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Profil společnosti
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS
Informační a komunikační technologie
(ICT) v dnešní době více než kdy jindy
ovlivňují a zasahují do všech činností
života společností.
Pro zajištění kvalitních poskytovaných
služeb a realizaci řešení disponujeme
týmem profesionálů, kteří na základě
dlouhodobých zkušeností, znalostí
moderních technologií a zvládnutí
pracovních postupů včetně nezbytné
spolupráce se školami a vědecko výzkumnými pracovišti dokáží navrhnout
vhodné řešení, které plně uspokojí
požadavky zákazníka.
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Integrované
Příjem tísňového volání
bezpečnostní centrum na linku 112
Stavba je svou funkcí naprosto
ojedinělá u nás i ve světě. Integrace
všech bezpečnostních složek
záchranného systému do jednoho
místa a jeho technologická podpora je
možná jen díky něčemu, co je z říše
high tech a snů současně.

Celorepublikový vysoce sofistikovaný
systém používaný pro příjem volání
na tísňové linky 112 a 150. Operátorovi
tísňové linky 112 automaticky poskytne
informace o poloze volajícího, komfortně
umožní určit místo mimořádné události,
zobrazit ji na mapě, klasifikovat typ
mimořádné události, doplnit další
nezbytné údaje a předat ji datovou
komunikací zasahujícím složkám IZS.
Díky vysoce dostupné robustní
architektuře máte jistotu, že Vaše volání
v nouzi bude přijato z kteréhokoli místa
České republiky v každou denní i noční
hodinu po 365 dnů v roce a pomoc k Vám
tak dorazí co nejrychleji.

Zdravotnická
záchranná služba

Městská policie

Dispečerské pracoviště

Informační systém ZZS je moderním
nástrojem pro informační podporu
činností Zdravotnické záchranné
služby. Zajišťuje podporu dispečerské
činnosti, záznamu o výjezdu, vykazování pojišťovnám.

Informační systém Městské policie
(ISMP) je novým, účinným nástrojem
pro efektivní podporu agend Městské
policie. ISMP zajišťuje podporu
dispečerské činnosti, plánování,
operativního řízení a přímého výkonu
služby.

IS ZZS umožňuje efektivní spolupráci
a sdílení informací se složkami IZS
a dalšími organizacemi.

Umožňuje efektivní spolupráci
a sdílení relevantních informací se
složkami IZS a dalšími organizacemi.

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. má
v oblasti řešení dispečerských pracovišť desítky let zkušeností a mnoho
významných referencí. Implementujeme řešení pro tyto typy dispečerských
pracovišť:
• dispečerská pracoviště pro příjem
a zpracování tísňového volání 112
• dispečerská pracoviště pro
operační řízení Zdravotnické
záchranné služby
• dispečerské pracoviště pro
operační řízení Městské Policie
• dispečerská pracoviště pro krizové
řízení a plánování
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