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Ludzie, na których polegamy,
polegają na Grupie Thales.

„Klienci polegają na
Grupie Thales, ponieważ
pomagamy im podejmować
właściwe decyzje, we
właściwym czasie, w coraz
bardziej złożonym świecie.”

#KluczoweLiczby

Nasza firma…
Thales jest organizacją globalną, działającą na wszystkich kontynentach i obecną na
pięciu głównych rynkach o kluczowym znaczeniu. Są to lotnictwo, przestrzeń
kosmiczna, transport lądowy, obronność i bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo cyfrowe.
Od głębi oceanów po bezkres kosmosu i cyberprzestrzeni Thales oferuje wyjątkową
gamę technologii i usług, dzięki którym świat jutra staje się możliwy już dziś.

#OdPrezesa

Ponad 80 000
pracowników w 68 krajach

Rewolucja cyfrowa radykalnie zmienia rynki, na których
działa nasza Grupa. Jednocześnie otwiera przed nami
ogromne możliwości w zakresie tworzenia i rozwijania
rozwiązań, które pozwalają naszym klientom na
podejmowanie właściwych decyzji, we właściwym
czasie, w coraz bardziej złożonym świecie.
W ciągu ostatnich stu lat na świecie miało miejsce
kilka rewolucji technologicznych związanych z energią
elektryczną, elektroniką, komputerami, a obecnie technologiami cyfrowymi. Thales uczestniczył we wszystkich
tych przemianach, niekiedy odgrywając rolę pioniera.
Thales łączy szeroką ofertę światowej klasy technologii
z dogłębną wiedzą i zrozumieniem rynków, na których
działa. Nasza wyjątkowa pozycja pozwala Grupie
osiągać rentowny i zrównoważony wzrost,
przewyższający tempo rozwoju rynku.

Wyjątkowe połączenie roli lidera technologicznego,
kreatywności i zaangażowania naszych pracowników
sprawia, że Thales odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej klientów na całym świecie.
Podobnie jak wszystkie duże firmy technologiczne
Thales musi przyciągać i zatrzymywać najlepsze
talenty. Jestem przekonany, że tym, co nas wyróżnia,
jest różnorodność zespołów pracowniczych i szerokie
możliwości, jakie oferujemy naszym pracownikom. W
dzisiejszym, globalnym środowisku ludzie zatrudnieni
w Grupie Thales bardziej niż kiedykolwiek stanowią
o naszej sile. Naszym podstawowym atutem jest zbiorowa inteligencja i kreatywność 80 tys. pracowników w
68 krajach, którzy z pasją podchodzą do pracy, są zafascynowani technologią i – aby osiągnąć oczekiwany
przez Grupę Thales poziom wyników - gotowi pokonać
własne ograniczenia.

Około

19 mld €*
przychodów

Własne nakłady na badania i rozwój

Ponad 1 mld €*

(bez uwzględnienia zewnętrznych źródeł finansowania
badań i rozwoju)

Mamy jasny plan gwarantujący długofalowy wzrost.
Pragniemy rozwijać kulturę opartą na dostosowaniu
się do potrzeb klienta, wzmocnić działania na rzecz
zwiększenia wydajności operacyjnej. Chcemy także
zwiększyć nasze zaangażowanie w badania i rozwój,
inwestując zarówno w technologie, jak i w talenty.
Niedawne przejęcie Gemalto, światowej klasy spółki
specjalizującej się w bezpieczeństwie cyfrowym i obsługującej firmy oraz organy rządowe w ponad
180 krajach, to milowy krok w realizacji naszego planu
rozwoju. Dzięki przejęciu transformacja cyfrowa Grupy
nabrała tempa, a Thales stał się światowym liderem w
dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego.

Patrice Caine,
Prezes i Dyrektor Generalny
Thales

*W oparciu o skonsolidowane sprawozdania na temat dochodów Thales i Gemalto z 2017 r.

Ludzie, na których polegamy, polegają na Grupie Thales.
#BezpieczeństwoCyfrowe
„Silent authentication”

Kształtujemy
bezpieczny świat jutra
N

a wszystkich rynkach
obsługiwanych przez Thales
trwa rewolucja cyfrowa.
Grupa dokonuje znacznych inwestycji w
związane z nią technologie obejmujące
łączność, Big Data, sztuczną inteligencję i
cyberbezpieczeństwo. Chcemy w ten sposób
pomóc naszym klientom w poprawie
efektywności, bezpieczeństwa i wyników
ekonomicznych.
Już dziś Thales pracuje nad rozwiązaniami
dla świata jutra, opartego na technologii
Łączność

Sztuczna
inteligencja

Big Data

Cyberbezpieczeństwo

cyfrowej – od autonomicznych pojazdów
po współpracujące systemy walki.
Od połączonych z siecią kokpitów po
bezpieczne chmury obliczeniowe i
zabezpieczoną łączność. Od samouczących
się radarów po rozwiązania z zakresu
wirtualnej rzeczywistości wykorzystywane
do szkoleń i prognozowania procesów
serwisowych.
Tożsamość cyfrowa i bezpieczeństwo
cyfrowe mają kluczowe znaczenie w
każdym obszarze świata jutra.

