
NNAANNeewwss:: AAbboouutt  sseevveenn  yyeeaarrss  aaggoo
NNAAVVAAIIRR  iinniittiiaatteedd  ssiiggnniiffiiccaanntt
cchhaannggeess  iinn  tthhee  wwaayy  iitt  ddooeess  bbuussiinneessss..
WWhhaatt  iiss  tthhee  vviissiioonn  wwhhiicchh  ddrroovvee
tthhoossee  cchhaannggeess  aanndd  ssttiillll  gguuiiddeess
NNAAVVAAIIRR??

RRAAddmm..  SStteeiiddllee::  TThhee  vviissiioonn  wwaass  ttoo
ccrreeaattee  oonnee  tteeaamm..  TTooddaayy,,  NNAAVVAAIIRR  iiss
PPaattuuxxeenntt  RRiivveerr,,  MMdd..;;  LLaakkeehhuurrsstt,,
NN..JJ..;;  OOrrllaannddoo,,  FFllaa..;;  PPooiinntt  MMuugguu  aanndd
CChhiinnaa  LLaakkee,,  CCaalliiff..;;  aanndd  tthhee  ddeeppoottss,,
hheellppiinngg  tthhee  fflleeeett  ddoo  wwhhaatt  iitt  hhaass  ttoo
ddoo..  WWee  pprroovviiddee  pprrooggrraamm  mmaannaaggee--
mmeenntt,,  ccoonncceepptt  eexxpplloorraattiioonn,,  tteesstt  aanndd
eevvaalluuaattiioonn  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  ssuuppppoorrtt
ffrroomm  ccoonncceepptt  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ddiiss--
ppoossaall..  AAbboovvee  aallll,,  tthhee  tteeaamm  ffooccuusseess
oonn  ddeelliivveerriinngg  ttoo  tthhee  fflleeeett  aavviiaattiioonn
ssoolluuttiioonnss  wwhhiicchh  eennaabbllee  ddoommiinnaannccee
ffrroomm  tthhee  sseeaa..  

IInn  OOccttoobbeerr  11999977  VVAAddmm..  LLoocckkaarrdd,,
CCOOMMNNAAVVAAIIRRSSYYSSCCOOMM,,  ssppookkee  ttoo
NNAAVVAAIIRR  mmaannaaggeerrss  aabboouutt  eevvoollvviinngg
NNAAVVAAIIRR  iinnttoo  aa  wwoorrlldd--ccllaassss  bbuussii--
nneessss  tthhaatt  iiss  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  fflleeeett..
WWhheerree  iiss  NNAAVVAAIIRR  oonn  tthhee  ttiimmee  lliinnee
wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrdd  tthhaatt  ggooaall??

WWee  aarree  mmaakkiinngg  eexxcceelllleenntt
pprrooggrreessss..  BBaassee  RReeaalliiggnnmmeenntt  aanndd
CClloossuurree  ccoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaa--
ttiioonnss  pprroommpptteedd  oouurr  aaddaappttaattiioonn  ooff  tthhee
iinndduussttrryy--bbaasseedd  ccoonncceepptt  ooff  aa  ccoommppee--
tteennccyy--aalliiggnneedd  oorrggaanniizzaattiioonn..  VVAAddmm..
LLoocckkaarrdd  wwaanntteedd  ttoo  bbrriinngg  iinnttoo  ccoonn--
ssiiddeerraattiioonn  ttoottaall  lliiffee--ccyyccllee  aanndd  oowwnneerr--
sshhiipp  ccoossttss,,  aanndd  ttoo  rreevviieeww  oouurr  iinntteerrnnaall

