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Asseco Utility 
Management Solution 
Billing Lite.

AUMS Billing Lite to rozwiązanie, które łączy w sobie nowoczesny system billingowy z funkcjonalnościami umożli-

wiającymi profesjonalną i kompleksową obsługę klienta. Spełnia krajowe i zagraniczne trendy rynkowe i pozwala na 

masowe oraz cykliczne rozliczanie energii elektrycznej, paliwa gazowego, a także usług dodatkowych realizowanych 

na podstawie umów. Otwarta architektura rozwiązania  pozwala na łatwą integrację z innymi systemami oraz doda-

wanie kolejnych funkcjonalności bez zakłócania procesów operacyjnych.  

Kluczowe korzyści.

• Szeroki zakres funkcjonalny.

• Oszczędność czasu oraz kosztów wdrożenia systemu.

• Krótki Time to Market dla fakturowania towarów 

i usług dodatkowych.

• Sprawne dostosowanie się do zmian prawnych i biz-

nesowych.

• Rozwój systemu zgodny z kierunkiem rozbudowy 

AUMS Billing & CIS. 

Odbiorcy rozwiązania. 

AUMS Billing Lite został stworzony dla firm posiadających w docelowej instalacji od 10.000 do 100.000 Punktów Po-

boru Energii (PPE) i/lub umów na usługi. Może być uruchomiony, jako nowa instalacja, bądź poprzez upgrade z wersji 

AUMS Billing Basic. Po osiągnięciu maksymalnej wielkości instalacji możliwe jest podniesienie systemu do wersji AUMS 

Billing & CIS przy zachowaniu nie zmienionej konfiguracji. 

Komponenty AUMS Billing Lite zostały oparte na produktach z rodziny AUMS. Dzięki temu zapewnia on dostęp do 

możliwie największego zakresu funkcjonalności oraz jakości systemu AUMS Billing & CIS przy równoczesnym ogra-

niczeniu kosztów i czasu wdrożenia, który został skrócony do dwóch miesięcy.

AUMS Billing Basic

Do 10 000 PPE i/lub umów na usługi.
Dostępne tylko w chmurze

Do 100 000 PPE i/lub umów na usługi.
Dostępne w chmurze i on premise

Brak ograniczeń wielkości.
Dostępne w chmurze i on premise

AUMS Billing Lite AUMS Billing & CIS

System AUMS Billing Lite oferowany jest zarówno w modelu on premise, jak i SaaS.

• Elastyczny model wdrożenia.

• Wysoka jakość rozwiązania oparta o światowej klasy 

system AUMS Billing & CIS.

• Wsparcie najwyższej klasy specjalistów IT w sektorze 

energetycznym.

• Opieka serwisowa dostosowana do potrzeb klienta.



Architektura logiczna systemu. 

Komponenty rozwiązania:

• AUMS Billing – rozliczanie odbiorców energii elek-

trycznej i paliwa gazowego na podstawie umów 

sprzedaży oraz umów kompleksowych. Zapewnia 

także ich obsługę finansową, windykacyjną oraz 

raportowanie.

• AUMS WorkFlow – obsługa procesów zawarcia 

umów sprzedaży i umów kompleksowych (w tym pro-

cesu zmiany sprzedawcy) oraz zgłoszeń i reklamacji.

• AUMS SPS/PWD – wymiana danych z operatorem 

systemu dystrybucyjnego (OSD) w procesach zmia-

ny sprzedawcy, rozliczeń (zużycia do zafakturowania, 

dane do rozliczeń umów realizowanych w ramach 

GUD-K) oraz windykacji – przekazywanie wniosków 

o wyłączenie i ponowne podłączenie.

• AUMS Statos – przygotowanie raportowania do 

Agencji Rynku Energii (ARE).

Interfejsy:

• Dane ewidencyjne (Excel) – pozyskanie projektów 

umów i nowych kontrahentów ze sformatowanych 

plików MS Excel.* 

• Banki – import płatności collectowych oraz obsługa 

Polecenia Zapłaty (wnioski, zgody, zlecenia płatności, 

odwołania płatności).*

• ERP – eksport danych o obrotach kont księgowych 

do pliku tekstowego w podziale na konta i rejestry 

księgowe.*

• CWM – eksport danych z wydruków dokumentów 

do pliku wydruku masowego.*

• ARES – eksport danych o sprawozdaniach ARE do 

formatów plików systemu ARES.

• JPK – Jednolity Plik Kontrolny zgodny ze standardem 

Ministerstwa Finansów.

*Dokumentacja formatu plików jest elementem instrukcji administracyjnej systemu.
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Umowa sprzedaży medium energia elektryczna

Umowa kompleksowa medium energia elektryczna

Umowa sprzedaży medium paliwo gazowe

Umowa sprzedaży z rozliczeniem usługi dystrybucyjnej 

medium paliwo gazowe

Umowa za rozliczenie towarów i usług
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Systemy AUMS Systemy zewnętrzne Zewnętrzne OSD Interfejs wewnętrzny AUMS Lite Interfejs zewnętrzny AUMS Lite



Pozyskanie Klienta

Rozliczenia

Obsługa płatności

Pozyskanie danych odczytowo 
rozliczeniowych

• Proces Zmiany sprzedawcy 

• Komunikacja z OSD

• Kartoteki danych podstawowych

• Rozliczanie umów sprzedażowych medium energia 

elektryczna

• Rozliczanie umów kompleksowych (GUD-K) medium 

energia elektryczna

• Rozliczenie umów sprzedażowych medium gaz

• Rozliczenie umów sprzedażowych z rozliczeniem 

dystrybucyjnym medium gaz

• Rozliczenie na podstawie odczytu rzeczywistego

• Rozliczenia prognozowe

• Rozliczenie odsprzedaży

• Rozliczenie zależne od koncesji

• Algorytmy rozliczeń

• Formy płatności: 

 - Gotówka

 - Przelew

 - PZ

• Ręczne wprowadzanie wpłat

• Import wpłat z pliku collect 

• Obsługa Polecenia Zapłaty • Repozytorium obiektów pomiarowych

• Komunikacja z OSD

• Obsługa danych pomiarowo rozliczeniowych

Wsparcie procesów Offer to Cash i Meter to Cash. 