Na każdym etapie podejmowania
kluczowych decyzji, konieczne jest
zapewnienie niemal natychmiastowej
weryfikacji tożsamości użytkowników
oraz ich uwierzytelnienia gwarantującego
odpowiedni poziom zaufania. Dzięki
przejęciu Gemalto Thales stał się
światowym liderem w dziedzinie
bezpieczeństwa cyfrowego.

Obecnie w celu weryfikacji tożsamości
cyfrowej korzystamy z haseł i dwuetapowego
procesu uwierzytelniania. Thales pracuje
jednak nad technologią wykorzystującą
techniki deep learning, biometrykę i sztuczną
inteligencję, tak aby w płynny i dyskretny
sposób zweryfikować kim jesteśmy. Tego
rodzaju uwierzytelnianie może stać się
kluczowym czynnikiem w zwalczaniu i
eliminowaniu oszustw cyfrowych w sektorze
bankowości i finansów.

#SpołecznaOdpowiedzialnośćBiznesu
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Big Data i
bezpieczeństwo
danych
W czasach Big Data pojawia się
bezprecedensowa liczba punktów danych,
których analiza pozwala na prowadzenie
ekscytujących badań i podejmowanie
lepszych decyzji biznesowych. Konieczne
jest jednak zabezpieczenie zbiorów danych,
i to na ogromną skalę. Nasze rozwiązania
w zakresie szyfrowania danych i tokenizacji
wykorzystywane są do zabezpieczenia
danych w najbardziej rozpowszechnionych
środowiskach, czy to w odniesieniu do
infrastruktury Hadoop, czy nierelacyjnych
(NoSQL) baz danych, takich jak MongoDB
czy Couchbase. Jednocześnie zabezpieczenia
te nie zakłócają działania narzędzi
analitycznych, dzięki którym zbiory danych są
tak cenne.

Bezpieczeństwo
przestrzeni lotniczej
jutra
W cyfrowym świecie jutra zarządzanie
ruchem lotniczym będzie musiało sprostać
przebywającym w przestrzeni powietrznej
niezidentyfikowanym dronom. W tym
kontekście kluczowe znaczenie odgrywać
będzie skuteczne rozpoznanie, czy dron jest
dopuszczony do lotu w danym obszarze.
Thales, dzięki kompetencjom w dziedzinie IoT,
weryfikacji tożsamości cyfrowej i technologii
radarowej, każdego dnia odpowiada na te
wyzwania.

Różnorodność źródłem
innowacji

O

d ponad piętnastu lat Thales prowadzi aktywną politykę
odpowiedzialności społecznej. W kontaktach z klientami i
dostawcami, jak również pracownikami, akcjonariuszami,
rynkami finansowymi i społeczeństwem, przywiązujemy najwyższą
wagę do postępowania zgodnego z zasadami etyki, przejrzystości i
dialogu. Wdrożona w całej Grupie polityka różnorodności i integracji
jest odzwierciedleniem naszego głębokiego przekonania, że relacje
między ludźmi z różnych kultur i środowisk są motorem innowacyjności i
konkurencyjności. Polityka ta zyskała międzynarodowe uznanie, a Thales
uplasował się na pierwszym miejscu w kategorii „Lotnictwo i Obronność”
w indeksie Dow Jones Sustainability (w wersji światowej), który ocenia
spółki na podstawie ich wyników gospodarczych, środowiskowych i
społecznych. W 2003 roku Thales podpisał dokument „United Nations
Global Compact” i przestrzega zawartych w nim 10 zasad dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych. Grupa osiągnęła poziom
zaawansowany programu Global Compact w roku 2012.

Przełomowe
technologie w
przełomowych
momentach

Bezpieczeństwo cyfrowe
Zaufanie w cyberprzestrzeni
Jesteśmy partnerem firm i rządów, którym umożliwiamy przeprowadzenie
bezpiecznej transformacji cyfrowej możliwej dzięki wbudowaniu elementu zaufania do miliardów cyfrowych kontaktów z użytkownikami. Nasze
technologie zarządzania tożsamością i ochrony danych pomagają zarówno
bankom w bezpiecznym przesyłaniu środków pieniężnych, jak i ludziom w
swobodnym przekraczaniu granic. Zaufało nam ponad 30 000 organizacji
stosujących rozwiązania Grupy Thales przy weryfikacji tożsamości osób
i przedmiotów, zapewnianiu dostępu do usług cyfrowych, analizowaniu
dużych zbiorów informacji i szyfrowaniu danych. Świat charakteryzuje się
coraz większą liczbą połączeń, a Thales sprawia, że są one bezpieczniejsze.

