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COMARCH BSS/OSS 
ELASTYCZNOŚĆ, 
KTÓREJ 
POTRZEBUJESZ  
W ERZE USŁUG 
CYFROWYCH

Comarch wspiera firmy telekomunika-
cyjne w pokonywaniu wyzwań epoki 
cyfrowej.

Nasze kompleksowe portfolio rozwiązań 
BSS/OSS zapewnia firmom telekomuni-
kacyjnym elastyczność, której potrzebu-
ją, aby móc dynamicznie odpowiadać 
na zmieniające się wymagania rynku  
i oczekiwania klientów.

Comarch to partner, dzięki któremu 
operatorzy telekomunikacyjni mogą 
uruchamiać nowe usługi w szybki 
i opłacalny sposób, oferując swoim 
klientom wysokiej jakości usługi  
cyfrowe, dostępne zawsze i wszędzie.
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DLACZEGO COMARCH?

KONFIGUROWALNE SYSTEMY, ELASTYCZNE 
PODEJŚCIE

 n  Elastyczność i otwartość na współpracę z klientem,  
nawet przy bardzo złożonych projektach

 n Zorientowanie na klienta - modułowość systemów oferowanych przez Comarch i 
różnorodność oferowanych modeli biznesowych (Managed Services,  
SaaS, opartych na licencji) umożliwia dostosowanie się do indywidualnych 
potrzeb klientów

 n Klienci mają wpływ na rozwój systemów – blisko współpracują z Comarch  
nad definiowaniem ich kształtu

 n Sprawnie działająca organizacja oferuje łatwy dostęp do ekspertów z każdej 
dziedziny i krótkie ścieżki decyzyjne

 n Nowoczesna, otwarta i elastyczna architektura rozwiązań IT, oparta o Java EE

OPŁACALNE TRANSFORMACJE BSS/OSS 

 n Łatwa personalizacja i konfiguracja zgodna z indywidualnymi potrzebami klienta

 n Produkty są pre-integrowane w Comarch, co skraca czas  
i koszt ich późniejszego wdrożenia

 n Możliwości elastycznego wprowadzania zmian oraz konfiguracji modelu danych 
ograniczają liczbę koniecznych zmian w systemie na przyszłość

KOMPLETNE PORTFOLIO PRODUKTÓW BSS/OSS 

 n Bogaty zestaw gotowych do użycia funkcjonalności, połączony z wysoką 
konfigurowalnością produktów

 n Orientacja na najnowsze trendy (innowacyjność): zarządzanie  
usługami cyfrowymi, współpraca operatorów z podmiotami OTT, Internet Rzeczy, 
SDN (programowalne sieci komputerowe), NFV (wirtualizacja funkcji sieciowych), 
planowanie sieci LTE, analiza danych, marketing i sprzedaż wielokanałowa 
(omnichannel), Smart City, e-Zdrowie

 n Szerokie spektrum oferowanych przez Comarch usług pozwala na zbudowanie 
rozwiązań idealnie odpowiadających na potrzeby każdego klienta sprawiając,  
że dostarczamy znacznie więcej niż tylko narzędzia IT

 n Nasze rozwiązania IT współpracują również z systemami starszej generacji: 
dzięki czemu pomagamy klientom ograniczyć ilość potrzebnych zmian 
w ich istniejącym środowisku IT

CUSTOMER SUCCESS STORIES 5



n Uproszczenie procesów planowania i projektowania sieci 

n Poprawa efektywności procesów biznesowych o 50% 

n Uproszczenie i standaryzacja architektury NGOSS 

n Skrócenie czasu wprowadzania nowych technologii i usług na rynek,  
optymalizacja procesów integracji sieciowej

n Zmniejszenie liczby błędów w konfiguracji sieci

n Sprawna integracja outsourcingu infrastruktury sieciowej  
z polityką planowania i projektowania sieci firmy E-Plus

 

EFEKTY

Z uwagi na bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z Comarch 
przy wcześniejszych projektach transformacji OSS, postanowiliśmy 
ponownie podjąć współpracę przy realizacji projektu, którego celem jest 
przebudowa naszego obecnego środowiska IT w obszarze wydajności 
sieci. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom wysokiej jakości 
innowacyjne usługi, zanim zrobi to nasza konkurencja.

Gerhard Lűdtke 
Dyrektor ds. Sieci Dostępowych i Transportowych 

Grupa E-Plus



 POTRZEBA BIZNESOWA

Głównym celem projektu dla E-Plus było przekształcenie procesów organizacyjnych. Istniejące procesy planowania i rozwoju sieci były złożone i wymuszały setki uciążliwych „obejść” nawet 
dla prostych działań, nieobsługiwanych przez narzędzia już używane przez operatora. Aby zacząć myśleć w kategoriach efektywnych, płynnych i wydajnych procesów, firmy Comarch  
i E-Plus zrezygnowały z orientacji na aplikacje i skupiły się na działaniach biznesowych w obszarze planowania i integracji sieci.

 WYZWANIA

 n Maksymalne zwiększenie efektywności biznesowej poprzez przeprojektowanie i uproszczenie procesów 

 n Zwiększenie wydajności planowania i rozwoju sieci o 50% 

 n Skrócenie czasu wprowadzania nowych technologii na rynek do 3-6 miesięcy

 ROZWIĄZANIE

System Comarch Next Generation Network Planning (NGNP) pozwala użytkownikom całościowo i skutecznie zarządzać procesami planowania, rozbudowy i optymalizacji sieci.  
Kompleksowa obsługa działań strategicznych, inżynieryjnych i administracyjnych, oparta o jedną wspólną platformę OSS, zapewnia bezprecedensową widoczność realizowanych  
procesów biznesowych.

