
FALCON SAFE 
System wspomagający zabezpieczanie lotów 

na terenie lotniska 



CZYM JEST FALCON SAFE? 

Falcon Safe jest systemem opracowanym przez firmę JTC Software 

we współpracy z Międzynarodowym Portem Lotniczym Poznań 

Ławica, w którym system ten również wdrożono. Falcon Safe jest 

kompletnym rozwiązaniem, które może być zastosowane na 

każdym międzynarodowym i lokalnym lotnisku. System spełnia 

wszystkie wymagania EU i rozporządzenia ICAO w zakresie 

monitoringu przyrody i otoczenia, a także obliczania ryzyka i 

poziomu zagrożenia 



CO WCHODZI W SKŁAD FALCON SAFE? 

 Aplikacja webowa dostępna z poziomu przeglądarki 

internetowej 

 Aplikacja mobilna dostępna na telefony oraz tablety 

wyposażone w system Android 



APLIKACJA MOBILNA FALCON SAFE 

 System Android wersja od 4.3 



APLIKACJA WEBOWA FALCON SAFE 

 Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej 

 



MODUŁY FALCON SAFE 

 Moduł patroli 

 Moduł inspekcji 

 Moduł prac polowych 

 Moduł eksploatacji 

 Moduł utrzymania nawierzchni 

 Moduł raportów 

 Moduł METEO 

 Moduł oceny ryzyka 

 Moduł użytkowników 



MODUŁ PATROLI FALCON SAFE 

 Monitorowanie obecności zwierząt 

 Rejestrowanie trasy patrolu 

 

 



MODUŁ INSPEKCJI FALCON SAFE 

 Rejestracja i raportowanie inspekcji 

dróg startowych 

 Generowanie raportów SNOWTAM 

 Przesyłanie powiadomień MOTNE 

 Rejestracja FOD wraz z lokalizacją 

 



MODUŁ PRAC POLOWYCH FALCON SAFE 

 Planowanie oraz rejestrowanie 

prac polowych na terenie 
lotniska 

 



MODUŁ EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA 

NAWIERZCHNI FALCON SAFE 

 Rejestrowanie przeprowadzonych 
kontroli 

 Generowanie raportów 

 



MODUŁ RAPORTÓW FALCON SAFE 

 Generowanie raportów 
SNOWTAM, FOD, AFTN, 

 Generowanie zestawień 

dotyczących obecności 
zwierząt, 

 Sporządzanie miesięcznych 

zestawień zawierających 

wszystkie zebrane dane 

 



MODUŁ METEO 

 Generowanie zestawień zawierających zebrane dane nt. 

warunków atmosferycznych panujących na lotnisku w stosunku 

do aktywności zwierząt 



MODUŁ OCENY RYZYKA FALCON SAFE 

 Obliczanie poziomu ryzyka i stopnia zagrożenia dla lotniska w 

oparciu o rozkład lotów, warunki atmosferyczne oraz aktywność 
zwierząt 

 



MODUŁ UŻYTKOWNIKÓW FALCON SAFE 

 Zarządzanie dostępem do aplikacji 

 Przydzielanie uprawnień poszczególnym grupom użytkowników 



ZALETY FALCON SAFE 

Dbamy o to, aby aplikacja była zgodna z wszelkimi dyrektywami 

unijnymi. Konsultantem odpowiedzialnym za część merytoryczną 

aplikacji jest Pan dr Michał Skakuj, miłośnik ptaków, ornitolog z 

wieloletnim doświadczeniem. Jego działalność skupia się na 
bezpieczeństwie ruchu lotniczego w odniesieniu do kolizji z ptakami 

oraz innymi zwierzętami. Korzystając z opracowań naukowych oraz 

doświadczenia Pana dr Michała Skakuja dokładamy wszelkich 

starań, aby analiza ryzyka kolizji w Falcon Safe była rzetelna oraz 
zautomatyzowana. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

JTC Software Sp. z o.o. 
60-431 Poznań, 

ul. Sianowska 4a 

 
info@jtcsoftware.pl 

jtcsoftware.pl 
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