
zök egyenként és összességükben is felhasználóbarát alkalmazhatóságot mutatnak;

tiszta és könnyen tanulható kutatási metodikákat támogatnak. Az eszközök strapabí-

róak, egyáltalán nem, vagy csak minimális karbantartást igényelnek. Olyan alkatré-

szek, amelyek cseréje a használat során számítani kell a terepen, tartalékként megta-

lálhatók a készletben. Alacsony kockázatú eszközök pedig azt jelentik, hogy a fel-

használóra és a környezetében lévõkre nézve is a lehetõ legkisebb kockázatot jelentik

– néhány egyszerû szabályt betartó – üzemszerû alkalmazás során. Az eszközök tel-

jes körûen támogatják a szelektív és célirányosságon alapuló kiválasztási és vizsgálati

technikákat, a modern határ és ellenõrzõ-áteresztõ ponton alkalmazott vizsgálati

módszereket. Az eszközök egyaránt alkalmasak részletesebb vizsgálatra való kivá-

lasztást támogató egyszerû detektorként, mérõeszközként, roncsolásmentes vizsgá-

latokhoz, mind pedig teljes, tételes átvizsgálásokhoz.

A csempészáru felderítõ készlet jól illeszthetõ nem csak békemûveletekhez,

hanem konfliktus utáni missziókban is, ahol az érintett államok, azok intézményei-

nek kapacitásépítése, fejlesztése a cél. Erre irányuló tanfolyamok során a helyi ható-

ságok számára történõ adományozás tárgyát is képezhetik képesség/kapacitásfej-

lesztési programok részeként. Ugyanígy pedig tárgyai lehetnek adományozásnak

ilyen missziók, vagy programok során, vagy éppúgy hátrahagyhatók rendvédelmi

(esetleg katonai) felhasználás céljára – ahogy az az EU misszióknál igen gyakori – a

támogatott szervezetek részére.

Elvira Kuhn – Benedikt Irsch – Christopher Terfer

A „tudásmenedzsment” – információs technológia

A tudásmenedzsmentel kapcsolatban sok félreértés él. A szerzõk felfogása szerint a

tudás menedzsment rendszer, és nem az egyedi dolgok találkozása egy adott helyen

és idõben. A követelmények állandóan változnak, és ezért új utakat kell keresni. Ez

végtelen folyamat, amely állandóan továbbfejleszti önmagát.

A tudásmenedzsment komplex, átfogó feladat, mely a rendelkezésre álló erõfor-

rások sokoldalú és koncentrált felhasználását teszi szükségessé. A siker érdekében

rendszerezett, de elkülönítetten is kezelhetõ adatbázisok szükségesek, amelyeket

célorientáltan kell elhelyezni és tárolni. A tudásmenedzsmenthez kapcsolódó felada-

tok komplexitása igényli a nemzetközi együttmûködést és a központi források szé-

leskörû felhasználását. Támogatni kell a kutatók nemzetközi együttmûködését. A tu-

dásmenedzsment fejlesztése hatékonyan szolgálhatja mind a honvédelmet, mind a

védelmi szféra egészét, például a katasztrófavédelmet is.

Az embernek, mint a tudás hordozójának ismeretei átvihetõk az információs

rendszerbe. Az információval szemben alapvetõ követelmény az egyértelmûség és a

pontosság.
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A haderõben a tudásmenedzsment koncepció számos követelmény kielégítését jelenti.

Ezek közül a legfontosabbak:

– tudással megközelíteni a tudást – azaz korszerû alapokon nyugvó ismeret-tár

rendszereket és egyértelmû szabályokat kell megalkotni;

– a felhalmozott tudás érték és erõforrás, mely professzionális kezelést igényel;

– a strukturált tudás cseréjének megteremtése;

– a dinamikus és aktív információs folyamat biztosítása.

A korszerû tudásmenedzsment átalakítja a tanulás fogalmát és folyamatát is. Ehhez

új struktúrákra van szükség, melyek jelentõsen különbözhetnek a fegyveres erõk

hierarchikus rendszerének felépítésétõl. A létrehozandó rendszer fõ követelményei:

– legyen mindenki számára elérhetõ;

– tartalmazzon kötetlen, azaz a késõbbikben tovább-fejleszthetõ elemeket;

– a változásokat azonnal át kell venni;

– keresési lehetõségek biztosítása;

– kapcsolattartó weboldalak létrehozása.

A látogatók számára lehetõvé kell tenni, hogy oldalakat hozzanak létre, és vélemé-

nyüket kifejthessék.

A tudásmenedzsmentben nagy szerepe van a WIKI-típusú rendszereknek. Ezek mellett

szól, hogy gyorsan hozzáférhetõ, rugalmas, egyszerûen módosítható, a szerzõi

team-ek munkájával a felesleges munkák csökkenthetõk, a változtatások az összes

partner számára azonnal rendelkezésre állnak.

A rendszer elõnyei:

– alacsony költségek,

– könnyû elérhetõség,

– több felhasználói képesség,

– egyszerû adminisztráció,

– könnyû csatlakozás,

– feltöltési lehetõségek,

– direkt együttmûködés,

– a változtatások azonnali láthatósága,

– célszerû funkció,

– egyszerû felépítés

– keresési lehetõség,

– hozzászólások és megbeszélések,

– ellenõrzött elérési kontroll,

– visszacsatolás.

A rendszernek természetesen számos hátránya is van. Ezek közül kiemelendõ: a

struktúra hiánya, a manipuláció veszélye és káosz alakulhat ki, ha nem egyértelmû-

en tisztázottak a hozzáférési jogosultságok.

A vázolt problémák azonban jól kezelhetõk adminisztrátorokkal vagy minõség-

irányítási vezetõk közremûködésével. A fejlesztések eredményeként egyszerû, olcsó

és hatékony rendszer jöhet létre. A végrehajtás során ki kell alakítani a haderõ részei-

nek együttmûködését, a rendszer tesztelését, a bemutató tréningeket, mindvégig ki-

emelve az információ fontosságát. Mindezzel elérhetõ a praktikus végrehajtás.
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