POPRAWA WYDAJNOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH DZIĘKI  
USPRAWNIENIU PLANOWANIA SIECI 
E-PLUS GRUPPE (OBECNIE CZĘŚĆ TELEFÓNICA GERMANY)
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n Obniżenie wydatków kapitałowych (CAPEX) i operacyjnych (OPEX) dzięki 
zastosowaniu modelu SaaS (Software-as-a-Service - „oprogramowanie jako 
usługa”) i automatyzacji procesu aktywacji usług 

n Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego: Comarch dzielił z klientem ryzyko 
biznesowe związane z projektem i był bardzo zmotywowany do osiągnięcia 
przyjętych przez KPN założeń biznesowych – model Managed Services  
(usług zarządzanych) wymagał dostosowania sprzętu do zapewnienia 
odpowiedniej wydajności usługi 

n Poprawa satysfakcji klientów poprzez danie im pełnej kontroli  
nad procesami obsługi zamówień i płatnościami oraz możliwości  
szybkiego sprawdzenia naliczonych opłat i ewentualnej optymalizacji 
wykupionych planów taryfowych 

n Elastyczność: Comarch podszedł do projektu w elastyczny sposób, 
zapewniając kompleksową ofertę usług i sprzętu

EFEKTY

Elementy poprzedniego systemu BSS używanego w KPN  
wymagały ogromnych nakładów pracy ze strony użytkowników. 
Ostatecznie postanowiono kupić nowe, zintegrowane  
rozwiązanie – a Comarch idealnie wpasował się  
w sformułowane przez nas wymagania. 

Cees Versteeg 
Dyrektor ds. IT i Operacyjnych 

KPN



 POTRZEBA BIZNESOWA

Firma KPN uruchomiła projekt z zamiarem zbudowania rozwiązania wspierającego maksymalizację liczby przyjmowanych zamówień, poprawę zadowolenia klientów, minimalizację 
odpływu klientów do konkurencji, skrócenie czasu wdrożenia nowych klientów, zmniejszenie liczby operacji wewnętrznych w KPN oraz redukcję kosztów.

 WYZWANIA

 n Pozwolić wszystkim klientom, zarówno użytkownikom końcowym jak i partnerom, na wygodną, samodzielną konfigurację  
oraz na zarządzanie działaniami związanymi z zakupionymi usługami telekomunikacyjnymi KPN

 n Zapewnić wgląd w szczegółowe dane finansowe i osobowe za pomocą usług webowych i interfejsów B2B dostępnych w różnych krajach Europy,  
niezależnie od rodzaju używanej sieci czy technologii

 ROZWIĄZANIE

Kompleksowe rozwiązanie BSS zostało dostarczone w modelu Software-as-a-Service (SaaS - oprogramowanie jako usługa), w którym Comarch przyjął odpowiedzialność za wszystkie 
działania związane z hostingiem i kolokacją, a także za codzienne operacje konieczne do utrzymania działania całego systemu. Wdrożone produkty Comarch to między innymi  
Convergent Billing, Corporate SelfCare, Billing Mediation, Reporting Tool oraz Enterprise Service Bus.

ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW BIZNESOWYCH DZIĘKI  
NARZĘDZIOM DO SAMOZARZĄDZANIA 
KPN (HOLANDIA)
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n 300 000 elementów sieciowych monitorowanych systemem Comarch

n Średnio 100 alarmów zbieranych na sekundę

n 50% mniej alarmów prezentowanych operatorom systemu  

n 80 jednoczesnych użytkowników konsoli Comarch NGSA

n Scentralizowany monitoring sieci: w Krasnodarze otwarto Globalne Centrum 
Operacji Sieciowych, do którego stopniowo przeniesiono wszystkie operacje 
związane z monitoringiem sieci 

n Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki uproszczeniu środowiska pracy 
operatorów systemu

EFEKTY

Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Comarch pozwolą MTS  
z sukcesem przejść od ekosystemu OSS zorientowanego na sieć,  
do OSS zorientowanego na klienta, z głównym celem ciągłej poprawy 
satysfakcji klientów.

Andrey Ushatsky 
Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii 

MTS



 POTRZEBA BIZNESOWA

Kiedy MTS zadecydowało o transformacji istniejącego środowiska OSS, monitoring sieci był rozproszony w ośmiu makroregionach. Procesy i procedury zarządzania siecią były ustalane 
centralnie, ale na poziomie regionalnym były wdrażane z uwzględnieniem lokalnych specyfikacji. W tak rozbudowanym środowisku OSS brakowało standaryzacji, co utrudniało utrzymanie 
wszystkich systemów i samej sieci.

 WYZWANIE

 n Centralizacja monitoringu sieciowego rozproszonego w ośmiu makroregionach (procesy i procedury zarządzania siecią były scentralizowane,  
ale na poziomie regionalnym zostały wdrożone z uwzględnieniem lokalnych specyfikacji)

 n Optymalizacja zarządzania siecią pozwalająca na obniżenie kosztów operacyjnych i poprawę jakości usług i sieci

 n Standaryzacja procesów i procedur oraz ujednolicenie środowiska OSS

 n Przeniesienie procesu monitorowania sieci do warstwy usług sieciowych, by oferowane usługi i posiadana technologia sieciowa były zsynchronizowane

 ROZWIĄZANIE

Po przeanalizowaniu różnych obszarów sieci MTS, opracowano „parasolowe” rozwiązanie OSS złożone z produktów Comarch: Next Generation Service Assurance (NGSA), Service Inventory 
oraz z rozwiązania SLA Monitoring.