pprroocceesssseess  ttoo  mmaakkee  oouurrsseellvveess  mmoorree
eeffffiicciieenntt  aanndd  ddrriivvee  ccoossttss  ddoowwnn..  WWee
llooookkeedd  aatt  oouurr  pprroocceesssseess  ttoo  ddeeffiinnee
ccoosstt  ddrriivveerrss  iinn  tteesstt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn,,
aaccqquuiissiittiioonn  mmaannaaggeemmeenntt,,  iinn--sseerrvviiccee
ssuuppppoorrtt  aanndd  oouurr  oowwnn  oorrggaanniizzaattiioonnaall
ssuuppppoorrtt..  WWee  ttaarrggeetteedd  wwhheerree  wwee
ccoouulldd  cchhaannggee  pprroocceesssseess  ttoo  rreeaapp  tthhee
bbiiggggeesstt  rreettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt..  

WWee  tthheenn  hhiirreedd  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  hheellpp
uuss  iiddeennttiiffyy  aanndd  ffiinnee  ttuunnee  tthhee  ttaarrggeettss
ffoorr  rreepprroocceessssiinngg  aanndd  eennggiinneeeerriinngg;;
rriigghhtt  nnooww,,  wwee  hhaavvee  1144  tteeaammss  uunnddeerr--
wwaayy  rreevvaammppiinngg  oouurr  pprroocceesssseess..  IInn
FFeebbrruuaarryy  wwee  bbeeggiinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaa--
ttiioonn  pprroocceessss,,  wwhhiicchh  wwiillll  ttaakkee  ffrroomm
1122  ttoo  1188  mmoonntthhss..  WWee  sshhoouulldd  sseeee  ssiigg--
nniiffiiccaanntt  bbeenneeffiittss  ffrroomm  rreedduucceedd  ccoossttss
ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss,,  tthheerreebbyy  rreedduucciinngg
tthhee  ccoossttss  ooff  oouurr  ooppeerraattiioonn  ttoo  tthhee
fflleeeett..  

DDiidd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt//mmiilliittaarryy  aauuss--
tteerree  bbuuddggeett  mmaakkee  iitt  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo
mmoovvee  ttoowwaarrdd  tthhaatt  ggooaall??

AAccttuuaallllyy,,  iitt  hheellppeedd..  TThhee  bbiiggggeesstt
ppaarrtt  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  rreeeennggiinneeeerr--
iinngg  iiss  ccoommmmuunniiccaattiinngg  cchhaannggee  ttoo  tthhee
ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee
nneecceessssaarryy  cchhaannggeess..  AA  ddeeccrreeaassiinngg
bbuuddggeett  aanndd  oouurr  oowwnn  rreeoorrggaanniizzaattiioonn
hheellppeedd  uuss  eemmpphhaassiizzee  tthhee  nneeeedd  ffoorr
rreeeennggiinneeeerriinngg..  

TThhee  ccoommmmeerrcciiaall  aaccttiivviittiieess  aannaallyy--
ssiiss  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  llaattee  11998800ss
rreessuulltteedd  iinn  aann  iinniittiiaattiivvee  tthhaatt  ddiirreecctteedd
ggoovveerrnnmmeenntt  ffaacciilliittiieess  ttoo  llooookk  aatt  tthhee

wwoorrkk  tthheeyy  wweerree  ddooiinngg  aanndd,,  wwhheerree
aapppprroopprriiaattee,,  ccoommppeettee  aanndd  ccoonnttrraacctt
wwiitthh  oouuttssiiddee  ssoouurrcceess..  TThhiiss  pprroovviiddeedd
aann  iinncceennttiivvee  ffoorr  oouurr  ppeeooppllee,,  bbeeccaauussee
iiff  wwee  bbeeccoommee  mmoorree  eeffffiicciieenntt,,  wwee
ddoonn’’ tt  hhaavvee  ttoo  rreellyy  ttoottaallllyy  oonn  oouutt--
ssoouurrcciinngg..  

CCaann  yyoouu  eexxppllaaiinn  NNAAVVAAIIRR’’ss
aapppprrooaacchh  ttoo  bbuussiinneessss  aass  nneettwwoorrkk--
cceennttrriicc  wwaarrffaarree  bbeeccoommeess  tthhee  ffooccuuss  ooff
tthhee  NNaavvyy??

