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Operatorzy sieci infrastrukturalnych znajdują się pod stałym naciskiem związanym z koniecznością podnoszenia ja-

kości usług dla klientów oraz zapewnieniem wysokiej niezawodności dostaw przy jednoczesnym obniżaniu kosztów 

operacyjnych i optymalizacji inwestycji. Obecnie systemy zarządzania infrastrukturą techniczną pozyskują o wiele 

więcej danych otrzymywanych m.in. z mierników, czujników czy innych inteligentnych urządzeń. Pozyskane za ich 

pośrednictwem informacje pozwalają w sposób strategiczny i skuteczny zarządzać infrastrukturą. Nasze rozwiązania 

modułowe oparte są na oprogramowaniu, które łączy wszystkie te dane i nadaje im znaczenie.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w zakresie rozwoju poszczególnych składników systemu Enterprise Asset 

Management, Asseco stworzyło kompleksowe rozwiązanie Asseco Strategic Asset Management & Operations (Asseco 

SAMO). System posiada budowę modułową i łączy w sobie narzędzia służące do wsparcia eksploatacji infrastruktury 

technicznej oraz funkcjonalności analityczne, które pomagają firmom w:

Asseco SAMO udostępnia narzędzia wspierające optymalne wykorzystanie środków finansowych na utrzymanie, 

rewizje, naprawy i projekty inwestycyjne. Umożliwia pozyskanie i ujednolicenie danych z różnorodnych systemów. 

Jest również dobrą podstawą do dalszych analiz, symulacji i raportów.

Asseco SAMO dostępny jest w chmurze - w modelu SaaS. System jest zgodny z normą ISO 55000.

• decydowaniu, czy dla danej części infrastruktury 

korzystniejsze jest ponoszenie kosztów operacyjnych 

na utrzymanie operacyjne lub planowanie kosztów 

kapitałowo-inwestycyjnych celem oszczędności przy-

szłych kosztów operacyjnych

• przygotowaniu szczegółowych raportów dla orga-

nów regulacyjnych

• określeniu, jakie urządzenia są krytyczne w eksplo-

atacji sieci



Główne korzyści.

• centralizacja danych dotyczących infrastruktury tech-

nicznej

• połączenie danych technicznych i gospodarczych

• przejrzystość informacji, która ułatwia podejmowanie 

decyzji

• spełnienie wymogów narzuconych przez regulatora

• obniżanie wydatków na utrzymanie infrastruktury

Modułowość systemu umożliwia zakomponowanie już istniejących aplikacji użytkownika do rozwiązania docelowego 

i wdrożenie tylko wybranych modułów. Mogą być one łatwo zintegrowane z innymi rozwiązaniami, z którymi tworzą 

funkcjonalną całość (na przykład z rozwiązaniami SAP, różnymi SCADA lub systemami EAM).

• optymalizacja kosztów operacyjnych i inwestycyj-

nych (OPEX i CAPEX)

• możliwość rzetelnej oceny stanu technicznego infra-

struktury technicznej opierającej się na danych histo-

rycznych i wybranych kryteriach

• wsparcie dla symulacji różnych scenariuszy przyszłe-

go rozwoju stanu infrastruktury technicznej



LIDS - System Informacji Geograficznej.

LIDS to otwarty System Informacji Geograficznej (GIS) oparty na bazie sprawdzonych standardów i najnowocześniej-

szych technologii informacyjnych. Służy do gromadzenia, zarządzania, analizowania oraz prezentacji danych prze-

strzennych. Może być również wykorzystywany jako baza danych urządzeń technicznych. LIDS oferuje komfortowy 

dostęp do danych przestrzennych, tworzenie prostych zapytań oraz wysokiej jakości wydruki map, a także publikację 

danych w Internecie.

System może być wykorzystywany jako podstawa specjalistycznych rozwiązań dla dużych obiektów przemysłowych, 

kopalni, firm inżynieryjnych i telekomunikacyjnych oraz firm zarządzających rozległym majątkiem lub gruntami. Bę-

dzie także wsparciem dla gmin, dostawców energii, infrastruktury transportowej, urzędów publicznych, towarzystw 

ubezpieczeniowych itp.
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LIDS - Główne korzyści.

• intuicyjne środowisko użytkownika

• elastyczne dostosowanie modeli danych bez 

konieczności programowania

• sprawdzone modele danych i rozwiązania branżowe

• skuteczne narzędzia do zbierania danych i ich aktu-

alizacji

• całkowita integracja ze środowiskiem Internetu 

i Intranetu

• operacje przestrzenne i topologiczne

• prezentacje tematyczne, rysunki techniczne i zesta-

wienia, szczegóły, schematy, profile wzdłużne

• skuteczne zarządzanie danymi rastrowymi (np. zdję-

cia lotnicze)

• tryb off-line z synchronizacją i rozwiązywaniem kon-

fliktów



TOMS - Główne korzyści.

