
Dostawca usług 
łączności krytycznej
Jako operator wirtualnej sieci komórkowej (MVNO) do 
komunikacji o znaczeniu krytycznym, PrioCom zapewnia 
wysokiej jakości dostęp do ogólnopolskiej sieci T-Mobile.



Na jakich rynkach 
działamy?
Oferujemy wysokiej jakości usługę 

Push-to-Talk z dostępem do krajowej 

sieci komórkowej T-Mobile. Oprócz 

komunikacji grupowej opartej 

na aplikacji Push-to-Talk, firmy mogą 

również korzystać z własnych aplikacji 

opartych na systemie Android, 

instalowanych na wytrzymałych 

smartfonach. Nasza usługa Push-to-Talk 

jest adresowana do firm działających 

na następujących rynkach:

Budownictwp Organizacja 
wydarzen

PrioCom jest jedynym mobilnym wirtualnym operatorem 

sieci (MVNO) w Europie, który zapewnia komunikację 

głosową i transmisję danych w sektorach gospodarki 
o znaczeniu krytycznym za pośrednictwem publicznej sieci

4G z szyfrowaniem SLA. PrioCom oferuje użytkownikom

końcowym bezpieczny i niezawodny prywatny dostęp

do publicznej sieci komórkowej, z wysoką dostępnością

i odpowiednią przepustowością. Dzięki temu usługa

Push-to-Talk nadaje się również do prowadzenia

komunikacji o znaczeniu krytycznym. Zwłaszcza,

gdy oprócz głosowej komunikacji grupowej wymagane

jest korzystanie z korporacyjnych mobilnych aplikacji

lub zachowanie łączności  na terenach istotnych

z operacyjnego względu.

Aby zapewnić użytkownikom maksymalny zasięg, PrioCom 

korzysta z sieci o najlepszym pokryciu i liczbie nadajników 

w Polsce (sieć T-Mobile) w połączeniu z potężnym, 

znormalizowanym środowiskiem Push-to-Talk. Usługa 

Push-to-Talk jest gotowa do podłączenia do istniejących 

(radiowych) sieci lub nowych prywatnych systemów LTE. 

Usługa jest również przygotowana do współpracy 

z technologią 5G.

PrioCom gwarantuje działanie kluczowych usług 

komunikacyjnych i aplikacji za pośrednictwem sieci 

T-Mobile w Polsce i Europie, w oparciu o istniejące

umowy roamingowe. PrioCom zapewnia połączenia

w sieci T-Mobile należącej do Deutsche Telekom.

Oznacza to, że w przypadku przeciążenia sieci mobilnej

użytkownicy PrioCom mają pierwszeństwo przed innymi

użytkownikami.

Poznaj nasz sposób pracy
Świadomie wybieramy strategiczne partnerstwo między 

trzema stronami innowacyjnej komunikacji . T-Mobile 

oferuje niezawodną sieć, PrioCom zapewnia łączność 

oraz monitoruje wydajność i rozwój aplikacji 

Push-to-Talk, a partner biznesowy zapewnia usługi 

dostosowane do potrzeb klienta. Dzięki temu możemy 

wspólnie zaoferować użytkownikom PrioCom najwyższą 

jakość.

PrioCom wraz ze swoimi partnerami oferuje 
kompleksową usługę Push-To-Talk, która 
charakteryzuje się wysoką jakością i dostępem 
do sieci komórkowej T-Mobile.
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Rozwiązanie PrioCom dostarcza na polskim rynku firma 

KONTEL - partner handlowy oferujący kompleksowe 

usługi. Ten model współpracy wiąże się z jakością usługi 

dostępu do sieci w sieci T-Mobile należącej do Deutsche 

Telekom.

Dzięki aplikacji Push-to-Talk urządzenia, akcesoria 

i usługi pomocnicze zapewniają użytkownikom 

końcowym niezawodną komunikację.

