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Seminar «Kako poslovati z
Jaroslavljem»
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• 65 let izkušenj v telekomunikacijah in na področju IKT.
• Prisotnost v 32 državah in na 40 lokacijah po svetu.
• Razvejana servisna mreža in lokalna tehnična podpora, lastne raziskave in
razvoj, proizvodnja v Sloveniji in evropska kvaliteta produktov.
• Rešitve za javne operaterje (komunikacijska omrežja, širokopasovni dostop in
regulatorne rešitve) in korporativne uporabnike (omrežja za industrijske
obrate, komunikacije na železnici, komunikacije v energetiki ter rešitve za
vladne ustanove).
• Več kot 800 zaposlenih, od tega 26% izven Slovenije; 67% vseh sodelavcev ima
višjo ali visokošolsko izobrazbo.
• 92,5 mio. EUR prometa v letu 2012, od tega približno 50% v Ruski federaciji.
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Iskratel
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Prisotnost v Ruski federaciji
20% vseh instaliranih telefonskih priključkov v RF je dobavil Iskratel
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• Iskratel ima predstavništvo Мoskvi
• Lokalno podjetje Iskrauraltel ima sedež v Jekaterinburgu ter predstavništva in
servisne centre v vseh regijah Ruske federacije
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 Skupno število telefonskih priključkov znaša 11 milijonov
 Več kot 3 milijone priključkov je v tehnologiji NGN
 Več kot 1 milijon priključkov širokopasovnega dostopa
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Iskrauraltel
• Podjetje Iskrauraltel je bilo ustanovljeno leta 1994 (20-letna zgodovina)
• Med najpomembnejšimi poslovni partnerji v javnem segmentu so
Rostelekom, MTS in Megafon, v segmentu korporativnih rešitev pa Ruske
železnice, Gasprom, Voentelekom in vlada Ruske federacije.
• Certifikati za upravljanje sistema kakovosti, panožni certifikati skladnosti ter
licence za projektiranje in gradnjo telekomunikacijskih sistemov.
Podpora kompletnega procesa:
• Načrtovanje rešitev in priprava tehnične
dokumentacije
• Razvoj programske opreme
• Proizvodnja opreme, logistika in skladišče
• Servisne storitve in 24-urna tehnična podpora
• Profesionalne storitve
• Šolski center
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Sistem 112
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• Iskratelova celovita rešitev SI3000 eCIS temelji na
najsodobnejših tehnologijah in jo je mogoče prilagoditi
specifičnim
potrebam
vsakega
posameznega
uporabnika.

SI3000 eCIS

• Iskrauraltel je kompetentni center za sistem 112, ki
obvladuje celotni «know-how» (razvoj, projektiranje,
servisne storitve in produktno podporo).
• Sodelovanje pri izvedbi projektov s priznanimi lokalnimi
partnerji, kot je npr. ruski nacionalni operater
Rostelekom.
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• Trenutno dva inštalirana objekta v RF (Rjazanska regija,
Krasnodarska regija) ter 10 demonstracijskih projektov.
• Projektna dokumentacija za več kot 20 regij oziroma
sistemov 112 .
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Jaroslaveljska regija
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• Želimo se sestati s predstavniki administracije ter služb zadolženih za področji
informacijske tehnologije (ДИС) in regionalne varnosti (ДРБ). Predvsem nas
zanimajo teme glede sodelovanja na področju projektov s področja javne
varnosti:
 Sodelovanje pri izgradnji sistema 112 in morebitnih konkretnih nadaljnjih korakih
(prvi korak je lahko postavitev demonstracijske makete sistema 112 v tehnologiji
SI3000 eCIS za namenom definiranja tehničnih zahtev in izvajanja testov).
 Nadgradnja sistema 112 (ЕДДС) v smeri integracije s projekti «varno mesto» in
video nadzor prometa.
 Sodelovanje pri realizaciji drugih aktualnih projektov varne družbe (npr. varna
šola, varnost na transportnih poteh in sredstvih).
 Organizacija lokalnega centra v Jaroslavlju, ki bo zagotavljal tehnično podporo
delovanja sistema 112 z udeležbo administracije regije ali zasebnega podjetja.
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 Možna partnerstva z IKT podjetji v regiji pri realizaciji omenjenih projektov.
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