• obniżenie kosztów rozwoju, budowy i utrzymania 

infrastruktury technicznej

• skrócenie terminów napraw i usuwania awarii

• minimalizacja strat spowodowanych przerwą 

w dostawie mediów lub usług

• optymalizacja zasobów, rezerw zakładowych i pro-

cesów, wsparcie we wprowadzeniu systemu zarzą-

dzania działaniami operacyjnymi zgodnie z normą 

ISO 55000

• spełnienie wymogów narzuconych przez regulatora

• wsparcie w tworzeniu i przestrzeganiu procedur oraz 

norm w obszarze utrzymania i eksploatacji – działania 

okresowe, reaktywne, proaktywne oraz zorientowa-

ne na niezawodność (RCM) 

• wdrożenie optymalnego obiegu zleceń pracy z moż-

liwą integracją z systemem ERP

• poprawa jakości usług i obsługi klienta

• ewidencja historii pracy serwisowej na urządzeniach 

technicznych

TOMS - Techniczno-Eksploatacyjny System Informacyjny.

TOMS to Techniczno-Eksploatacyjny System Informacyjny należący do kategorii systemów EAM (Enterprise Asset 

Management). Wspiera procesy utrzymania, eksploatacji, planowania i budowy infrastruktury technicznej (typowo 

sieci dystrybucyjnych).

TOMS jest ściśle powiązany z bazą danych ewidencji 

technicznej i systemem dokumentacji infrastruktury 

technicznej. Rozszerza te zapisy o dane na temat “zda-

rzeń” (usterki, akcje serwisowe itp.). System został zapro-

jektowany w celu wsparcia podstawowych procesów 

firm zarządzających urządzeniami, dzięki czemu pozwa-

la na trwałe obniżenie kosztów związanych z rozwojem, 

budową i utrzymaniem infrastruktury technicznej. Jego 

wykorzystanie umożliwia też skrócenie czasu oczeki-

wania na naprawę i usuwania przestoju, co powodu-

je minimalizowanie strat spowodowanych przerwami 

w dostawach mediów oraz usług. Zapewnia optymali-

zację zasobów i rezerw zakładowych.

TOMS obejmuje cały cykl życia urządzeń technicznych 

- od zarządzania wymogami poprzez planowanie i pro-

jektowanie, realizację aż do zarządzania utrzymaniem 

i eksploatacją. Funkcjonalność TOMS można efektywnie 

zwiększyć poprzez integrację z przestrzennie zoriento-

waną bazą danych infrastruktury technicznej (GIS LIDS) 

i z mobilnym rozwiązaniem WFMS, które służy do za-

rządzania pracą w terenie.

System wspiera również administratorów w procesach związanych z renowacją urządzeń technicznych oraz plano-

waniem i realizacją inwestycji. Pomaga też przy ocenie i rozpatrywaniu wniosków oraz skarg klientów.
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AG Portal - Interfejs internetowy do komunikacji. 

Asseco Geoportal (AG Portal) wprowadza nowe możliwości wykorzystania danych i funkcji systemów informacji 

geograficznej. Zapewnia prostą, zautomatyzowaną, bezproblemową i bezpieczną komunikację z podmiotami ze-

wnętrznymi i użytkownikami wewnętrznymi. Wspiera procesy, workflows oraz działania związane z wykorzystaniem 

własnych i zewnętrznych danych geograficznych oraz procesów wymagających publikacji lub udostępniania danych.

Składniki Portalu AG mogą być zintegrowane z korporacyjnymi rozwiązaniami portalowymi. Mapy, rysunki techniczne, 

schematy i fotomapy znacząco przyczyniają się do przejrzystości i łatwej obsługi systemu. Prezentacja danych na 

mapie, na przykład rezultatów przetwarzania zadań w zakresie analizy biznesowej, zwiększa wartość użytkową ro-

związania i znacznie podnosi sprawność przekazywania informacji. 

Portal AG zapewnia także wsparcie procesów i działań związanych z przejmowaniem danych i usług od dostawców. 

Wspiera również procesy udostępniania danych i świadczenia usług publicznie oraz dla zarejestrowanych użyt-

kowników, w tym możliwość udostępniania odpłatnego, zgodnego z obowiązującym prawem. Portal AG Umożliwia 

także sprawną komunikację pomiędzy administracją publiczną, instytucjami publicznymi, zakładami i klientami jako 

wdrożenie procesów eGovernment.

