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AUMS Portal Klienta
zbudowany na AUMS Digital Cloud.

AUMS Portal Klienta to rozwiązanie nowej generacji, przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić cyfrową 

komunikację z klientami, dystrybucję faktur i informacji związanych z rozliczeniem swoich klientów. System umożliwia 

prostą i intuicyjną interakcję sprzedawca-klient. Zbudowany jest w oparciu o AUMS Digital Cloud, który umożliwia 

integrację wszystkich usług na jednej platformie internetowej i zapewnia szybkie wdrożenie oraz wysoki poziom do-

stępności poprzez usługę w chmurze. Niezależnie od używanego urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy) 

pozwala na kompleksowy wgląd w dane wszystkich produktów i usług oferowanych poszczególnym klientom. 

System posiada nowoczesną architekturę, która została oparta na API oraz mikroserwisach. Dzięki temu jest doskonałą 

podstawą do tworzenia cyfrowych rozwiązań, celem rozbudowy swojej oferty o nowe produkty i usługi.

• rozwiązanie otwarte na rozbudowę przez Asseco 

bądź klienta 

• prostą integrację z systemami dziedzinowymi, którą 

może wykonać klient

• podstawową funkcjonalność, którą można dowolnie 

rozbudowywać

• możliwość wprowadzenia nowych produktów 

• oszczędność kosztów związanych z utrzymaniem 

infrastruktury i systemów IT 

• dostosowanie do obecnych i przyszłych potrzeb 

biznesowych 

Wykorzystaj potencjał AUMS Portal Klienta i zyskaj:

Kluczowe korzyści. 

• gotowość do obsługi różnych branż 

• szybki proces dostosowania wizualnego do marki 

klienta

•  elastyczny model wdrożenia: cloud, multi-cloud, 

hybrid cloud, on-premises

• nową jakości obsługi i komunikacji z klientami

• ograniczenie wydatków związanych z wymianą 

dokumentów i fakturowaniem

• budowanie pozytywnego wizerunku firmy i relacji 

z klientami



Rejestracja konta Umowa klienta

• samodzielna rejestracja      

• wypełnienie formularza rejestracyjnego     

• weryfikacja danych wejściowych na podstawie 

danych z systemu bilingowego

• weryfikacja aktualnie podpisanych umów      

• wizualizacja warunków i danych z umowy      

• prezentacja nowych warunków umowy i możliwość 

jej akceptacji przez klienta      

Rejestracja 
konta

Przegląd danych 
z umowy Podgląd zużyć 

Podgląd danych 
rozliczeniowych 

Płatności
elektroniczne 

Obsługa 
wniosków

Funkcjonalności systemu dostarczane w pakiecie startowym.

Obsługa wniosków

• zgłoszenia i reklamacje

• odpowiedzi do klienta

Przeglądanie danych rozliczeniowych

• przeglądanie salda bieżącego i zadłużenia      

• przeglądanie list faktur

Śledzenie zużycia mediów

• wizualizacja i porównywanie zużycia      

• wizualizacja i porównywanie wartości wytworzonej 

energii elektrycznej (prosument)      

• samodzielne wprowadzanie odczytów liczników

Płatności elektroniczne Zawieranie umów on-line 

• przeglądanie zaległych faktur      

• integracja z PayU - dostawcą płatności elektronicznych

• wyświetlanie propozycji nowych ofert 

z możliwością ich akceptacji 

• możliwość zawarcia umowy przez klienta bez 

wychodzenia z domu

• obsługa podpisów paperless (forma dokumentowa)

• możliwość akceptacji przez klienta końcowego 

propozycji aneksu

Architektura skupiona wokół API i integracji zewnętrznej

AUMS Portal Klienta zapewnia integrację z bilingami i innymi systemami zewnętrznymi poprzez podejście oparte na API. 

Jest ono dostępne z pełną dokumentacją, dzięki czemu klient może w prosty sposób dostosowywać je do własnych 

potrzeb. W ten sposób pozostaje też właścicielem swoich danych i ma pełną kontrolę nad procesem integracji. 

W standardzie AUMS Portal Klienta jest zintegrowany z różnymi praktycznymi zewnętrznymi rozwiązaniami, takimi jak 

e-płatności i AUMS Billing, co skraca moment uruchomienia produkcyjnego.



Architektura logiczna 
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AUMS Digital Cloud Środowisko zewnętrzne Wewnętrzne interfejsy AUMS Digital Zewnętrzne interfejsy 

AUMS Portal Klienta

AUMS Digital Cloud
Portal i silnik systemu
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AUMS ODS
(Baza danych)

Bramka e-płatności

API Designer

Dlaczego AUMS Portal Klienta?

• obsługa wielu mediów z poziomu jednej platformy 

• możliwość przeniesienia pełnej obsługi klienta do 

internetu

• szybka aktywacja konta      

• łatwy dostęp do wszystkich informacji 

o zakupionych usługach  

• sprawny rozwój usług cyfrowych      

• zintegrowane e-płatności w standardzie 

• intuicyjny dostęp do wszystkich informacji      

• przyjazny, konfigurowalny i interaktywny 

interfejs użytkownika

• łatwa integracja zaawansowanych usług 

oferowanych m.in. przez dostawcę chmury 

(np. chatbot)
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