#1

na świecie w dziedzinie
ochrony danych

Thales to firma odpowiadająca na potrzeby klientów z
całego świata, którzy oczekują innowacyjnych rozwiązań podnoszących poziom życia i bezpieczeństwa. Dzięki
niezwykłemu połączeniu kompetencji, talentu i różnorodności kulturowej, specjaliści i naukowcy Grupy Thales są w stanie zaprojektować i zrealizować nawet najbardziej wymagające technologicznie rozwiązania. Projekty Grupy Thales, które wprowadzają
technologie przyszłości, można znaleźć wszędzie tam, gdzie
trzeba działać szybciej, sprawniej i wydajniej. Nasi klienci mogą
korzystać z zaawansowanych rozwiązań i podejmować trafne
decyzje w najbardziej istotnych sprawach. Od głębi oceanów po
bezkres kosmosu i cyberprzestrzeni pomagamy naszym klientom
myśleć mądrzej i działać szybciej.

Thales Alenia Space –
Przestrzeń kosmiczna
Kluczowy komponent
Dla Thales Alenia Space przestrzeń kosmiczna to wyznacznik
wyzwań, dzięki którym osiągamy nowy horyzont ludzkich
możliwości, co umożliwi nam budowę lepszej, bardziej
zrównoważonej przyszłości na Ziemi.
Z technologii Thales Alenia Space korzystają agencje rządowe,
instytucje naukowo-badawcze oraz sektor komercyjny. Thales
Alenia Space projektuje, dostarcza i obsługuje rozwiązania
satelitarne, dzięki którym nasi klienci mają dostęp do globalnych
systemów obserwacyjnych, lokalizacyjnych i telekomunikacyjnych
oraz umożliwiają eksplorację i obserwację układu słonecznego.
Technologie oraz systemy kosmiczne są kluczowym komponentem
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz gospodarce kraju do celów
pozycjonowania, zapewniania globalnych połączeń, a także do
obserwacji oraz optymalizacji zasobów naszej planety.

#2

na świecie w dziedzinie cywilnych systemów satelitarnych

Lotnictwo
Kompleksowe rozwiązania
dla sektora lotniczego
Lotniska, linie lotnicze, piloci, załogi i pasażerowie ufają
Grupie Thales, powierzając nam zadanie zapewnienia
bezpieczniejszych, łatwiejszych i bardziej wydajnych
lotów. Umożliwiamy to projektując, dostarczając i wspierając systemy utrzymujące bezpieczny ruch w przestrzeni
powietrznej. Oferujemy rozwiązania w zakresie zarządzania
ruchem lotniczym, awioniki, szkoleń i symulacji, a także
pełnej łączności samolotu i usług pokładowych przy
zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Zapewniamy połączenia między wszystkimi elementami
ekosystemu lotniczego, w powietrzu i na ziemi.

#1

na świecie w dziedzinie
zarządzania ruchem lotniczym

#2

na świecie w dziedzinie rozrywki i
łączności pokładowej

#3

na świecie w dziedzinie awioniki dla
samolotów komercyjnych

Transport lądowy
Obronność i bezpieczeństwo
Obronność i bezpieczeństwo
na najwyższym poziomie
Wśród klientów, którzy nam zaufali, są siły zbrojne,
rządy i globalne organizacje. Thales pomaga im osiągnąć
i utrzymać bezpieczeństwo, przewagę taktyczną oraz
niezależność strategiczną wobec wszelkiego rodzaju
zagrożeń. W coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie
rządy, aby chronić swoich obywateli i podnosić poziom
światowego bezpieczeństwa, polegają na naszej fachowej
wiedzy. Thales dostarcza rozmaite rozwiązania chroniące
państwa, miasta i infrastrukturę krytyczną - od radarowych
systemów kierowania ogniem poprzez zaawansowane
sonary dla okrętów podwodnych po zabezpieczone
cybernetycznie systemy transmisji zapewniające bezpieczeństwo w powietrzu.

#1

Europejski dostawca zaawansowanych rozwiązań w zakresie
rozpoznania i kierowania misją

#1

na świecie w zakresie inteligentnych i
bezpiecznych rozwiązań dla lotnisk

Pionierskie rozwiązania w
dziedzinie mobilności
Państwa, miasta, przewoźnicy i zarządcy infrastruktury kolejowej
ufają Grupie Thales, pozwalając nam sprostać ich wyzwaniom
związanym z postępującą urbanizacją i mobilnością. Dzięki naszym
kompetencjom w zakresie systemów sterowania ruchem, łączności,
pobierania opłat i cyberbezpieczeństwa, zapewniamy zarówno
bezpieczną i wydajną podróż, jak i transport towarów.

#2

na świecie w dziedzinie
systemów sterowania ruchem
kolejowym
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