BLIŻEJ KLIENTA, DZIĘKI CENTRALIZACJI MONITORINGU SIECI 
MTS/MOBILE TELESYSTEMS (ROSJA)
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n Zapewnienie wysokiej jakości danych oraz zmniejszenie liczby zdarzeń 
sieciowych w nowym scentralizowanym systemie network inventory

n Automatyzacja procesów usuwania błędów sieciowych - Fault Clearance 
(konfiguracja korelacji i integracja w systemie Trouble Ticketing) 

n Szybka reakcja na wszystkie problemy związane z infrastrukturą sieciową 

n Znaczna część konfiguracji wykonywana przez operatora 

EFEKTY

System Comarch Fault Management posiada wszystkie 
funkcjonalności niezbędne do wspierania scenariusza współdzielenia 
sieci, realizowanego m.in. przez największych operatorów sieci 
telekomunikacyjnych, takich jak MTS w Rosji i Telefónica 02 w 
Niemczech. Rozwiązanie Comarch zostało wcześniej wypróbowane 
przez PTC (T-Mobile) i otrzymało wysoką ocenę. Comarch stale 
utrzymuje bardzo wysoki standard produktów i usług,  
więc rozszerzenie naszej współpracy było naturalnym wyborem.

Przemysław Żulewski 
Ekspert ds. Rozwoju Systemów Mobilnych 

NetWorkS!



 POTRZEBA BIZNESOWA

W lipcu 2011 roku dwóch wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych, PTC (operator T-Mobile Polska) i PTK Centertel (operator Orange Polska), podpisało umowę o współdzieleniu 
mobilnej sieci dostępowej na okres 15 lat. Powstała w wyniku tej umowy spółka joint venture - NetWorkS!, odpowiada obecnie za zarządzanie i rozwój skonsolidowanej sieci 2G/3G oraz  
(w przyszłości) sieci 4G należącej do obu operatorów. Celem umowy jest poprawa jakości sieci i jej pokrycia w Polsce.

 WYZWANIE

 ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie zostało oparte o Comarch Fault Management, który skutecznie monitoruje problemy i usterki występujące w całej sieci telekomunikacyjnej. Poprzez stały monitoring  
zasobów sieciowych operatora, system zbiera, wizualizuje i śledzi zdarzenia sieciowe, tworząc jednolity parasolowy system nad różnymi narzędziami służącymi do zarządzania  
siecią elementami sieci.

PROSTSZE ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁDZIELONĄ  
DZIĘKI KONSOLIDACJI OSS 
NETWORKS! – SPÓŁKA T-MOBILE/ORANGE (POLSKA)

 n Centralizacja monitoringu sieciowego, początkowo złożonego z dwóch 
niezależnych od siebie środowisk

 n Wdrożenie parasolowego rozwiązania w obszarze zarządzania jakością usług 
(service assurance)

 n Poprawa zadowolenia klientów sieci T-Mobile i Orange, przez poprawę jakości  
i pokrycia sieci 

 n Obniżenie kosztów utrzymania sieci dla obu operatorów, dzięki wspólnemu 
zarządzaniu infrastrukturą

 n Zwiększenie zasięgu sieci w pomieszczeniach i na zewnątrz 

 n Zapewnienie wysokiej jakości parametrów sieciowych oraz kontrolowanego 
dostępu do informacji na temat sieci firm trzecich
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n Szybkie i efektywne uruchomienie nowej usługi konwergencji sieci mobilnej  
i stacjonarnej dla klientów korporacyjnych 

n Łatwe tworzenie indywidualnych i spersonalizowanych systemów opłat 

n Szybsze wprowadzanie usług na rynek i obniżenie wydatków  
kapitałowych (CAPEX) dzięki krótkiemu wdrożeniu – rozwiązanie składa się  
z dojrzałych technologicznie produktów

n Wyższa skuteczność obsługi klienta i poprawa zadowolenia klientów, 
połączone z obniżeniem kosztów wynikającym z wprowadzenia portalu 
samoobsługowego dla klientów biznesowych

n Skuteczne wsparcie planowania i konfiguracji sieci radiowych  
instalowanych u klienta

n Łatwe dostosowanie systemu na bazie potrzeb OnePhone,  
dzięki otwartej architekturze i szerokim opcjom konfiguracji

EFEKTY

Wybraliśmy Comarch, ponieważ czuliśmy, że ich produkty pozwolą 
nam zrealizować nasze cele – zwłaszcza te związane z dostarczaniem 
wysokiej jakości usług do naszych klientów. Zresztą właśnie dlatego 
postanowiliśmy wdrożyć kompletny pakiet Comarch BSS Suite oraz 
wybrane elementy Comarch OSS Suite.

Marc Mauermann

CEO 
OnePhone Deutschland



 POTRZEBA BIZNESOWA

Firma OnePhone pojawiła się w Niemczech w 2009 roku jako nowy operator telekomunikacyjny działający w segmencie klientów biznesowych. Firma potrzebowała kompleksowej 
platformy BSS i OSS łączącej oprogramowanie, sprzęt i usługi. Jedną z głównych potrzeb biznesowych było uproszczenie konwergencji sieci stacjonarnej i mobilnej (koncepcja jednego 
telefonu - „one-phone”).

 WYZWANIE

 n Wdrożenie kompleksowego systemu, łączącego oprogramowanie, sprzęt i usługi, który jednocześnie byłby wystarczająco elastyczny i łatwo integrowalny

 n Zaprojektowanie systemu, który sprawnie radziłby sobie z obsługą dużej liczby numerów

 n Uruchomienie portalu samoobsługowego dla klientów, dostępnego za pośrednictwem Internetu

 ROZWIĄZANIE 

Comarch dostarczył kompleksową platformę BSS/OSS wspierającą procesy fakturowania oraz obsługi klienta (CRM), poprzez wdrożenie koncepcji telefonii działającej w technologii piko  
i mikro komórkowej. Platforma składa się m.in. z następujących produktów Comarch: CRM, Convergent Billing, Interconnect Billing, Billing Mediation oraz Service Activation.

