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TELDAT partnerem Raytheona
Polska spółka 22 lipca podpisała list intencyjny do tycz ący
współpracy z firm ą Raytheon zwi ązanej z budow ą

polskiego systemu obrony przeciwlotniczej, a tak że
znaczącego eksportu na rynki światowe.

Firmy będą poszukiwać możliwości współpracy w następujących dziedzinach:

rozwiązania sieciowe oparte na protokole IP, oprogramowanie i urządzenia,
urządzenia komunikacyjne o przeznaczeniu militarnym,
oprogramowanie wsparcia dowodzenia,
integracja systemów, badania i testowanie.

-  TELDAT  i  Raytheon  współpracują  od  ponad  dwóch  lat  i  aktywnie  kontynuują  poszukiwania
możliwości  rozwojowych  w  zakresie  projektowania  elektromechanicznego,  inżynierii
oprogramowania oraz inżynierii systemów nadrzędnych - powiedział Mike Shaughnessy, wiceprezes
Raytheon  Integrated  Defense  Systems.  -  Jest  to  kolejny  przykład  naszego  zaangażowania  w
dostarczanie znacznych i trwałych korzyści dla polskiego przemysłu obronnego, w tym współpracy,
wzajemnego rozwoju, koprodukcji i transferu technologii.

-  Cieszy nas współpraca z Raytheon, zważywszy na to, że nasze firmy, działające w dziedzinie
zaawansowanych technologii wojskowych, mają tak wiele wspólnego, od najwyższych standardów
etycznych,  do wysoko wyspecjalizowanej  kadry inżynierskiej  -  powiedział  dr  Henryk Kruszyński,
prezes  firmy TELDAT.  -  Realizacja  wspólnych projektów stwarza wiele  możliwości  nie  tylko  dla
TELDAT  i  Raytheon,  ale  także  dla  Polski.  Z  naszym  doświadczeniem  i  najwyższej  jakości
produktami wniesiemy istotny wkład w nową generację Patriota.

TELDAT od blisko 18 lat działa na rynku obronny. Jest producentem specjalistycznych rozwiązań
teleinformatycznych, głównie dedykowanych dla bezpieczeństwa i obrony narodowej.
Raytheon  dostarcza  elektronikę,  integrację  systemów  i  inne  możliwości  w  obszarach  detekcji,
systemów C4I,  a także bezpieczeństwa cybernetycznego i  szerokiego zakresu wspierania misji.
Raytheon  ma  siedzibę  główną  w  Waltham,  Massachusetts.  Sprzedaż  Raytheona  w  2013  roku
osiągnęła wartość 24 mld USD, firma zatrudnia 63 tys. pracowników na świecie.
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