SÄKERT
SAMBAND

LEDA EN ORGANISATION
För att kunna leda en organisation som finns över en yta måste ett säkert samband etableras som
garanterar att det finns samband mellan samtliga berörda enheter i vardagen såväl som under störda
förhållanden eller oönskade händelser. Detta kallar vi för ett säkert samband.
Det finns i dag i huvudsak 2 vägar att gå i valet av säkert samband, antingen är organisationen
behörig till Rakel, om inte är POC ( Push-to-talk Over Celluar) ett ypperligt alternativ för de organisationer
som inte får ha Rakel men behöver ett säkert samband.

RAKEL ÄR ETT SYSTEM SÄRSKILT
ANPASSAT FÖR SAMVERKAN,
SÄKERHET OCH TRYGGHET
Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga
och underlättar den dagliga kommunikationen hos
över 600 organisationer som arbetar med allmän
ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel
kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag
kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och
höjd beredskap.

Rakel används bland annat av polis,
räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men
också av ett stort antal andra myndigheter,
energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och
verksamheter som exempelvis hanterar farliga
ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och
regioner är anslutna till Rakel.

POC ÄR ETT MODERNT PTT-BASERAT
KOMMUNIKATIONSSYSTEM.
• PoC erbjuder både traditionella PTT-tjänster,
exempelvis grupp/individ-samtal, status/text,
prioritetsanrop samt avancerade funktioner,
exempelvis video/inomhuspositionering.
• PoC använder befintlig infrastruktur; CDMA,
GSM, UMTS, LTE, WiFi. Detta medför att det
inte finns någon geografisk begränsning.

LEDA EN ORGANISATION
Bägge systemen har i princip samma funktionalitet och möjligheter och
därmed också snarlika processer avseende att etablera systemet samt drift.
I det projektet ansvarade konsulten för följande delar, såsom senior
strategisk rådgivare åt myndighetens formelle projektledare:
• Sambandsanalys för hela ledningssystemet, allt
från övergripande ledning till daglig drift av
drifttekniker ute på site samt behov av
Kommunikationscentraler(KC) och telematik för
styrning av utrustning och sensorer.
• Implementeringsplanering
• Skapande utav en övergripande
Sambandsorganisation för den dagliga driften
rörande ledning, drift, utbildning, upprätthållande
av systemkrav och beredskapsorganisation för
att förstärka sambandsförmågan under höjd
beredskap

• Framtagning av styrande dokument, såsom
Policy dokument, Sambandsplan,
säkerhetsinstruktion, inventeringsrutin, handbok,
utbildningsplan inklusive kompetenskrav för
respektive roller inom sambandssystemet och
övriga strategiska styrdokument.
• Framtagning av WIS plattform för Rakeldriften
avseende driftstörningar Rakel, samt för
lägesbildsdelning mellan myndigheter.

• Utbildning av myndighetens WIS-användare
• Framtagning, utveckling och färdigställande av
Programmeringsunderlag baserat på den
fastställda Sambandsplanen
• Programmering utav huvuddelen av alla
terminaler med Tacto
• Arbetat fram samtliga utbildningspaket för de
olika rollerna inom sambandsorganisationen
• Utbildat och godkänt samtliga användare,
instruktörer och KC-operatörer
• Säkerställt leveranskvaliteten från
utrustningsleverantören så rätt produkt, med rätt
egenskaper kom till rätt användare.
• Genomför systemuppdateringar på samtliga
terminaler vid driftsättning av KC

+46 8-656 50 00
Vill du veta mer eller få hjälp med en säker
rekrytering? Eller är ni intresserade av ett
skräddarsytt upplägg för just er verksamhet?
Besök vår hemsida för mer information eller
skicka en förfrågan via email. Du kan också
ringa oss på numret ovan.
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