NNAAVVAAIIRR  wwiillll  bbee  tthhee  aaiirr  nnooddee  iinn
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tteessttiinngg  ooff  tthhee
nneettwwoorrkk--cceennttrriicc  wwaarrffaarree  ccoonncceepptt..
WWee  aarree  wwoorrkkiinngg  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee
NNaavvaall  SSeeaa  SSyysstteemmss  CCoommmmaanndd,,  tthhee
SSppaaccee  aanndd  NNaavvaall  WWaarrffaarree  SSyysstteemmss
CCoommmmaanndd  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..
NNAAVVAAIIRR  hhaass  aa  lloott  ooff  eexxppeerriieennccee
wwiitthh  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ssyysstteemmss..  TThhee
aavviiaattiioonn  ccoommmmuunniittyy  ddiidd  aa  ttrreemmeenn--
ddoouuss  jjoobb  ooff  iinntteeggrraattiinngg  tthhee  FF//AA--1188
HHoorrnneett,,  EE--22CC  HHaawwkkeeyyee  aanndd
TToommaahhaawwkk  mmiissssiillee..  NNooww,,  wwee  wwaanntt
ttoo  ggoo  oonnee  sstteepp  ffuurrtthheerr  iinn  tthhee  ttoottaall
iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  aaiirr  ppiiccttuurree..  TThhee  EE--
22CC’’ss  ccooooppeerraattiivvee  eennggaaggeemmeenntt  ccaappaa--
bbiilliittiieess  aarree  ccrriittiiccaall  ttoo  tthhaatt  eeffffoorrtt..  WWee
hhaavvee  ooppeerraattiioonnaall  HHaawwkkeeyyeess  tthhaatt
hhaavvee  bbeeeenn  mmoovveedd  ttoo  tthhee  rraannggee  ffaacciillii --
ttyy  aatt  PPooiinntt  MMuugguu,,  wwhhiicchh  iiss  lliinnkkeedd  ttoo
CChhiinnaa  LLaakkee..  TThhrroouugghh  CChhiinnaa  LLaakkee’’ss
ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  PPaattuuxxeenntt  RRiivveerr,,
NNAAVVAAIIRR  bbrriinnggss  ttooggeetthheerr  aa  ttoottaall  ppeerr--
ssppeeccttiivvee  ooff  nneettwwoorrkk--cceennttrriicc  wwaarrffaarree..
TThhaatt  iiss  tthhee  ffuuttuurree  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhheerree
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wwee  aarree  hheeaaddeedd..  AAllll  ooff  oouurr  ssyysstteemmss
hhaavvee  ttoo  iinntteerrppllaayy..  FFrroomm  ddeessttrrooyyeerrss  ttoo
FF//AA--1188ss  ttoo  ssppaaccee,,  wwee  hhaavvee  ttoo  bbrriinngg
iitt  aallll  ttooggeetthheerr  ttoo  mmaakkee  uupp  tthhee  aaiirr
ccoommppoonneenntt..

WWhhaatt  iiss  tthhee  iimmppaacctt  aanndd  bbeenneeffiitt
tthhaatt  fflleeeett  ooppeerraattoorrss  sseeee  aass  aa  rreessuulltt  ooff
iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  pprroocceesssseess  wwee
hhaavvee  ttaallkkeedd  aabboouutt??