BŁYSKAWICZNA KONWERGENCJA: URUCHOMIENIE USŁUGI KONWERGENCJI  
SIECI STACJONARNEJ I KOMÓRKOWEJ DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH 
ONEPHONE DEUTSCHLAND (NIEMCY)  
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n Scentralizowany i jednolity system kontroli wszystkich domen sieciowych  

n Jedno miejsce zbierania informacji na temat elementów sieci i ich konfiguracji

n Płynna integracja z istniejącym środowiskiem systemowym 

n Jednolite rozwiązanie wspierające zarządzanie wydajnością sieci  
oraz monitoring sieci, oba w czasie rzeczywistym

n Poprawa niezawodności sieci

n Pełna automatyzacja zadań z zakresu zarządzania zdarzeniami sieciowymi 
(Fault Management), w tym korelacja

n Łatwo rozszerzalny system IT, gotowy na przyszłe zmiany biznesowe

EFEKTY

Wdrożenie Comarch OSS Suite było dla nas milowym krokiem  
w stronę optymalizacji operacji sieciowych, dzięki integracji  
zarządzania naszymi technologiami transmisyjnymi za pomocą  
jednej, homogenicznej platformy.

Gűnter Kaufmann 
Menedżer ds. OSS 

Telefónica Germany



 POTRZEBA BIZNESOWA

W ramach tego projektu, Telefónica Germany nie ograniczyła się do zakupu rozwiązania pełniącego funkcję „menedżera menedżerów”, zintegrowanego z istniejącymi systemami 
zarządzania siecią. Firma postanowiła również wymienić wszystkie narzędzia IT używane do zarządzania elementami sieciowymi. To wymagało wprowadzenia systemu z bezpośrednim 
interfejsem do elementów sieci złożonej z komponentów od wielu dostawców.

 WYZWANIE

 n Zastąpić używane w firmie systemy do zarządzania elementami sieciowymi jednym narzędziem z bezpośrednim interfejsem do tysięcy elementów sieciowych,  
pochodzących od różnych dostawców

 n Wyposażyć system w funkcjonalności pozwalające na konfigurację każdego z elementów sieci

 n Skorelować ze sobą, a następnie przedstawić w jednym, spójnym widoku, dane pobrane ze wszystkich zarządzanych elementów sieci

 ROZWIĄZANIE 

„Parasolowe” rozwiązanie OSS zbudowane zostało z produktów Comarch: Network Inventory Management, Configuration Management, Fault Management oraz Performance Management. 
Comarch był w stanie bardzo dokładnie dostosować rozwiązanie do specyficznych wymogów ze strony klienta. Oznaczało to między innymi poszerzenie systemu Comarch o zestaw 
specyficznych konsoli do zarządzania, z których każda dedykowana była innemu rodzajowi elementów sieci.

WIĘKSZA KONTROLA NAD OPERACJAMI SIECIOWYMI DZIĘKI  
„PARASOLOWEMU” SYSTEMOWI FAULT MANAGEMENT 
TELEFÓNICA GERMANY (NIEMCY) 
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n Niezależność w realizowaniu własnej strategii M2M 

n Wsparcie dla kompleksowych procesów zarządzania kartami SIM

n Jedna platforma dla wszystkich grup i użytkowników, różne funkcjonalności  
i różne graficzne interfejsy (GUI), w zależności od rodzaju użytkownika 

n Wsparcie modeli biznesowych B2B oraz B2B2C, hosting i outsourcing  
w modelu usług zarządzanych 

EFEKTY

Do wyboru Comarch przekonało nas portfolio produktowe firmy,  
które stanowiło solidną bazę dla naszej platformy. Co jeszcze 
ważniejsze, Comarch udowodnił swoją umiejętność szybkiego tworzenia 
niestandardowych funkcji na zamówienie. Wierzymy, że na dynamicznie 
rozwijających się rynkach elastyczność i zorientowanie na klienta 
stanowią klucz do sukcesu. Projekt realizowany przez nas z Comarch 
sprawił, że jesteśmy w stanie dostarczyć obie te rzeczy.

Phat Huynh 
Dyrektor Zarządzający, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży 

Telekom Austria Group



 POTRZEBA BIZNESOWA

W poszukiwaniu możliwości rozwoju swojego biznesu, firma Telekom Austria Group postanowiła wejść na rynek usług machine-to-machine (M2M) i założyła odrębną spółkę dedykowaną 
tej nowej gałęzi biznesu we wrześniu 2011 roku. Spółka działa głównie z myślą o klientach biznesowych i partnerach, a jej celem jest stanie się wiodącym dostawcą M2M w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

 WYZWANIE
Telekom Austria Group potrzebowała wesprzeć swój nowy biznes platformą IT, spełniającą następujące kryteria:

 ROZWIĄZANIE

Comarch M2M Platform to modułowe rozwiązanie zbudowane z produktów Comarch z obszarów BSS i OSS, wzbogacone o dedykowane M2M panele użytkownika, procesy i konfiguracje. 
Platforma M2M Comarchu otrzymała w 2013 roku nagrodę Pipeline 2013 Innovation Award za „Innowacje w dziedzinie łączności”. Comarch został nagrodzony za rozwiązania M2M pozwalające 
operatorom sieci telekomunikacyjnych na zapewnienie „Inteligentnej Łączności” i odniesienie sukcesu na rynku M2M.

