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Ltkol Richard Tewes (JIVC / Landgebonden
IT / Projectleider HGI) en lkol Edwin
Saiboo (CLAS / 1.GNC)

Op 3 januari 2022 heeft op de afgesproken datum de
overdracht plaatsgevonden van de ‘Blauwe Disk’ aan
een vertegenwoordiging van 1GNC. Deze langverwachte disk bevat de release van TITAAN 4.4 en de nieuwe
FMN 3.0 spiral die vanaf 1 januari 2022 binnen NATO
actief is geworden. Hierdoor is het Nederlands-Duits
Legerkorps in staat om het operationele netwerk tijdens
de oefening Steadfast Cobalt 2022 te certificeren voor
de komende inzet als NATO Rapid Response (NRF)
eenheid in 2023.
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De scheidend projectleider HGI ltkol Richard Tewes draagt de blauwe disk over aan de Deputy G6 1GNC, lkol Edwin Saiboo.
Op de achtergrond een vertegenwoordiging van 1GNC, JIVC Land-IT en Staf CLAS.
De doorontwikkeling van het product is twee jaar geleden
begonnen na de oplevering van de toenmalige TITAAN 4.3
en FMN 2 release en bevat naast de meest recente updates
en FMN 3.0 services een aantal langverwachte security
features zoals Network Access Control (NAC) en 2 Factor
authenticatie (2FA). Tijdens de afgelopen zes maanden is
door het HGI projectteam samen met collega’s van Land-IT
koortsachtig gewerkt om van het tijdens CWIX21 succesvol
geteste prototype een productieversie te maken. Het projectteam zal waar nodig op locatie ondersteuning bieden tijdens
de implementatie.
Tegelijk met de overdracht van de blauwe disk met de software release heeft 1GNC de eerste batch van nieuwe G10
servers in ontvangst genomen. Met de combinatie van
nieuwe TITAAN hardware en software hebben eenheden tot
de oplevering van GrIT de beschikking over een robuust
HGI-platform om hun operationele taak te vervullen.

NRF 2023 preparation

For 1.GNC January 2022 is the starting point for refocusing
to the next NATO NRF stand by assignment: the NRF Land
Component Command Role 2023.
For 1.GNC this means that under NATO guidance the 1.GNC
operational planners participate to the Crisis Response
Planning. The 1.GNC C2 and CIS has to be uplifted to the
NATO 2023 requirements. CIS validation will take place
during the NATO lead Steadfast Cobalt 2022 (February to
June), and ultimately C2 and Staff certification during
NATO lead exercise Steadfast Jupiter 2022 (October and
November).
The CIS validation immediately started in January with hardware and software updates of the current CIS in order to be
ready and meet the Federated Mission Network requirements
spiral 3.0 and to meet the NRF services baselines that relate
to NRF 2023. Ultimately 1.GNC reaches full services interoperability with the NATO Command Structure.
Together Strong!
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