FFiirrsstt,,  tthhee  uunniittss  aarree  bbeenneeffiittiinngg
ffrroomm  aa  NNAAVVAAIIRR  tthhaatt  iiss  mmoorree
rreessppoonnssiivvee  ttoo  fflleeeett  nneeeeddss..  AAnn  eexxaamm--
ppllee  iiss  oouurr  pprrooppuullssiioonn  mmaannaaggeemmeenntt
bbooaarrdd..  AAnnyyoonnee  wwhhoo  hhaass  aa  pprroobblleemm
wwiitthh  eennggiinneess  oorr  tthhee  eennggiinnee  ssuuppppoorrtt
iinnffrraassttrruuccttuurree  ccaann  rreeaacchh  tthhiiss  bbooaarrdd
oonn  tthhee  pphhoonnee  oorr  tthhrroouugghh  tthhee  wweebb..  IInn
tthhee  ffuuttuurree  wwee  wwiillll  hhaavvee  oonnee  ppooiinntt  ooff
ccoonnttaacctt  ffoorr  aallll  ttrraaiinniinngg  ssyysstteemmss,,
wwhhiicchh  wwiillll  ffuurrtthheerr  iinnccrreeaassee  rreessppoonn--
ssiivveenneessss..

WWee  wwaanntt  ttoo  bbee  ttoottaallllyy  rreessppoonnssiivvee..
AAnnyybbooddyy  iinn  tthhee  fflleeeett  wwhhoo  nneeeeddss  hheellpp
sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ccaallll  NNAAVVAAIIRR  aanndd
ggeett  aa  ppeerrssoonn——nnoott  aa  rreeccoorrddiinngg..

WWee  aarree  aallssoo  ddeeccrreeaassiinngg  oouurr  eennggii--
nneeeerriinngg  iinnvveessttiiggaattiioonn  ccyyccllee  ffrroomm  119922
ddaayyss  ttoo  3300  ddaayyss,,  aanndd  aarree  wwoorrkkiinngg  ttoo
ddeeccrreeaassee  tthhee  rreeppaaiirr  ccyyccllee..  

NNAAVVAAIIRR  iiss  aallssoo  llooookkiinngg  iinnttoo  aavvii--
aattiioonn  mmaaiinntteennaannccee  ssuuppppllyy  rreeaaddiinneessss..
TThhee  CCoommmmaannddeerr  iinn  CChhiieeff,,  UU..SS..
PPaacciiffiicc  FFlleeeett  nnootteedd  tthhee  eexxtteennssiivvee
aammoouunntt  ooff  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttuurrnn  aann
aaiirrppllaannee  aarroouunndd,,  ssoo  wwee  aarree  iiddeennttiiffyyiinngg
tthhee  aarreeaass  wwhheerree  iinnvveessttmmeenntt  iiss
rreeqquuiirreedd  ttoo  rreedduuccee  aaiirrccrraafftt  ggrroooomm
ttiimmee..  AAnndd  wwee  aarree  ppllaacciinngg  aa  nneeww
eemmpphhaassiiss  oonn  aaiirrccrraafftt  mmooddiiffiiccaattiioonnss,,
wwhheerree  wwee  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmooddiiffiiccaattiioonnss
tthhaatt  aarree  tthhee  bbiiggggeesstt  rreettuurrnn  oonn  oouurr
iinnvveessttmmeenntt  aanndd  bbaacckkffiitt  tthheemm  aass
qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee  iinnttoo  ooppeerraattiioonnaall
ppllaattffoorrmmss..

WWhhaatt  cchhaannggeess  hhaass  NNAAVVAAIIRR
mmaaddee  ttoo  ssppeeeedd  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  nneeww
tteecchhnnoollooggiieess  iinn  tthhee  fflleeeett??

AAbboouutt  aa  yyeeaarr  aaggoo,,  wwee  bbeeggaann  aa
ssttrraatteeggyy--ttoo--ttaasskk--ttoo--tteecchhnnoollooggyy
pprroocceessss..  IInn  ffaacctt,,  wwee  hhaavvee  jjuusstt  ccoomm--
pplleetteedd  iittss  iinniittiiaall  ccyyccllee..  FFiirrsstt,,  tthhee
wwaarrffiigghhtteerr  ddeeffiinneess  wwhhaatt  iiss  nneeeeddeedd..  AA
NNAAVVAAIIRR  rreeqquuiirreemmeennttss  bbooaarrdd  lliinnkkss
tthhaatt  nneeeedd  ttoo  tteecchhnnoollooggyy  pprrooggrraammss
aanndd  pprriioorriittiizzeess  tthhee  nneeeeddss..