NA DRODZE DO INNOWACJI W ZAKRESIE MACHINE-TO-MACHINE 
TELEKOM AUSTRIA GROUP M2M (AUSTRIA) 

 n Jak największa elastyczność, pozwalająca na realizację strategii  
Telekom Austria w zakresie M2M 

 n Wsparcie dla zautomatyzowanych, kompleksowych procesów biznesowych

 n Możliwość dynamicznego rozwoju funkcjonalności 

 n Zapewnienie bardzo wysokiej wydajności, pozwalającej na stosowanie niskich marż 
przy jednoczesnym zachowaniu dużego wolumenu sprzedaży

 n Wsparcie dla zautomatyzowanych, kompleksowych procesów biznesowych

 n Zapewnienie pełnej niezależności operacyjnej
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n Ulepszone procesy zarządzania zdarzeniami, problemami  
i zmianami dzięki kompleksowemu widokowi usług, płynnej integracji 
warstwy usług i zasobów, oraz skonsolidowanej liście właścicieli 
poszczególnych usług

n Zapewnienie dobrej pozycji startowej do realizacji kompleksowej 
transformacji całego środowiska operatora

n Dzięki trwającym działaniom Comarch, zmierzającym do konsolidacji 
środowiska złożonego z wielu operatorów narodowych, wdrożone  
przez Comarch rozwiązania będą odgrywać centralną rolę w przyszłych 
działaniach Telekom Deutschland

EFEKTY

Spośród wszystkich dostawców proponujących podobne rozwiązania 
OSS, tylko Comarch zaoferował już gotowy i działający produkt 
o mocnej pozycji na rynku, wraz z możliwością uwzględnienia 
specyficznych wymogów funkcjonalnych w zakresie zaawansowanego 
współdzielenia danych.

Thomas Kiemle 
Dyrektor Działu Systemów Configuration & Provisioning 

Telekom Deutschland



 POTRZEBA BIZNESOWA

W obliczu wyzwań stojących przed branżą telekomunikacyjną, firma Telekom Deutschland postanowiła skonsolidować swoje środowisko OSS zgodnie z zasadami NGOSS (Next Generation 
OSS). Dostarczony przez Comarch system Resource and Service Inventory wykorzystywany jest do zarządzania usługami po stronie klienta i po stronie zasobów, a także do zarządzania 
zasobami wykorzystywanymi przez te usługi i pochodzącymi z różnych systemów do zarządzania elementami sieciowymi i ich konfiguracją.

 WYZWANIE

 n Optymalizacja procesów zarządzania zdarzeniami, problemami i zmianą, na poziomie zasobów sieciowych i usług

 n Poprawa efektywności współpracy pomiędzy systemem Service Inventory Management i różnymi systemami Resource Inventory Management

 n Zaprojektowanie systemu zapewniającego zintegrowane i elastyczne modelowanie usług i szerokie możliwości integracji, umożliwiające płynną współpracę  
z innymi narzędziami IT

 ROZWIĄZANIE 

Comarch Network & Service Inventory pełni rolę nadrzędnego systemu do tworzenia zasobów w wybranych domenach sieciowych, podczas gdy w innych przechowuje wyłącznie kopie 
„tylko do odczytu” zasobów używanych do budowy usług. Dzięki prezentowaniu zunifikowanych informacji o sieci i usługach w ramach całego środowiska, udało się osiągnąć integrację z 
systemami firm trzecich, co zapewnia uproszczenie całej architektury i redukuje liczbę potrzebnych interfejsów.

INTEGRACJA WARSTWY ZASOBÓW I USŁUG  
DLA KOMPLEKSOWEGO WIDOKU USŁUG 
TELEKOM DEUTSCHLAND (NIEMCY)  
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Zwiększenie wydajności całościowego procesu „order-to-delivery”  
(w kontekście rynku klientów biznesowych): zmniejszenie o 87% -91% czasu 
poświęcanego przez pracowników na obsługę procesów zamówień  
(order to cash)

Automatyzacja obsługi zamówień klientów biznesowych  
na łącza szerokopasmowe 
Pełna (100%) automatyzacja realizacji zamówień

n Eliminacja pracy ludzkiej przy procesie realizacji zamówień 

n Oparte o centralny katalog produktów i usług procesy dekompozycji  
zamówień i ich orkiestracji

Jednolite, wspólne operacje IT dzięki jednemu rozwiązaniu  
obsługującemu wiele krajów

n Jedno, skonsolidowane rozwiązanie BSS/OSS (od zarządzania klientem w 
systemie CRM do realizacji zamówienia)

n Wsparcie procesów dostawy tych samych produktów za pomocą różnych sieci

EFEKTY



 POTRZEBA BIZNESOWA

Stawiając sobie za główny cel poprawę satysfakcji klientów biznesowych, jeden z wiodących europejskich operatorów podjął się ambitnej transformacji obejmującej trzy różne kraje,  
w których działała firma. Potrzebne było zapewnienie szybszego i tańszego sposobu dostarczania nowych usług do klientów biznesowych na każdym z tych rynków, przy jednoczesnym 
zindywidualizowanym podejściu, uwzględniającym specyfikę danego rynku i dopasowanie do niego oferty.

 WYZWANIE

Optymalizacja procesów zarządzania zdarzeniami, problemami i zmianą, na poziomie zasobów sieciowych i usług

 ROZWIĄZANIE

Aby ulepszyć zarządzanie posiadaną ofertą, skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i umożliwić szybkie i proste tworzenie nowych usług, Comarch zaoferował podejście zwiększa-
jące możliwość ponownego wykorzystywania tych samych usług oraz automatyzację procesów zarządzania produktami.

Architektura rozwiązania skupia się na dwóch elementach napędzających wszystkich procesy: Comarch Product Catalog stanowi centralne źródło informacji na temat produktów i ofert, 
natomiast Comarch Next Generation Service Fulfillment zwiększa automatyzację dostarczania usług dzięki ich dekompozycji we własnym katalogu usług.

