Bezplatnost, zabezpečenost
a interoperabilita komunikací
V informační éře se lidská společnost musí vypořádat s narůstající složitostí, která od jednotlivých zúčastněných vyžaduje výraznou specializaci. A čím jsou specializovanější, tím segmentovanější je jejich
struktura. Několik závažných incidentů v nedávné době ukázalo, že nedostatečná interoperabilita mezi komunikačními systémy různých aktérů je na překážku žádoucí kvalitě reakcí v případě nouze. Problémem
bývá právě funkční propojení mezi jednotlivými zasahujícími subjekty
a ten je tím větší, čím více se jich na zásahu podílí. Organizace mají
různě uspořádané a odstupňované řízení, liší se vnitřní kulturou, sledují
odlišné cíle a v neposlední řadě užívají při komunikaci různé prostředky
a nástroje.

FREESIC je novátorsky pojatý systém s vynikajícím parametrem
užitkovosti nákladů, který řeší technicko-organizačně-právní
problematiku. Bezpečnostním a zásahovým organizacím nabízí
efektivní a bezpečný interoperabilní systém.

FREESIC se dokáže vypořádat s úkoly typu:
•

Odlišné doktríny různých organizací a zemí

•

Výrazná rozpočtová omezení, s nimiž jsou konfrontovány bezpečnostní a zásahové složky

•

Nutnost zvážit možnosti optimalizace/opakovaného využívání stávajících investic

•

Různorodost systémů instalovaných v zemích EU

•

Problematika zachování důvěrnosti a zabezpečení, klasifikované
informace

•

Mezinárodní dohody a právní omezení.

Vize projektu FREESIC:
•

Propojení komunikačních systémů zásahových subjektů bez větších investic a s téměř nulovými provozními náklady

•

Organizace mohou i nadále využívat stávající komunikační systémy

•

Budování a údržba sociální sítě bezpečnostních, zásahových a záchranných složek

•

Systematické mapování překážek (kulturních, právních, technických…) bránících úzké spolupráci různých zúčastněných organizací.

FREESIC zajistí zájemcům možnost vzájemného propojení s partnerskými bezpečnostními a zásahovými organizacemi bez ohledu
na státní hranice, a to prostřednictvím rozhraní FREESIC, které
zůstává zcela veřejné.

Díky veřejně koncipovanému rozhraní FREESIC si může příslušná
organizace snadno vyvinout vlastní bránu vhodnou k připojení na
FREESIC. Běžně používaná zařízení, jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony s možností připojení na internet, lze navíc napojit na
FREESIC přímo pomocí aplikace Silentel.
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Pro organizace zajišťující bezpečnost obyvatelstva je FREESIC
bezplatný a rozhodnutí o připojení je čistě dobrovolné. V případě
FREESIC nejde o povinnost, nýbrž o možnost, která pro zúčastněné organizace znamená přidanou hodnotu. Co získáte:
•

Permanentní konektivitu s partnerskými organizacemi

•

Dočasnou konektivitu s dalšími organizacemi využívajícími
FREESIC v případě opodstatněnosti vzájemného propojení

•

Spojení typu konec-konec mezi skupinami strategického a taktického velení využívajícími různé komunikační prostředky

•

Možnost nastavit si kdo, kdy a při jaké příležitosti je oprávněn koho
ve vaší organizaci připojit

•

Zabezpečené komunikační kanály.

Členové konsorcia:

