Od roku 2009 je dceřiná společnost
RCTT s.r.o. exkluzivním dodavatelem
servisu, údržby, optimalizace systémového řešení a radioinženýringu obdobné
slovenské sítě SITNO.
Organizace Pramacom Prague má vytvořený, zdokumentovaný, zavedený a trvale
udržovaný systém managementu kvality
a environmentálního managementu v souladu s požadavky mezinárodní normy
ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO
14001:2005. Tento systém je koncipován
tak, aby vytvářel podmínky a prostředí pro
trvalé zlepšování kvality produktů organizace a tím uspokojoval potřeby zákazníků
a současně při všech svých činnostech
plnil požadavky na ochranu životního prostředí.

RCTT s. r. o., the subsidiary of Pramacom
Prague, was awarded an exclusive supplier agreement for repairs, maintenance,
system solution optimization and radioengineering of the analogical Slovak
system SITNO since 2009.
Pramacom Prague is organized in compliance with the quality management system
and environmental management designed, documented, implemented and sustainable as required by the international
standards: ČSN EN ISO 9001:2009 and
ČSN EN ISO 14001:2005. Designed to
create conditions and environment for sustainable enhancement of product quality,
the system makes it possible to meet our
customers’ needs and, at the same time,
comply with the requirements for environmental protection in all our activities.
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Pramacom Prague spol. s r.o.
Společnost Pramacom Prague byla
založena v září roku 1991 jako společnost s ručením omezeným. Firma
se od samého počátku své existence úzce specializuje na oblast
radiokomunikací. Od poloviny 90. let
se Pramacom Prague významně
podílí na projektu radiokomunikačního systému PEGAS určeného pro
složky Integrovaného záchranného
systému České republiky.

Pramacom Prague is a limited liability company incorporated in
September 1991. Since its establishment, Pramacom Prague has
focused especially on radio communication. It was as early as in the mid
1990s when Pramacom Prague got
significantly involved in the PEGAS
radio-communication system designed for the Czech Integrated Rescue
System.

Pramacom Prague se řadí mezi největší dovozce vojenského materiálu
a od druhé poloviny 90. let je členem
Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu České republiky. Od roku
2001 je společnost Pramacom Prague
členem Klubu uživatelů technologie
TETRAPOL a Fóra TETRAPOL. Společnost Pramacom Prague pravidelně
vystavuje na relevantních tuzemských
veletrzích (ISET, IDET).

Pramacom Prague is one of the biggest importers of military material and
has been a member of the Defence
and Defence and security Industry
Association of Czech Republic since
the second half of 1990s. Pramacom
Prague became a member of the
TETRAPOL Users Club and TETRAPOL Forum in 2001. Pramacom Prague exhibits regularly at domestic
events (ISET, IDET).
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Pramacom Prague je lokálním partnerem
nadnárodní evropské společnosti Airbus
Defence and Space, jejíž součástí je někdejší francouzská společnost Matra Communications, která v roce 1994 vyhrála
výběrové řízení na dodávku nové radiokomunikační sítě pro potřeby Policie ČR
a složky Integrovaného záchranného
systému.

Realizace radiokomunikačního systému pro
spojení složek Integrovaného záchranného
systému PEGAS, založeného na bázi technologie TETRAPOL, dokončeného v roce
2003, byla hlavní náplní činnosti Pramacom
Prague. Dobudováním systému činnost společnosti na projektu PEGAS neskončila.
Společnost je orientována na státní zprávu
a klíčové zákazníky. V této rovině zajišťuje
záruční a pozáruční servis instalované technologie, terminálů a dalších zařízení a dále
se aktivně podílí na rozvoji technických
řešení, které technologie TETRAPOL nabízí.
Jsou to například datové přenosy, které
umožňují uživatelům sítě PEGAS přístup
k informacím v databázích z terénu či automatická lokalizace vozidel poskytující možnost optimálního využívání sil a prostředků
složek IZS.

V dubnu 2007, po podpisu distribuční
smlouvy s výrobcem, rozšířil Pramacom
Prague nabídku svého technologického
portfolia o radiostanice systému TETRA
z produkce společnosti Airbus Defence and
Space a s tím související zabezpečení
záručního a pozáručního servisu.
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Pramacom Prague is a local partner of Airbus Defence and Space, an international
corporation based in Europe, including former Matra Communications – the winner
in the public tender launched in 1994 for
a new radio-communication network for
the Czech Police and the Integrated Rescue System.

Before the completion achieved in 2003, the
main task of Pramacom Prague was to implement the PEGAS radio-communication
system based on the TETRAPOL technology
and designed for the units operating within the
Integrated Rescue System. However, Pramacom Prague’s involvement did not finish with
the handover of the PEGAS system. Pramacom Prague serves governmental authorities
and key clients and provides them with warranty and after-warranty service on the installed technology, terminals and other equipment. Moreover, Pramacom Prague takes
pro-active part in further development of technical solutions offered by the TETRAPOL
technology. These include e.g. data transmissions enabling the PEGAS users operating in
the field to access information stored in databases, or automated vehicle location leading
to optimized utilisation of the capacity and rolling stock available to IRS units.

After signing the distribution agreement with
the manufacturer in April 2007, Pramacom
Prague extended its technology portfolio by
TETRA radio terminals produced by Airbus
Defence and Space and the related warranty and after-warranty service.

Pramacom Prague je od roku 2003 na
základě alianční smlouvy s partnerskou
společností Airbus Defence and Space
(dříve Cassidian) exkluzivním dodavatelem pro systém PEGAS pokud jde o servis,
údržbu, optimalizaci systémového řešení
a radioinženýring.

By becoming a signatory to an alliance
agreement with Airbus Defence and
Space (formerly Cassidian) in 2003, Pramacom Prague was awarded an exclusive
supplier agreement for repairs, maintenance, system solution optimization and
radio-engineering of the PEGAS system.
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