INTEGRACJA WARSTWY ZASOBÓW I USŁUG  
DLA KOMPLEKSOWEGO WIDOKU USŁUG  
EUROPEJSKI OPERATOR KOMÓRKOWY KLASY TIER-1

 n Poprawa efektywności współpracy pomiędzy systemem Service Inventory 
Management i różnymi systemami Resource Inventory Management

 n Zaprojektowanie systemu zapewniającego zintegrowane i elastyczne modelowanie 
usług i szerokie możliwości integracji, umożliwiające płynną współpracę  
z innymi narzędziami IT
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n Wymiana systemów do zarządzania zdarzeniami sieciowymi i usługami 
(monitoring ponad 750 000 elementów sieciowych), przełożyła się 
bezpośrednio na obniżenie o 47% i o 68%, a także na ponad 30% 
oszczędności w ramach przyszłych integracji OSS

n Zintegrowany monitoring klienta, usług i zasobów sieciowych przejście  
od zarządzania siecią zorientowanego na zasoby

n Proaktywny monitoring usług dla klientów biznesowych, oparty o analizę 
wpływu zdarzeń sieciowych na usługi i klienta  (początkowy model zawierał 
ponad 200 usług i ponad 150 najważniejszych klientów)

n Szybsze rozwiązywanie problemów i zwiększona skuteczność operacyjna dzięki 
zmniejszeniu liczby alarmów i ich zaawansowanej korelacji, a także dzięki 
automatyzacji procesów realizowanych w NOC (network operations center)  
i SOC (service operations center)

n Poprawa satysfakcji klienta, dzięki proaktywnemu monitoringowi  
wydajności usług, na podstawie wskaźników KPI, mierzonych systemem  
Service Quality Management

n Rozwiązanie NGSA jako skalowalna i scentralizowana platforma aktualnie 
wspiera licznych operatorów systemu w Grupie Vodafone

EFEKTY

Comarch, wraz ze swoim nowoczesnym i innowacyjnym portfolio 
OSS, już kilkakrotnie okazał się silnym i godnym zaufania partnerem 
biznesowym Vodafone. Dzięki wysokiej jakości produktom i usługom 
OSS wdrożyliśmy rozwiązanie na czas i zgodnie z budżetem.  
Comarch spełnił wszystkie nasze wymagania w zakresie:  
czasu wprowadzania produktów na rynek, jakości usług,  
zorientowania na klienta, sprawności działania, dostarczonej  
wartości i innowacyjności.

Shane Gaffney 
Dyrektor sektora OSS na Europę Środkową 

Vodafone



 POTRZEBA BIZNESOWA

Spadające przychody, wynikające z rosnącej konkurencji, oraz środki na rzecz regulacji podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej powodują po stronie operatorów telekomunikacyjnych 
konieczność obniżania kosztów operacyjnych i podnoszenia efektywności procesów. Jednocześnie strategią Vodafone jest zwiększenie udziału w rynku klientów biznesowych i korporacyjnych, 
co jeszcze bardziej obciąża zespoły operacyjne, które już i tak stawiają czoła wysokim oczekiwaniom ze strony klientów biznesowych - dotyczącym zindywidualizowanych umów  
o poziomie świadczenia usług (SLA) oraz monitoringu usług każdego klienta w sposób spersonalizowany. Aby takie przedsięwzięcie mogło się udać, jak również, aby osiągnąć przewagę 
konkurencyjną w segmencie klientów biznesowych, firma Vodafone postanowiła rozpocząć program konsolidacji i transformacji OSS pod nazwą Next Generation Service Assurance.

 WYZWANIE

 ROZWIĄZANIE 

Zbudowane w oparciu o modele usług rozwiązanie Comarch Next Generation Service Assurance (NGSA) zapewnia funkcjonalności OSS niezbędne do odpowiedzi na oczekiwania 
klientów biznesowych, a także wprowadza nowoczesny model zarządzania Klientami i Usługami. Ponadto, szerokie możliwości automatyzacji procesów poprawiają wydajność operacyjną 
i prowadzą do redukcji kosztów.

AKTYWNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH  
NEXT GENERATION SERVICE ASSURANCE (NGSA) 
VODAFONE (NIEMCY)

 n Ogromna liczba różnych narzędzi technologicznych

 n Coraz większa presja rynku na skracanie czasu wprowadzania usług na rynek  
i podnoszenie sprawności operacyjnej

 n Brak wsparcia narzędzi IT dla wprowadzenia zarządzania siecią  
zorientowanego na klienta

 n Wysokie koszty licencji i utrzymania, droga i czasochłonna integracja OSS

 n Potrzeba skutecznego zarządzania rosnącą złożonością usług  
(konwergencja sieci stacjonarnej, komórkowej i informatycznej)

 n Ograniczone możliwości dalszej automatyzacji (luki systemowe i bardzo złożona 
architektura OSS)
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n Szybsze planowanie wizyt techników u klienta i realizacja procedur eskalacji

n Zwiększenie dziennej liczby wykonanych zadań, a tym samym skrócenie czasu 
oczekiwania klientów na usługi ViaSat i poprawa ich satysfakcji

n Pełna kontrola nad realizacją zleconych prac: od utworzenia zlecenia  
z określonym terminem realizacji, przez przydzielenie zlecenia,  
aż po jego realizację i zamknięcie

n Większa produktywność pracowników technicznych w terenie, jak również 
dyspozytorów, dzięki automatyzacji procesu planowania i przetwarzania zleceń

n Skuteczne przydzielanie techników i dyspozytorów na podstawie ich 
dostępności oraz posiadanych umiejętności

n Wsparcie dla techników w terenie dzięki mobilnemu dostępowi do list 
przydzielonych zadań, wraz ze szczegółami i możliwością zdalnego 
raportowania realizacji zleceń

n Pełna kontrola nad wydajnością pracowników w terenie dzięki automatycznym 
raportom i przydzielaniu zadań, co pozwala na szybką analizę sytuacji w terenie

EFEKTY

Comarch Field Service Management pozwolił ViaSat zautomatyzować 
procesy zarządzania zamówieniami i zasobami, co z kolei  
pozwoliło nam zapewnić naszym klientom zadowolenie  
z czasu i sposobu realizacji zamówień.