TTeecchhnnoollooggiieess  nnoott  lliinnkkeedd  ttoo  wwaarrffiigghhtt--
eerr  nneeeeddss  aarree  nnoott  aa  pprriioorriittyy..  TThhiiss
aalllloowwss  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  rreedduunnddaann--
cciieess  bbeettwweeeenn  pprrooggrraammss..

PPuuttttiinngg  LLAANNTTIIRRNN  [[llooww--aallttiittuuddee
nnaavviiggaattiioonn  aanndd  ttaarrggeettiinngg  iinnffrraarreedd  ffoorr
nniigghhtt]]  oonn  tthhee  FF--1144  TToommccaatt  iiss  aa  ggoooodd
eexxaammppllee  ooff  hhooww  tthhiiss  pprroocceessss  ccaann
mmoovvee  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  mmeeeett  tthhee  fflleeeett
wwaarrffiigghhtteerr’’ss  nneeeeddss..  IItt  rreepprreesseennttss  aa
ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggee  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt
iinn  tthhee  ssppeeeedd  wwiitthh  wwhhiicchh  wwee  ccaann  ttaakkee
aaddvvaannttaaggee  ooff  tteecchhnnoollooggyy..

IIss  tthheerree  aannyytthhiinngg  eellssee  tthhaatt
NNAAVVAAIIRR  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  wwhhiicchh
ssiiggnnii ff iiccaannttllyy  iimmppaaccttss  hhooww  tthhee
ff lleeeett  ooppeerraatteess??

TThheerree  iiss  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffooccuuss  oonn
aaffffoorrddaabbllee  rreeaaddiinneessss,,  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee
ccoosstt  ddrriivveerrss  iinn  eeaacchh  pprrooggrraamm——ssuucchh  aass
tthhee  EE--22,,  FF--1144,,  HH--6600  SSeeaahhaawwkk  aanndd
ssttaannddooffff  llaanndd  aattttaacckk  mmiissssiillee——ffrroomm  aa
rreeaaddiinneessss  ppeerrssppeeccttiivvee..  TThheenn,,  wwee  iinnvveesstt

eeaacchh  pprrooggrraamm’’ss  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  iinn
tthhee  ssppeecciiffiicc  aarreeaass  tthhaatt  iimmpprroovvee  lliiffee--
ccyyccllee  ccoossttss..  TThhee  rreessuulltt  iiss  aa  lloowweerr  ccoosstt
ooff  oowwnneerrsshhiipp..  TThhee  fflleeeett  iiss  eennaabblleedd  ttoo
bbeetttteerr  aaccccoommpplliisshh  iittss  mmiissssiioonn,,  aanndd  tthhee
ssaavviinnggss  ccaann  bbee  iinnvveesstteedd  iinn  rreeccaappiittaall--
iizzaattiioonn  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn..

WWiitthh  tthheessee  aanndd  ootthheerr  iinniittiiaattiivveess
bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNAAVVAAIIRR
tteeaamm,,  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddeelliivveerr
aavviiaattiioonn  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  fflleeeett  aanndd
eennaabbllee  ddoommiinnaannccee  ffrroomm  tthhee  sseeaa..

NNAANNeewwss EEddiittoorr  CCddrr..  JJiimm  CCaarrllttoonn  ssppookkee  wwiitthh
RRAAddmm..  SStteeiiddllee  aatt  NNAAVVAAIIRRSSYYSSCCOOMM
HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  PPaattuuxxeenntt  RRiivveerr,,  MMdd..
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