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Saab levererar informationssystem för hamnar i
USA
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tilldelats ett
kontrakt av MPA (Maryland Port Administration) i USA om att
leverera Saabs KleinPort, inklusive den nyligen släppta COP
(Common Operating Picture).
Saabs KleinPort förbättras hela tiden med branschens bästa standarder
för att förse hamnar världen över med effektiva metoder för hantering och
ledning av verksamheten. Det senaste tillskottet heter COP och ger alla
auktoriserade intressenter en lättåtkomlig kartbaserad översikt över
hamnen. Informationen visas i flera lager så att användarna kan välja de
data som är relevanta för deras ansvarsområde. Taktiska användare får
en översikt på hög nivå över hamnen, medan den operativa användaren
kan utföra rutinuppgifter direkt via COP-användargränssnittet. Ur ett
skydds- och säkerhetsperspektiv kan dessa data visas i realtid av alla
inblandade parter, så att åtgärderna kan samordnas via en gemensam
vy. Lösningen kommer att införas i slutet av det här året och tas i bruk i
början av 2018.
Baltimores hamn var den fjärde snabbast växande hamnen i
Nordamerika 2016 och utsågs nyligen till den mest effektiva
containerhamnen i USA.
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– Marylands transportdepartement och MPA valde Saab för att
kunna utnyttja sin nya COP-funktion, som i hög grad kommer att
förbättra den marina lägesbilden. Dessutom gör KleinPort att vi
kan bli en mer effektiv hamn och förbättra våra tjänster till
kunderna, säger Brian Miller, verksamhetschef för MPA.
KleinPort är en produkt från Saabs produktområde Maritime Traffic
Management, som är en ledande leverantör av marin programvara.
– COP är en webbtjänst som låter behöriga användare se exakt
status för fartyg och hamnanläggningar. Behovet att söka
information via telefon eller radio om vad som pågår minskar, vilket
sparar mycket tid, säger Tomas Hjelmberg, chef för Saabs
produktområde Maritime Traffic Management inom affärsområdet
Surveillance.
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Baltimores hamn hanterar fler bilar samt jordbruks- och industrimaskiner
än någon annan amerikansk hamn. Bland alla amerikanska hamnar
ligger Baltimores hamn på nionde plats per dollar för mängden last och
14:e plats för totalt tonnage. Från Baltimores hamn avgår också
kryssningar till Bahamas, Bermuda och Karibien året runt.
För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saab.com/maritime
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på twitter: @saab
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar
inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla
kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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