PŘÍPADOVÁ STUDIE

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU
Vytvořili jsme pro Řízení letového provozu České republiky, s. p. dohledový systém pro management
přístupu zaměstnanců a návštěvníků do prostor ŘLP včetně čteček bezkontaktních karet a jejich pouzder,
systém pro sledování přítomnosti dispečerů v řídícím středisku a systém NOTAM pro komunikaci
dispečerských a meteorologických zpráv.

Výchozí stav


Již zastaralý systém s kontaktními kartami.

Problém




Technicky překonaný systém.
Kontaktní karty se více opotřebovávaly.
Původní systém NOTAM měl formu řádkové informace.

Řešení

„Díky dohledovému systému

od Business Systems máme
snadno pod kontrolou pohyb
všech zaměstnanců i
návštěvníků v našich
prostorách a můžeme také
efektivněji řídit práci
dispečerů.“
Ing. Jan Klas
Generální ředitel
ŘLP ČR, s. p.








Základní analýza potřeb ŘLP.
Implementační analýza.
Vývoj řešení pomocí agilního programování.
Webové rozhraní pro objednání návštěv.
Měření elektromagnetického pole v místě čteček.
Akceptační testy.

Výhody














Nový systém je moderní a modulární.
Je otevřený pro další dodavatele.
Je robustní a spolehlivý.
Má vysokou úroveň zabezpečení.
Je propojený na docházkový systém.
Bezkontaktní karty mají delší životnost.
Není závislý na konkrétním typu karty.
Hardware je cenově dostupný.
Schvalování návštěv s VPN přístupem.
Propojení na LDAP.
Aplikace pro vjezd aut do objektu.
Statistiky průchodů, návštěvnosti atd.
Veškeré osobní informace jsou spravovány dle zákona.

Společnost ŘLP ČR, s. p. byla založena v roce
1995. Jejím posláním je podílet se na zajišťování
bezpečných, nákladově efektivních a dlouhodobě
udržitelných letových navigačních služeb v
prostředí vytvářejících se funkčních bloků
vzdušného prostoru.

Společnost Business Systems, a.s. působí
na českém trhu již od roku 1997. Svým
klientům z oblasti bankovnictví, zdravotnictví,
energetiky, telekomunikací, cestovního
ruchu, leteckého průmyslu i malým výrobním
či obchodním společnostem zajišťuje tvorbu
a provoz informačních systémů na klíč nebo
na bázi Open Source řešení. Pracuje metodou
agilního programování, což zaručuje rychlou
dodávku systému, možnost změn v průběhu
vývoje a dodržení smluvních termínů i cen.

Více informací najdete na www.bsys.cz
nebo pište na sales@bsys.cz.
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