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Společnost Harris
úspěšně dokončila akvizici ﬁrmy Exelis
vyvinout a nabídnout svým zákazníkům nejlepší pozemní a letecké komunikační systémy.
Za účelem udržení přední světové pozice Harris investuje velké ﬁnanční prostředky do vývoje a efektivity výroby. Tým inženýrů a vědců
neustále pracuje na vývoji a inovaci produktů
značky Harris. Tento fakt ostatně dokládají
následující údaje, přičemž další informace lze
nalézt na www.harris.com.
Harris Corporation v číslech
• roční obrat 8 mld. USD
• 23 000 zaměstnanců (z jich je 9000 vědců
a inženýrů)
• zákazníci ve více než 125 zemích světa

Exelis Inc. (původně ITT
Defence)

❚ Firma Harris představuje mimo jiné i klíčového
globálního výrobce komunikační techniky.

Harris Corporation Inc. úspěšně dokončila akvizici společnosti Exelis Inc. v celkové hodnotě 4,75 miliardy USD. O sloučení obou subjektů generální ředitel William
M. Brown prohlásil, že „spojením dvou doplňujících se výrobců vznikla konkurenčně
silná nadnárodní společnost“. Akvizice Exelis
umožní ﬁrmě Harris nabídnout zákazníkům
inovativní a ﬁnančně výhodné řešení i pro
nejsložitější požadavky. Generální ředitel Exelis k tomu uvedl: „Spojení pro nás představuje
novou kapitolu, která zavazuje obě společnosti k inovaci a integraci špičkových produktů a systémů. Dále znamená nové příležitosti
pro zaměstnance a výnosnější dividendy pro
akcionáře.“

Exelis Inc. představuje předního světového výrobce se širokým portfoliem špičkových
produktů z oblasti leteckých, obranných a informačních technologií. Světové prvenství si
udržuje v oblasti přesného určování polohy
a navigace z pozemních, leteckých a satelitních systémů. Rovněž zajišťuje služby pro
řízení letového provozu, systémy pro zpracování a distribuci obrazu, pro obranu klíčových
civilních sítí, pro zpravodajskou podporu, sledování a průzkum – ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) a rovněž analytické
programové vybavení. V neposlední řadě vyvíjí a vyrábí kompozitní komponenty pro letecký průmysl. Více informací o schopnostech
a aktivitách lze nalézt na www.exelisinc.com.

Exelis v číslech
• tržby z prodeje za rok 2014 činily
3,25 mld. USD
• 10 000 zaměstnanců
Sloučením Harris a Exelis byly vytvořeny
čtyři nové divize v rámci ﬁrmy Harris
Communication Systems: Je zaměřena
na vojenské, taktické a letecké systémy, sítě
pro bezpečnostní složky, policii, sítě pro veřejné služby (hasiči, ambulance a IZS) a také
na technologie nočního vidění.
Critical Networks: Zajišťuje management klíčových pozemních sítí pro státní správu, satelitní spojení pro ministerstva obrany
a pro ropné věže v Severním moři či Mexickém zálivu. Dále zajišťuje propojení 4000 terminálů pro řízení letového provozu a také komunikaci v oblasti energetiky.
Electronic Systems: Nabízí rozsáhlé
portfolio systémů elektronického boje, avioniky, produktů pro oblast řízení, velení, spojení, počítačovou podporu a zpravodajství C4I
(Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence), průzkumné podmořské systémy a kompozitní komponenty pro
letecký průmysl.
Space and Intelligence: Je zaměřena
na geograﬁcké zpravodajství GEOINT (Geospatial Intelligence), inteligentní satelitní senzory a jejich obranu a na pozemní stanice pro
■
analýzu získaných informací.
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Harris Corporation
Harris Corporation je mezinárodní společnost se sídlem v Melbourne na Floridě
v USA. Jedná se o předního světového výrobce
v oblasti komunikačních a informačních technologií pro vládní a civilní uživatele ve více
než 125 zemích světa. Hlavním cílem ﬁrmy je
Pro bližší informace o produktech výše uvedených divizí kontaktujete společnost Interlink CS,
zástupce pro Českou republiku a Slovensko na tel.: 00420 233 343 220, www.interlinkcs.cz.

❚ Akvizicí ﬁrmy Exelis si společnost Harris rozšířila své
portfolio i o moderní prostředky nočního vidění.
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