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Bittium Oyj:n taktinen runkoverkko osaksi Itävallan puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron järjestelmää

Bittiumin yhteistyökumppani itävaltalainen Kapsch BusinessCom AG on tänään saanut tiedon, että se tulisi valituksi Itävallan
puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron järjestelmäuudistuksen toimittajaksi

Oulu, 23.11.2018 – Bittiumin yhteistyökumppani, itävaltalainen informaatioteknologia-alan yritys Kapsch BusinessCom AG, on tänään saanut
tiedon Itävallan puolustushallinnolta (Bundesministerium für Landesverteidigung, BMLV), että se tulisi valituksi Itävallan puolustusvoimien
taktisen tiedonsiirron järjestelmäuudistuksen toimittajaksi. Merkittävänä osana Kapsch BusinessComin tarjousta on Bittiumin taktisen
tiedonsiirron tuotteita, kuten järjestelmän ytimeksi tuleva Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmä sekä
Bittium Tough Comnode™ ja Bittium Tough VoIP™ -tuotteet.

Tänään tiedoksi annetusta päätöksestä alkaa 10 päivän valitusaika, jona aikana tarjouskilpailun hävinneet tahot voivat valittaa ministeriön
päätöksestä tuomioistuimeen. Tällainen prosessi on tyypillinen julkisten hallintojen tarjouskilpailuille. Bittium seuraa tilannetta ja tulee
tiedottamaan asiasta viipymättä lisätietoa saatuaan.

Toteutuessaan Bittiumin osuus tarjouksen kokonaisarvosta on noin 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tuotetoimitusten arvioidaan
ajoittuvan vuosille 2019–2021 siten, että pääosan liikevaihdosta arvioidaan tulevan vuosina 2020 ja 2021. Tilaus ei muuta Bittiumin 8.8.2018
puolivuosikatsauksessaan julkistamaa vuotta 2018 koskevaa taloudellista ohjausta.

Kyseessä on mittava, kansainvälisesti kilpailutettu hankeprojekti ”tulevaisuuden taktisen tiedonsiirron verkko”, FTCN (Future Tactical
Communications Network), jonka myötä Itävallan puolustusvoimien taktista tiedonsiirtoa uudistetaan IP-pohjaisella (Internet Protocol)
kokonaisjärjestelmällä. Järjestelmän ytimeksi tulee Bittiumin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettu Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC
WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmä. Kapsch BusinessCom tulee integroimaan ja toimittamaan kokonaisjärjestelmän Itävallan puolustusvoimille
sisältäen myös heidän omia ja kolmansien osapuolten ratkaisuja.
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Bittium – Defense & Security

Bittium is a trusted Finnish company with over 30 years of experience in advanced radio communication technologies and biosignal measuring.
For Defense & Security market Bittium provides the most modern products and solutions for tactical & secure communications. The products
and solutions for tactical communications bring broadband data and voice to all troops across the battlefield. For secure communications
Bittium offers proven mobile devices and cyber security solutions certified up to CONFIDENTIAL level. Net sales in 2017 were EUR 51.6 million.
Bittium is listed on the Nasdaq Helsinki Exchange. www.bittium.com

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton
laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi
loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien
verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia
laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden
viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä,
joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu
vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta
Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko
elinkaaren ajan.



elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista:
www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tactical_wireless_ip_network

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperhe

Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa.
Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin. Tuoteperheeseen kuuluva Bittium Tough VoIP Service™ -
ohjelmistotuote yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjien väliset puhelut samaan verkkoon, mikä parantaa
merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa

Lisätietoja Bittium Tough VoIP -tuotteista: www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tough_voip  

Bittium Tough Comnode™

Bittium Tough Comnode -päätelaite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä
ja SHDSL-toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -päätelaite tarjoaa taktisen puheverkon SIP-palvelintoiminnot (Session Initiation
Protocol) myös kaupallisille VoIP-päätelaitteille sekä mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista
taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Lisätietoja Bittium Tough Comnode -laitteesta: www.bittium.com/BittiumToughComnode


