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Asseco Poland, Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz Wojskowa Akademia Techniczna

zawiązały konsorcjum, które oferować będzie zaawansowany technologicznie System

Zarządzania Walką (BMS - Battlefield Management System). Narodowe „Konsorcjum

BMS” powstało w odpowiedzi na rozpoczęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej proces

modernizacji i informatyzacji polskiego wojska. Armie na całym świecie inwestują w

systemy tej klasy, dlatego „Konsorcjum BMS” ma także szansę na zagraniczną ekspansję.

STRATEGICZNE KONSORCJUM DLA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH
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W skład „Konsorcjum BMS” wchodzą tylko krajowe firmy oraz polska uczelnia wojskowa - WAT. Startują one w

przetargu na dostawę systemu BMS dla polskich Sił Zbrojnych. Rozwiązanie to, w dobie cyfryzacji wojny, jest

jednym z kluczowych wojskowych systemów teleinformatycznych, służącym do zarządzania walką na szczeblu

taktycznym. Wspiera proces dowodzenia i łączności pomiędzy sztabem, a załogami wszelkiego rodzaju pojazdów

bojowych, w tym transporterów Rosomak. Informacje z pola walki są w czasie rzeczywistym przekazywane do

dowództwa, które może na bieżąco korygować podjętą taktykę walki. Rozwiązanie może pracować samodzielnie, jak

również stanowić podstawę do budowy kolejnych systemów.

Powołanie narodowego „Konsorcjum BMS” w składzie: Asseco, Teldat, Siltec, WAT, Enigma, CMGI stwarza olbrzymie

szanse na wyposażenie polskiej armii w system teleinformatycznego wspomagania dowódców i żołnierzy na polu

walki, który istotnie zwiększy ich zdolności do dowodzenia, rażenia i przetrwania na polu walki - powiedział Prof.

Andrzej Najgebauer, Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania

Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych w Wojskowej Akademii Technicznej. Wieloletnie doświadczenie

zespołu naukowego w modelowaniu, symulacji i wspomaganiu decyzji w sytuacjach konfliktowych z Instytutu

Systemów Informatycznych, Wydziału Cybernetyki WAT, którym mam przyjemność kierować może również

przyczynić się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Moim zdaniem produkty oraz doświadczenie, którym dysponuje

konsorcjum sprawia, że jesteśmy odpowiednim dostawcą BMS dla polskich Sił Zbrojnych - dodał.

Narodowe „Konsorcjum BMS” łączy osiągnięcia polskich firm oraz kapitał wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej.

Konsorcjum posiada ogromne doświadczenie, m.in. w zakresie systemów BMS, łączności, bezpieczeństwa oraz

ochrony informacji, jak również integracji, wieloletniego utrzymania i rozwoju rozwiązań teleinformatycznych. Na

czele konsorcjum stanęło Asseco Poland.

Asseco to największa polska firma IT ze stabilną pozycją rynkową oraz wieloletnim doświadczeniem w realizacji

skomplikowanych projektów informatycznych na dużą skalę - powiedział Przemysław Borzestowski, Wiceprezes

Zarządu Asseco Poland. Jesteśmy uznanym dostawcą rozwiązań dla polskich służb mundurowych, ale także dla

instytucji i agencji NATO oraz EU. Ponadto angażujemy się w nowatorskie projekty, w ramach których możemy brać

udział w programach badawczych i tworzyć technologie przyszłości. Przykładem są m.in. programy kosmiczne,

realizowane dla European Space Agency, a także projekty na rzecz agencji Frontex - dodał.

W postępowaniu na dostawę taktycznego BMS dla polskiej armii mogą wziąć udział tylko podmioty krajowe, które

będą odpowiedzialne za produkcję, modernizację oraz serwisowanie rozwiązania. Ograniczając postępowanie

wyłącznie do podmiotów krajowych, MON kierował się ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
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Strategiczne konsorcjum dla polskich Sił Zbrojnych
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