Wytrzymałe, solidne smartfony z systemem Android o wyglądzie profesjonalnego dwukierunkowego radia mogą być częścią usługi Push-to-Talk.
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Co oferujemy?
Oferujemy niezawodną komunikację w ramach kompleksowego rozwiązania, które wykorzystuje standard aplikacji 

Push-to-Talk, instalowaną na wytrzymałych smartfonach podłączonych do ogólnokrajowej sieci T-Mobile. Aby zapewnić 

naszym partnerom biznesowym optymalne wsparcie, dzielimy się wiedzą i wszelkim wsparciem.

d Sieć
Jako MVNO do łączności krytycznej, PrioCom oferuje 

najwyższą jakość usług z gwarantowanym priorytetem 

łączności w przypadku przeciążenia w ogólnopolskiej 

w sieci T-Mobile należącej do Deutsche Telekom

d Aplikacje

 Nasi partnerzy biznesowi dostarczają użytkownikom  

PrioCom urządzenia wyposażone w standardową 

branżową aplikację Push-to-Talk, która jest 

bezpośrednio zintegrowana z krajową siecią T-Mobile.

d Certyfikacja urządzenia

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie naszej 

usługi Push-to-Talk, ściśle współpracujemy z wieloma 

dostawcami urządzeń z certyfikacją ATEX i innych 

pracujących w oparciu o system Android.

d Doradztwo
Aby zapewnić partnerowi biznesowemu 

optymalne wsparcie dzielimy się wiedzą 

na temat naszych rozwiązań.

d Pomiary na miejscu

Oprócz świadczenia usługi Push-to-Talk, PrioCom 

zapewnia również pomiary w miejscu wdrożenia. 

We współpracy z T-Mobile mierzymy zasięg 

i w razie konieczności wzmacniamy go.

d Dostosowana usługa
Nasza sieć oferuje szeroki zakres możliwości 

dostarczania określonych usług mobilnych jako 

zindywidualizowanych pod konkretny sektor 

gospodarki rozwiązań.

“ Jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość 
usług i priorytet łączności w czasie przeciążenia sieci”



Push-to-Talk jako 
kompletne rozwiązanie
Aby zapewnić optymalne działanie naszej 
usługi Push-to-Talk o kluczowym znaczeniu 
dla procesów biznesowych przedsiębiorstwa, 
ściśle współpracujemy z szeroką gamą 
wiarygodnych, profesjonalnych partnerów. 
Pakiet połączeń, aplikacji, urządzeń i usług 
jest wyjątkowy.

Wytrzymałe, solidne smartfony działające pod kontrolą systemu Android o wyglądzie dwukierunkowego radia mogą być częścią usługi Push-to-Talk.

Jako operator wirtualnej sieci komórkowej (MVNO) do komunikacji o znaczeniu krytycznym, PrioCom oferuje 
najwyższą jakość usług z priorytetem łączności w razie dużego natężenia połączeń w sieci T-Mobile należącej 
do Deutsche Telekom.

 Spośród wszystkich dostawców telefonii 
komórkowej w Polsce operator T-Mobile 
otrzymał miano najlepszej sieci. Badanie zostało 
przeprowadzone przez niemiecką firmę 
doradczą P3 w 2019 roku.

d Szybki i niezawodny
 Aplikacja Push-to-Talk jest zintegrowana z rdzeniem 
sieci T-Mobile. Ruch Push-to-Talk jest niezwykle 
szybki, bezpieczny i niezawodny. Połączenie 
nawiązywane jest przez prywatny punkt dostępu (a 
nie przez Internet).

d Duża pojemność i zasięg sieci

Sieć T-Mobile oferuje dużą pojemność danych 
dzięki optymalnej, dużej liczbie masztów. 
Wiele z nich stanowi infrastrukturę zapasową.

d Bateria zapasowa
T-Mobile wyposażył wszystkie swoje anteny w
zapasowe baterie, które oferują operatorowi
telekomunikacyjnemu dodatkowy czas na podjęcie
działań, aby zapobiec awarii zasięgu telefonii
komórkowej w danym regionie.

Łączność Aplikacje Urządzenia Usługi

d Najlepsza sieć w Polsce
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Chcesz wiedzieć więcej?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze 
Push-to-Talk i łączności krytycznej? 
Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

priocom@kontel.pl

tel: 22 646 76 76

www.kontel.pl/priocom

Misją PrioCom jest
zapewnienie 

 
i usług w sieciach

komórkowych dla klientów,

i priorytetu w obszarze
komunikacji.

absolutnej niezawodności
którzy wymagają

łączności krytycznej 
 

KONTEL Sp. z o.o. Sp. k. 
Wyłączny partner PrioCom w Polsce


