SAMFUNDSVIGTIG
KOMMUNIKATION
Cibicom tilbyder en landsdækkende infrastruktur,
som også fungerer i kritiske situationer, når fx det
kommercielle mobilnet er overbelastet eller lukket ned.
• Landsdækkende infrastruktur der fungerer i kritiske situationer
• 24/7 overvågning i Cibicoms Netværks Overvågnings Center
• Landsdækkende serviceorganisation
• Fiber- og radiokæde-transmission

Kontakt os på
70 11 80 11
salg@cibicom.dk

SIKKER LANDSDÆKKENDE
INFRASTRUKTUR
Problemfri og sikker kommunikation er en nødvendighed i vores samfund, når kritiske situationer
skal håndteres sikkert og effektivt. I sidste ende kan effektiv kommunikation udgøre forskellen
mellem liv og død.
For dagligdags hændelser som trafikuheld, eller håndtering af
større beredskabsmæssige kriser som naturkatastrofer, giftudslip
og terroranslag, er det et krav at myndighederne kan kommunikere effektivt og sikkert med hinanden for at løse opgaven.
Særligt ved større hændelser, spiller en samlet kommunikationsinfrastruktur en væsentlig rolle, så det sikres at kritiske varslinger og informationsudveksling kan nå ud til befolkningen i hele
Danmark.

KRITISK INFRASTRUKTUR ER EN DEL
AF CIBICOMS DNA

Vores infrastruktur omfatter en lang række, op til 300 meters
høje master og datacentre, fordelt over hele landet, radiokæde
løsninger, et IP-baseret datakommunikationsnet (WAN), servicepersonale i hele landet, samt 24/7 overvågning i Cibicoms
centrale Netværk Overvågnings Center (NOC) af hele infrastrukturen.
På linje med elforsyning, mobilnet o.l. er Cibicoms landsdækkende kommunikationsnet en del af den kritiske infrastruktur i
Danmark.

Gennem mange år har Cibicom været en del af den kritiske
infrastruktur i Danmark. Med vores omfattende erfaring med projektering og installation samt drift og service på landsdækkende
broadcast-netværk til radio og tv, ligger det i Cibicoms DNA at
stå som garant for høj driftssikkerhed i missionskritiske netværk.

Vi tilbyder design, projektering og installation af trådløse
og IP-baserede tale- og dataløsninger inden for samfundsvigtig kommunikation til:

Cibicom tilbyder en landsdækkende infrastruktur, som også fungerer i situationer, hvor fx kommercielle mobilnet er overbelastede eller lukket ned, som følge af mistanke om terroranslag eller
lignende. Alle medarbejdere, der arbejder med kundesystemer er
sikkerhedsgodkendte.

• Kystradio i de danske farvande

• Beredskabskommunikation og “blå blink”.
• Forsvarets Missionskritiske kommunikation

• Transportsektoren - så som i lufthavne, togbanenettet og i tunnelområder

BEREDSKABSKOMMUNIKATION OG “BLÅ BLINK”
Når politiet, redningstjenesterne og andre beredskaber løser
sine opgaver i samfundet, er effektiv og pålidelig kommunikation afgørende for, at myndighederne kan yde en effektiv og
koordineret indsats.
Både radiokommunikation og udveksling af data mellem enhederne og
kommandoen, spiller en helt central rolle. Uden en fuldt dækkende og
stabil radio- og dataforbindelse, er store indsatser særdeles vanskelige at
koordinere effektivt.

FORSVARETS MISSIONSKRITISKE KOMMUNIKATION
Cibicom har gennem mange år udsendt radio og tv i Danmark,
via vores eget jordbaserede sendenet og IP-infrastruktur.
Som partner til det danske forsvar, leverer vi i dag teknikere og
montører til udbygning af forsvarets egne trådløse kommunikationssystemer, og til vedligeholdelse af deres eksisterende netværker. Cibicom
har 24/7 tilkaldevagt på en række af forsvarets kritiske installationer i
Danmark.
Cibicom arbejder sammen med de fleste anerkendte teknologileverandører af udstyr og løsninger til forsvarsindustrien, der er med til at sikre de
højeste tekniske- og sikkerhedsmæssige standarder.

KYSTRADIO I DE DANSKE FARVANDE
Nødradiosystemet ”Kystradioen”, der også er kendt som ”Lyngby Radio”, giver tryghed for såvel private både, som for den
omfattende kommercielle skibstrafik, i det danske territoriale
farvand.
Cibicom designede, etablerede og idriftsatte i 2015 det nye digitaliserede, maritime kystradiosystem i Danmark, hvor antennepositionerne bl.a.
er forbundet med Cibicoms nationale og sikre backbone infrastruktur.
Dette civile beredskab er i dag en integreret del af det danske forsvars
opgaver, der ved siden af Kystradioen, også tæller bevogtnings- og redningsopgaver til søs.
Det er det danske forsvar, der i det daglige står for betjeningen af radiosystemet, mens Cibicom har ansvaret for driften.

TRANSPORTSEKTOREN
Radiokommunikation med mange muligheder for togbanenettet, bus og lufthavne.
Effektiv radio- og datakommunikation i transportsektoren sikrer
ikke blot en smidig afvikling af de løbende transportopgaver, men åbner
også muligheder for nye innovative services til jeres kunder.
Fundamentet for en effektiv kommunikation alle døgnets 24 timer, er en
velgennemtænkt, døgnovervåget infrastruktur, der dækker overalt og til
enhver tid.
Cibicom påtager sig det samlede leveranceansvar for kommunikationsløsninger til transportsektoren, både til nationale og til lokale løsninger.
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Cibicom er ISO 9001 og ISO 27001 certificeret. Læs mere om os på www.cibicom.dk
Få mere at vide om løsninger til kritisk kommunikation fra Cibicom.
Kontakt os på tlf +45 70 11 80 11 eller sales@cibicom.dk

