczych (GOPR, TOPR, WOPR, PCK) oraz komercyjnych firm ratowniczych
• służb specjalnych (służby informacyjno-wywiadowcze oraz policyjno-prewencyjne)
• służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Straże Miejskie / Gminne,
Służba Ochrony Kolei, Służba Leśna oraz prywatne agencje ochrony)
Prezentowane przez TELDAT terminale występują w dwóch wersjach wykonania:
• Komputerowy Terminal Taktyczny (12.1”)
• Indywidualny Terminal Taktyczny (7”)
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Komputerowy Terminal Taktyczny to mobilny komputer taktyczny, będący elementem pokładowej
lub nasobnej platformy sprzętowej dla użytkowników końcowych w systemach dedykowanych dla: sił
zbrojnych (Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN), a także służb specjalnych
i ratunkowych (System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN).
Komputerowy Terminal Taktyczny może pracować m.in. jako:
• wyposażenie stanowiska pracy w pojeździe (współpracując z dedykowanym adapterem
instalacyjnym), wchodząc w skład m.in. wyposażenia systemu BMS JAŚMIN
(Battlefield Management System)
• urządzenie wynośne dedykowane m.in. dla systemu DSS JAŚMIN (Dismounted Soldier
System)
Komputerowy Terminal Taktyczny dedykowany jest głównie do efektywnej eksploatacji
oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN, głównie w wersji BMS i DSS.
PARAMETRY:
• Procesor: architektura X86, 1.66 GHz, dwurdzeniowy
• Pamięć operacyjna: 4 GB DDR2
• Dyski: 2 x SSD SATA 128 GB, pracujące w trybie RAID0/1 (wymienne)
• Wyświetlacz: LCD 12.1” dotykowy
• System operacyjny: Windows XP, Windows 7
• Wyposażenie podstawowe: dwie kamery video, akcelerometr, magnetometr, odbiornik GPS
i czytnik kart kryptograficznych
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Wyposażenie
dodatkowe:
wyświetlacz
HMD
(Helmet
Mounted
Display),
dedykowany adapter instalacyjny do pracy w pojeździe oraz dodatkowe wymienne
akumulatory

INTERFEJSY:
• 1 x VGA
• 2 x USB 2.0
• 1 x Gigabit Ethernet
• 1 x KONSOLA (1 x USB 2.0 oraz 1 x RS-232)
• 1 x Audio
• 1 x WiFi (802.11 b/g/n)
• 1 x Bluetooth
• 1 x moduł GSM lub CDMA (opcjonalnie)

Personal Tactical Terminal to mobilny komputer taktyczny, będący elementem nasobnej lub
pokładowej platformy sprzętowej dla użytkowników końcowych w systemach dedykowanych dla: Sił
Zbrojnych (Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN), a także Służb Specjalnych
i Ratunkowych (System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN).
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Indywidualny Terminal Taktyczny może pracować m.in. jako:
• urządzenie wynośne dedykowane m.in. dla systemu DSS JAŚMIN (Dismounted Soldier
System)
• wyposażenie stanowiska pracy w pojeździe (współpracując z dedykowanym adapterem
instalacyjnym), wchodząc w skład m.in. wyposażenia systemu BMS JAŚMIN
(Battlefield Management System)

Indywidualny Terminal Taktyczny dedykowany jest głównie do efektywnej eksploatacji
oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN, głównie w wersji DSS i BMS.
PARAMETRY:
• Procesor: architektura ARM, 1.2 GHz, dwu lub czterordzeniowy
• Pamięć operacyjna: 2 GB DDR3
• Dyski: 2 x karta SD (wymienne)
• Wyświetlacz: LCD 7” dotykowy
• System operacyjny: Android, Windows Embedded CE, Windows Mobile
• Wyposażenie
podstawowe: dwie kamery video, akcelerometr, magnetometr,
odbiornik GPS i czytnik kart kryptograficznych
• Wyposażenie dodatkowe: wyświetlacz HMD (Helmet Mounted Display) i dedykowany
adapter instalacyjny do pracy w pojeździe
INTERFEJSY:
• 1 x VGA
• 2 x USB 2.0
• 1 x Gigabit Ethernet
• 1 x Audio
• 1 x WiFi (802.11 b/g/n)
• 1 x Bluetooth
• 1 x moduł GSM lub CDMA (opcjonalnie)