Brian Crouthers 
Dyrektor Działań w Terenie 

ViaSat Inc.



 POTRZEBA BIZNESOWA

Po nabyciu WildBlue Communications, ViaSat stał się poważnym graczem na rynku Internetu satelitarnego w Stanach Zjednoczonych, dostarczając swoje usługi nawet do miejsc 
niedostępnych dla innych technologii. Szybko rosnąca liczba nowych klientów wiązała się z nowymi wyzwaniami w ramach organizacji prac terenowych i zarządzania ich efektywnością.  
W rezultacie rozwoju biznesu firma ViaSat szukała rozwiązania, które pomogłoby spełnić oczekiwania klientów w zakresie doskonałej obsługi oraz odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie 
na usługi szerokopasmowe.

 WYZWANIE

 ROZWIĄZANIE

Comarch Field Service Management to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia automatyzację zarządzania pracownikami technicznymi w terenie z uwzględnieniem dostępności 
zasobów. Rozwiązanie zapewnia kompleksowe wsparcie dla techników, w tym mobilny dostęp do systemu. System ogranicza ilość generowanych dokumentów i pozwala nie tylko na 
dokładniejsze planowanie wizyt u klienta, ale również na obniżenie kosztów dzięki optymalizacji trasy pokonywanej przez pracownika, a tym samym zmniejszenie wydatków na paliwo. 
Moduł do zarządzania partnerami realizującymi zlecenia wraz z funkcją raportowania zapewnia scentralizowane zarządzanie zleceniami przydzielonymi do różnych podwykonawców, np. 
do partnerów sprzedażowych i realizatorów zleceń, a także pozwala na monitorowanie ich produktywności.

OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA TECHNIKAMI W TERENIE DLA POPRAWY  
ZADOWOLENIA KLIENTÓW I SKRÓCENIA CZASU URUCHOMIENIA USŁUGI  
VIASAT (USA) 

 n Skutecznie zarządzać usługami szerokopasmowymi na dużym terenie  
(całe terytorium Stanów Zjednoczonych), uwzględniając licznych partnerów 
sprzedażowych oraz realizujących zlecenia techniczne

 n Optymalizacja planowania wykorzystania zasobów i zwiększenie elastyczności  
narzędzi zarządczych

 n Potrzeba centralnego zarządzania zleceniami przydzielanymi do różnych 
wykonawców, w tym do partnerów realizujących zlecenia oraz do  
niezależnych instalatorów

 n Inteligentne nadawanie priorytetów zleceniom i ocena dostawców, jak również 
automatyzacja procesu usuwania wykonanych zadań

 n Możliwość określenia już podczas pierwszej rozmowy z klientem, ile czasu wymaga 
instalacja lub naprawa sprzętu klienta oraz szybkie przydzielanie zleceń terenowych 
bez konieczności obsługi manualnej

 n Śledzenie statusu zlecenia w czasie rzeczywistym i monitoring kluczowych 
wskaźników wydajności (KPI) dla usług świadczonych przez firmę, jak również 
wydajności podwykonawców
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n Uproszczenie procesów planowania sieci i stosowanych w tym celu narzędzi

n Redukcja kosztów zakupu nowych zasobów sieciowych, dzięki uzyskaniu efektu 
synergii w ramach grupy, w wyniku wdrożenia globalnego procesu planowania

n Obniżenie kosztów budowy i utrzymania sieci transportowych

n Automatyzacja procesu uruchamiania nowych zasobów sieciowych oraz 
skrócenie go w czasie

n Optymalizacja wykorzystania aktualnie używanych zasobów sieciowych

n Uproszczenia środowiska IT Telefónica w oddziałach firmy  
w Ameryce Łacińskiej

OCZEKIWANE EFEKTY

Nasza sieć i systemy wsparcia operacyjnego OSS odgrywają  
kluczową rolę w strategii firmy Telefónica – to dzięki nim możemy 
docierać do klientów z naszą ofertą. Wdrożenie rozwiązania  
Comarch Next Generation Network Planning to ważny krok w stronę 
poprawy efektywności procesów planowania i optymalizacji sieci  
dla naszych spółek w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch,  
bo firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy 
Telefónica w Europie i wykazała się dużą elastycznością i otwartością  
na nasze potrzeby. Aktualnie realizowany projekt ma na celu  
wdrożenie platformy integracyjnej dla najlepszego w swojej klasie 
rozwiązania OSS, które ma być zunifikowane i używane w ramach  
wielu podmiotów Grupy Telefónica.

José González Díaz 
Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Główny Dyrektor ds. Technologii 

Telefónica



 POTRZEBA BIZNESOWA

W ostatnich latach wraz ze stałym zwiększaniem ilości ruchu w telekomunikacyjnych sieciach transportowych,  wzrosła też liczba i złożoność inwestycji firmy Telefónica w infrastrukturę i 
operacje sieciowe. By sprostać tym wyzwaniom, Telefónica uruchomiła program optymalizacji sieci transportowej, stawiając sobie za cel przede wszystkim poprawę jakości aktualnej sieci 
i zapewnienie odpowiedniego rozwoju sieci w przyszłości. Firma wybrała Comarch jako zaufanego partnera do projektu transformacji OSS.

 WYZWANIE

 ROZWIĄZANIE

Centrala firmy Telefónica w Madrycie zasugerowała wybór Comarch na partnera projektu mającego objąć pięć krajów Ameryki Łacińskiej. Dostarczone przez Comarch rozwiązanie 
OSS spełnia wymogi środowiska Telefónica, złożonego z komponentów od wielu różnych dostawców i obsługującego liczne technologie. W skład rozwiązania weszły cztery kluczowe 
elementy: moduł planowania sieci (Next Generation Network Planning), zarządzania informacją o zasobach sieciowych (Network Inventory Management), konfiguracji sieci (Configuration 
Management) oraz wykrywania błędów i rozbieżności (Auto-discovery & Reconciliation).