WFMS - Główne korzyści.

• zwiększenie wydajności pracy (średni wzrost wydaj-

ności w granicach 27%)

• standaryzacja poprzez harmonizację procesów

• oszczędność czasu pracowników oraz ograniczenie 

przestojów mobilnych załóg

• skrócenie czasu reakcji na zdarzenia

• sprawne zarządzanie pracami poszczególnych dzia-

łów oraz podniesienie efektywności prac w terenie

• łatwy dostęp do wszystkich informacji za pośrednic-

twem jednej aplikacji

• synchronizacja prac pomiędzy centralą a jednostkami 

mobilnymi

Z aplikacją WFMS dla urządzeń mobilnych, jakimi są smartfony lub tablety, pracownik może pracować wydajniej 

i efektywniej, bez względu na to, czy jest online czy offline.

WFMS - Zarządzanie pracą w terenie.

Workforce Management System (WFMS) to mobilny system informacji, który zapewnia wysoki poziom zarządzania 

usługami serwisowymi. Oferuje szerokie spektrum skutecznych narzędzi, które podnoszą efektywność prac realizo-

wanych w terenie. Rozwiązanie zapewnia natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji, pozwala także na 

obniżenie kosztów bezpośrednich oraz podniesienie jakości obsługi. 

WFMS wprowadza efektywny model elektronicznego zarządzania pracą i obiegiem dokumentów, dzięki czemu za-

pewnia szybki i dokładny dostęp do informacji na temat przebiegu usług serwisowych. System pozwala pracownikom 

terenowym na sprawne rejestrowanie czasu pracy, wykorzystania pojazdów, zużycia materiałów oraz ich rezerwację. 

Jednocześnie zapewnia łatwy dostęp do map i informacji ewidencji technicznej oraz umożliwia wprowadzanie do-

kumentacji stanu urządzeń wraz ze stwierdzonymi usterkami.



Asseco Strategic Asset Management & Business Intelligence.

Asseco SAMO BI to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na podniesienie poziomu usług, optymalizację inwestycji 

oraz proaktywne zarządzanie ryzykiem. System wspiera procesy związane z podejmowaniem decyzji dotyczących 

nabywania, utrzymania, eksploatacji, modernizacji czy likwidacji aktywów. 

System pozwala na tworzenie bezpośrednich powiązań między inwestycjami i poziomami usług. Zapewnia także 

jednolite podejście inwestycyjne do wszystkich aktywów oraz redukcję wydatków związanych z eksploatacją i utrzy-

maniem urządzeń i sieci. Asseco SAMO umożliwia także sprawny monitoring poziomu wydajności usług, co przekłada 

się nie tylko na podniesienie ich jakości, ale także na zadowolenie klienta. 

Zwrot inwestycji wdrożenia Asseco SAMO BI może być mierzony w pięciu kluczowych obszarach:

Kluczowym wskaźnikiem pomyślnego zarządzania aktywami jest podniesienie jakości usług. Główną motywacją 

biznesową dla przyjęcia strategii zarządzania aktywami jest:

AG Portal - Główne korzyści.

• zwiększenie wydajności pracy poprzez automaty-

zację komunikacji 

• obniżenie kosztów procesowych

• skuteczne świadczenie usług w trybie 24/7 za 

pomocą centralnej oferty samoobsługowej

• spełnienie wymogów ustawowych dotyczących 

udostępniania danych

• zapewnienie przewagi konkurencyjnej poprzez 

wsparcie standaryzacji procesów

• podniesienie czasu reakcji na zapytania użytkowni-

ków 

• sprawna weryfikacja i podniesienie jakości świad-

czonych usług

• zapobieganie awariom i zwiększenie niezawodności 

(mniej przerw i większe wykorzystanie)

• zwiększenie jakości eksploatacji (bardziej precyzyjna 

ocena stanu aktywów) 

• redukcja ryzyka (możliwość identyfikacji krytycznych 

aktywów z wysokim prawdopodobieństwem wystą-

pienia błędu)

• motywacja osiągnięcia więcej przy użyciu mniejszych 

środków

• ryzyka związane ze starzeniem się infrastruktury

• wymagania regulatora

• prognoza przyszłych projektów inwestycyjnych opar-

ta na ważności aktywów, wieku i skutku systemowym

• prognoza krótkotrwałych i długotrwałych awarii 

oparta na testowaniu i kontrolach

• wzrost zapotrzebowania na usługi

• zadowolenie klienta związane z niezawodnością 

dostaw
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