PRODUKTOVÝ LIST

Modul TACSIM
Taktický simulátor jako součást štábního systému

EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA DAT, JEJICH ZPRACOVÁNÍ, SDÍLENÍ A
DISTRIBUCE V RÁMCI TAKTICKÝCH JEDNOTEK A VELITELSTVÍ.
Modul TACSIM kombinuje Systém velení a řízení ICZ DELINFOS® a simulační
prostředí Virtual Battle Space (VBS3) do jednoho propojeného prostředí, ve
kterém lze cvičit taktické jednotky. Část tohoto systému byla vytvořena
v rámci vývojového projektu, který byl zadán Ministerstvem obrany ČR v
letech 2013-2015 (taktický výcvik sesednuté pěchoty).

[ OPERAČNÍ POPIS ]
Kombinace VBS3 a ICZ DELINFOS® může být instalována v učebně
v budovách, aby bylo možné lépe trénovat vojáky a štáb ve vysoce
sofistikovaném prostředí. DELINFO dokáže zřídit veškeré potřebné vybavení
(PC, routery, kabeláže) pro hladký provoz systému na straně zákazníka.

[ OPERAČNÍ SCHOPNOSTI ]
Schopnost připravit terén pro scénář v 3D jako co nejrealističtější na základě
dostupných dat určitého terénu kdekoliv na světě.
Použitá aplikace:
`` TerraVista pro simulator VBS, OneSAF, OTB, JCATS
`` VISITOR pro VBS
`` PRESAGIS phone/ Android OS

VLASTNOSTI
`` Smartphone/ Android OS
`` Výměna textových zpráv a
zpráv o poloze
`` Integrace C4ISTAR
`` Odesílání předefinovaných
signálů a přijetí/odeslání taktické vrstvy
`` Radiová komunikace
`` Orientace na mapě
`` Sledování polohy vlastních sil
`` Taktická situace, cíle, dostřel
`` Dálkové ovládaní
`` STANAG 4677 – JDSS DM
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Modul TELA
Modul taktické elektronické vrstvy jako součást systému
štábu
EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA DAT, JEJICH ZPRACOVÁNÍ, SDÍLENÍ A
DISTRIBUCE V RÁMCI TAKTICKÝCH JEDNOTEK A ŠTÁBU.
Modul TELA je základním nástrojem pro velitele k objasnění
rozkazů podřízeným. Toto zařízení slučuje systém velení a řízení ICZ
DELINFOS® a projektor k tvorbě „ptačího pohledu” situace na bojišti.

[ OPERAČNÍ POPIS ]
Aplikace TELA se skládá z plastického stolu, 3D projektoru, počítače
a systému ICZ DELINFOS®. Informace přicházející ze systému do
projektoru jsou zobrazeny na stole a pomocí aplikace „zákres” může
být nastaven nový úkol jednotce.

[ OPERAČNÍ SCHOPNOSTI ]
Hlavní výhodou tohoto zařízení je jeho adaptace na proces plánování.
Části procesu vojenského rozhodování (MDMP) mohou být jednoduše
zobrazeny a objasněny dalším členům štábu.

VLASTNOSTI
`` Windows OS
`` Tok dat mezi systémem C2 a
zobrazovacím zařízením
`` Formáty .pdf, .bmp
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