
S³u¿by Mundurowe

OCHRONA GRANIC

- rozwi¹zania dedykowane

Pion Organizacji Miêdzynarodowych i S³u¿b Mundurowych
Asseco Poland od lat rozwija oprogramowanie systemów
dowodzenia i zarz¹dzania kryzysowego dla szczebla opera-
cyjnego i taktycznego. Doœwiadczenia uzyskane przez Pion
w realizacji wojskowych systemów dowodzenia, integracji
systemów koalicyjnych, pracy w œrodowisku systemów nie-
jawnych z powodzeniem wykorzystujemy w budowaniu
aplikacji stosowanych w zakresie ochrony granic oraz za-
rz¹dzania kryzysowego.

Jakoœæ i Standardy

Asseco Poland od lat skutecznie konkuruje na miêdzynarodowym rynku integratorów. W realizacji projektów stosujemy naj-
lepsze praktyki oraz metodyki, które pomagaj¹ nam w profesjonalnej realizacji celów w wymagaj¹cym œrodowisku s³u¿b
mundurowych oraz organizacji miêdzynarodowych.

Produkty (w tym kod Ÿród³owy) s¹ budowane jako roz-
wi¹zania dedykowane, konstruowane oraz wytwarzane
na zamówienie i s¹ w³asnoœci¹ klienta.

ZARZ¥DZANIE PROJEKTEM

Dzia³amy w technicznym i organizacyjnym
œrodowisku systemów niejawnych

Certyfikaty bezpieczeñstwa przemys³owego
oraz osobowego EU SECRET

PROCES WYTWÓRCZY

ORGANIZACJA PRAC

BEZPIECZEÑSTWO

Zarz¹dzamy programami i projektami na bazie
najlepszych praktyk i w³asnych rozwi¹zañ

Stosujemy profesjonaln¹ organizacjê cyklu
wytwarzania oprogramowania

Dbamy o skutecznoœæ i elastycznoœæ zespo³ów
developerskich stosuj¹c nowoczesne metody

PMI, Prince2

CMMI Development, poziom 3

SCRUM

Solutions for Demanding Business

JORA - przeznaczenie

G³ównym celem budowy systemu JORA jest zapewnienie
informatycznego wsparcia dla koordynacji dzia³añ ope-
racyjnych w zakresie raportowania i œwiadomoœci sytu-
acyjnej na granicach UE (Joint Operation Reporting).

podniesienie zdolnoœci do monitorowania sytuacji bie-
¿¹cej i kryzysowej na granicach UE:

za pomoc¹ narzêdzi monitorowania i analizy danych
incydentów przy u¿yciu efektywnego panelu stero-
wania i wizualizacji (dashboard),

zwiêkszenie dostêpnoœci danych i mo¿liwoœci anali-
tycznych:

za pomoc¹ m. in. systemu kontroli i zarz¹dzania do-
stêpem opartego na rolach.
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Flagowym przyk³adem budowy roz-
wi¹zañ dedykowanych dla ochrony
granic i zarz¹dzania kryzysowego jest
wspó³praca z Unijn¹ Agecj¹ Frontex
oraz system JORA.

W szczególnoœci:

minimalizowanie b³êdów operato-
rów w procesie gromadzenia i wy-
miany danych operacyjnych:

za pomoc¹ narzêdzi zarz¹dza-
nia incydentami,

za pomoc¹ narzêdzi elastycz-
nego definiowania i zarz¹dza-
nia wzorcami raportowania,
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Funcjonalnoœæ

JORA zastêpuje dotychczasowe manualne procedury gro-
madzenia, wymiany i analizy informacji o incydentach na
w pe³ni zautomatyzowany proces.

System dostarcza nastêpuj¹ce grupy funkcjonalnoœci:

raportowanie incydentów,
zarz¹dzanie procesem obs³ugi incydentów (workflow),
definiowanie szablonów raportowania incydentów,
zarz¹dzanie procesem obs³ugi szablonów raportów,
panel sterowania i wizualizacji (dashboard),
zarz¹dzanie rolami i dostêpem.
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“Coordination of
intelligence driven
operational cooperation
at EU level to strengthen
security at external
borders”

Frontex jest europejsk¹ agencj¹, której celem jest zarz¹-
dzanie wspó³prac¹ operacyjn¹ na granicach zewnêtrznych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Frontex ma u³a-
twiaæ stosowanie istniej¹cych i przysz³ych œrodków doty-
cz¹cych zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi i czyniæ je
bardziej skutecznym poprzez zapewnienie koordynacji
dzia³añ pañstw cz³onkowskich we wprowadzaniu w ¿ycie
tych œrodków, przyczyniaj¹c siê tym samym do zapew-
nienia skutecznoœci oraz wysokiego i jednolitego poziomu
kontroli osób oraz ochrony granic zewnêtrznych pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Frontex wzmacnia wolnoœæ i bezpieczeñstwo obywateli
UE przez dope³nianie krajowych systemów zarz¹dzania
granicami pañstw cz³onkowskich.

Frontex jest niezawodnym koordynatorem i uczestni-
kiem dzia³añ operacyjnych na granicach UE, którego
funkcjonowanie jest w pe³ni respektowane i wspierane
przez pañstwa cz³onkowskie i partnerów zewnêtrznych.

Frontex aktywnie promuje wspó³pracê miêdzy orga-
nami œcigania odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo
wewnêtrzne na poziomie UE.

Dzia³ania operacyjne Frontexu opieraj¹ siê na danych
wywiadowczych.

Skutecznoœæ Frontexu wynika z wysokiej motywacji
i profesjonalizmu jego pracowników.

Frontex jest kluczowym podmiotem w procesie opraco-
wywania i wdra¿ania koncepcji unijnego zintegrowanego
zarz¹dzania granicami (Integrated Border Management).
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Technologie

Systemy dla Frontexu s¹ wytwarzane zgodnie z przyjêt¹
architektur¹ korporacyjn¹ Frontex Systems Architecture:

C# jêzyk programowania, WF, WCF, WPF, EF, Silverlight,
IIS 7,
.Net Framework 4.5,
SQL Server 2008 R2.
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