System AUMS Billing Lite obsługuje pełen proces obsługi klienta oraz rozliczeń od momentu jego pozyskania, poprzez 

fakturowanie i obsługę finansową, aż po sprawozdawczość, reklamacje i windykację.

• Harmonogramy rozliczeń 

• Cenniki

• Wydruki faktur

• Korekta przeliczeniowa

• Korekta danych odczytowych przesłanych przez OSD

• Korekta ręczna

• Korekta zerująca

• Obsługa przyczyn korekty, wpływ na kwalifikacje 

podatkowe 

• Konfiguracja rozliczeń towarów i usług

• Rozliczanie towarów i usług

AUMS Billing AUMS Billing

AUMS SPS/PWD AUMS SPS/PWD
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Obsługa finansowa Klientów

Księga pomocnicza Obsługa posprzedażowa

Podatki Windykacje

• Przegląd rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych

• Ręczne rozliczanie rozrachunków

• Wycofywanie rozliczenia rozrachunków

• Przeksięgowanie rozrachunków

• Prolongowanie rozrachunków, zmiany terminów płat-

ności

• Algorytmy dekretacji i struktury kont księgowych 

• Tworzenie ręcznych poleceń księgowania

• Przegląd dzienników księgowych

• Eksport obrotów na kontach do pliku tekstowego 

• Rejestracja zgłoszeń

• Proces reklamacyjny

• Konfigurowalne kwalifikacje podatkowe

• Zestawienie akcyzowe dla medium energia elek-

tryczna oraz paliwo gazowe

• Zestawienie VAT dla medium energia elektryczna 

oraz paliwo gazowe

• Zestawienie CIT dla medium energia elektryczna 

oraz paliwo gazowe

• Obsługa plików JPK

• Wyszukiwanie zadłużeń i obsługa postępowań win-

dykacji miękkiej

• Dwie ścieżki windykacyjne dla medium energia elek-

tryczna 

• Dwie ścieżki windykacyjne dla medium gaz ziemny 

• Rozkładanie należności na raty

• Przekazywanie wniosków o odłączenie i ponowne 

podłączenie do OSD

• Ugody ratalne

• Automatyczne rozliczanie rozrachunków 

• Wyszukiwanie nierozliczonych rozrachunków

• Obsługa potwierdzeń sald

• Obsługa odsetkowa

Zamknięcie miesiąca i sprawozdawczość

• Zamknięcie miesiąca księgowego i sprzedażowego

• Bilans miesiąca

• Wskaźniki zadłużeń

• Rejestr przeksięgowań UZ

• Obroty kas i banków

• Kartoteka sald analitycznych

• Statystyka sprzedażowa

• Struktura należności

• G10.4 Ob

• G11e

• GAZ3

• G11g



Model on premise

Model SaaS

Architektura techniczna systemu.

Serwerownia

Interfejsy

Serwer baz
danych PROD

Banki ERP CWP ARES

Użytkownik
Serwer aplikacji
PROD Windows

Server 2016 STD PL

Serwer baz
danych TEST

Serwer aplikacji
TEST Windows

Serwer 2016 STD PL

Serwer aplikacji
PROD Linux 
Centos 7.x

Serwer aplikacji
PROD Linux 
Centos 7.x

Chmura

Interfejsy

Serwer baz
danych PROD

Banki ERP CWP ARES

Serwer aplikacji
PROD Windows

Server 2016 STD PL

Serwer baz
danych TEST

Serwer aplikacji
TEST Windows

Serwer 2016 STD PL

Serwer aplikacji
PROD Linux 
Centos 7.x

Serwer aplikacji
PROD Linux 
Centos 7.x

Użytkownik Firewall Internet



Krótki czas wdrożenia. 

System został zaprojektowany w sposób, który umożliwia znaczne skrócenie czasu jego implementacji. Dzięki temu 

użytkownicy mogą korzystać z rozwiązania już po dwóch miesiącach od startu wdrożenia. Dotyczy zarówno modelu 

SaaS, jak i on premise.

Sprawna integracja. 

System AUMS Billing Lite zapewnia łatwą integrację za-

równo z rozwiązaniami innych dostawców, jak i produk-

tami rodziny AUMS dedykowanymi dla sprzedawców.

Wdrożenie systemu AUMS Billing 

Lite umożliwia uzyskanie, jakości 

światowej klasy systemu billingo-

wego AUMS Billing w krótkim czasie 

i konkurencyjnej cenie.

Gotowy zakres wytycznych
biznesowych Ustalenie konfiguracji

Gotowa infrastruktura Instalacja
aplikacji

Konfiguracja aplikacji Szkolenia dla użytkowników Praca pod nadzorem

TYDZIEŃ ROBOCZY Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 Tydzień 8

AUMS
Digital

AUMS
ELMO

AUMS
multiView

AUMS
SSE

Asseco
DSM

AUMS
eBok

AUMS
Billing Lite
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