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+++ Η INTRACOM TELECOM παρέδωσε έργο ύψους € 2,5 εκατ. 

στην Polkomtel +++ 

Η INTRACOM TELECOM, μέλος της SITRONICS, ανακοίνωσε σήμερα την 

ολοκλήρωση έργου ύψους € 2,5 εκατ. για λογαριασμό της Polkomtel, μίας 

εκ των 4 παρόχων κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία, που αφορά στην 

αντικατάσταση και αναβάθμιση του hardware, την επέκταση αδειών 

λογισμικού και την εκτενέστερη διαχείριση αναφορών του υπάρχοντος 

Συστήματος Παρακολούθησης Σηματοδοσίας (Signalling Monitoring 

System) SS7. 

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η INTRACOM TELECOM προμήθευσε μια 

σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση η οποία βασίζεται στο σύστημα acceSS7 

της Agilent Technologies παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εγκατάσταση, η 

παραμετροποίηση και η εκπαίδευση. Η λύση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα 

στην Polkomtel να έχει άμεση και αποτελεσματική επίβλεψη ολόκληρου 

του δικτύου GSM/GPRS, καθώς και να διαχειρίζεται το δίκτυο και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Η INTRACOM TELECOM διαθέτει μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση Λύσεων Υποστήριξης Λειτουργιών (Operations Support 

Solutions), βασιζόμενη στη λύση της Agilent, για πελάτες της στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων: OTE (Ελλάδα)., BTC (Βουλγαρία), 

Telekom Srbija (Σερβία), STC (Σαουδική Αραβία), Polkomtel (Πολωνία), 

HT (Κροατία), Vodafone (Ελλάδα), TIM (Ελλάδα) και Tellas (Ελλάδα). 

Σχετικά με την Polkomtel 

Η Polkomtel S. A. είναι ένας από τους τέσσερις παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας στην Πολωνία. Η εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της με τέσσερις 

επωνυμίες: Plus GSM, Simplus, Sami Swoi και 36,6. Μετά από διαγωνισμό 

του Υπουργείου Επικοινωνιών, το Φεβρουάριο 1996, η εταιρία ανέλαβε 

concession No. 1 για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και 

την άδεια κατασκευής ενός κινητού δικτύου για ψηφιακή ραδιο-επικοινωνία 

GSM 900 MHz στην Πολωνία. Η Polkomtel διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο από 

showrooms, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με εξειδικευμένους 

συμβούλους και παρέχει τις υπηρεσίες της με άμεσες πωλήσεις. 

Σχετικά με την INTRACOM TELECOM 

Η INTRACOM TELECOM είναι από τους κορυφαίους κατασκευαστές 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων 

και επαγγελματικών υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της ΕΕΜΕΑ (Ν.Α. Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή και Αφρική). Περισσότεροι από 100 οργανισμοί σε πάνω από 

50 χώρες επιλέγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Η 

INTRACOM TELECOM απασχολεί 2.600 εργαζόμενους, διατηρεί θυγατρικές 



σε 14 χώρες και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

εταιρίες που πρωτοστατούν στις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. Από 

τον Ιούνιο 2006, η INTRACOM TELECOM ελέγχεται από τη ρωσική εταιρία 

JSC SITRONICS κατέχοντας το 51%. Η JSC SITRONICS δραστηριοποιείται 

στον τομέα των τεχνολογιών και είναι θυγατρική της JSFC SISTEMA, 

κορυφαίας εταιρίας συμμετοχών στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία 

Ανεξαρτήτων Κρατών. H ελληνική εταιρία INTRACOM HOLDINGS διατηρεί 

μερίδιο 49% στην INTRACOM TELECOM. Περισσότερες πληροφορίες 

στοwww.intracom-telecom.com 
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