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA SIECI  
W PIĘCIU KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ  
TELEFÓNICA (ARGENTYNA, BRAZYLIA, CHILE, KOLUMBIA, PERU) 

 n Wdrożenie jednego narzędzia do zarządzania informacją o sieci (network inventory 
management) oraz rozbieżnościami między danymi w sieci a tymi w systemie OSS 
(network reconciliation)

 n Wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy informacjami w systemach OSS a danymi 
pochodzącymi z sieci Grupy Telefónica w Ameryce Łacińskiej, opartej o elementy 
pochodzące od różnych dostawców i o różnorodne technologie, a dotychczas 
zarządzanej za pomocą wielu systemów IT

 n Uproszczenie i zwiększenie wydajności środowiska OSS

 n Szybsze uruchamianie nowych zasobów sieciowych

 n Usprawnienie procesów planowania sieci

 n Redukcja kosztów budowy i utrzymania sieci transportowej
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n Terminowe dostarczenie globalnych usług VPN dla przedsiębiorstw  
na całym świecie

n Wsparcie dla kluczowych procesów w ramach ngena, takich jak sprzedaż, 
zarządzanie klientami i partnerami, zarządzanie jakością usług  
i zasobami sieciowymi

n Krótszy czas uruchamiania usług dla firm i uproszczenie procesów 
związanych z ich dostarczaniem na globalną skalę – a tym samym  
poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku dla partnerów ngena

OCZEKIWANE EFEKTY

Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność,  
jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego  
i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już  
z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych,  
w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami  
Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym  
z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie 
ważnym projekcie. Comarch zademonstrował wysoki stopień 
zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie  
optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich 
umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, 
jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało 
realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy 
właściwą decyzję

Dr. Marcus Hacke 
Założyciel i Dyrektor Zarządzający 

ngena GmbH



 POTRZEBA BIZNESOWA

Ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance) jest sojuszem branżowym, stworzonym przez czterech wiodących dostawców usług telekomunikacyjnych na świecie. Z założenia 
opiera się na dzieleniu zasobów sieciowych przez partnerów i ma na celu dostarczenie wysokiej jakości usług VPN, bazujących na sieci hybrydowej, do wielonarodowych korporacji na 
całym świecie. Usługi te bazują na infrastrukturze zwirtualizowanej (sieci NFV/SDN), są wysoce ustandaryzowane i jednolite w ramach sojuszu, co zapewnia spójny odbiór usług po stronie 
klienta końcowego. 

Ngena poszukiwała wysoce wydajnych i elastycznych narzędzi IT dla wsparcia i ujednolicenia procesów BSS/OSS pomiędzy członkami sojuszu. Potrzebne było kompleksowe rozwiązanie, 
łączące system bilingowy, moduł CRM, portal samoobsługowy dla klientów, zarządzanie zamówieniami i błędami w sieci, dostarczanie i zarządzanie jakością usług.

 WYZWANIA

 ROZWIĄZANIE
Wybrane rozwiązanie zbudowane jest wokół centralnego katalogu produktów i usług oraz repozytorium informacji o usługach (service inventory), w których zdefiniowane są reguły, 
sterujące procesami dostarczania usług (fulfillment), zarządzania ich jakością (assurance) oraz bilingiem, we wszystkich warstwach biznesu (klienci, produkty, usługi i zasoby sieciowe).  
Wdrożona przez Comarch platforma BSS/OSS zawiera następujące moduły: CRM for Telecoms, SelfCare (self-service portals), Customer Order Management, Convergent Billing, ITSM Service 
Desk, Performance Management, Service Fulfillment, Service Assurance.

EFEKTYWNE DOSTARCZANIE GLOBALNYCH USŁUG OPARTYCH O SIEĆ  
ZIWRTUALIZOWANĄ (NFV) DLA FIRM NA CAŁYM ŚWIECIE  
ngena, THE NEXT GENERATION ENTERPRISE NETWORK ALLIANCE 

 n Dla osiągnięcia celów biznesowych, ngena potrzebowała kompleksowego system IT, 
który umożliwiłby sprzedaż i dostarczanie do klienta nowych usług, w maksymalnym 
czasie 12 miesięcy od rozpoczęcia projektu

 n Firma szukała zaufanego dostawcy rozwiązań BSS/OSS, który nie tylko zaproponuje 
narzędzie dostosowane do unikalnych potrzeb sojuszu, ale też będzie prawdziwym 
partnerem oraz będzie realizować projekt terminowo

 n Jako zupełnie nowe przedsięwzięcie bazujące na nowym modelu biznesowym,  
ngena potrzebowała podejścia projektowego greenfield, które najlepiej umożliwi 
wykorzystanie szerokiego spektrum możliwości nowego biznesu – było to wyzwanie, 
którego Comarch chętnie się podjął
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ROZWIĄZANIA  
I USŁUGI, KTÓRE 
POMOGĄ CI POKONAĆ 
TWOJE WYZWANIA 
BIZNESOWE

EKOSYSTEM IOT

 n M2M Platform

 n M2M Actionable Analytics

 n Digital Services Platform

 n IoT Monetization Suite

SIECI PRZYSZŁOŚCI

 n NFV/SDN

 n Self-Organizing Network

 n SON Integration Box

 n Customer-Centric OSS



PROFESJONALNE USŁUGI

 n Business Consulting

 n Managed Services

 n BSS/OSS Transformations

 n End-to-end Project Delivery

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I RELACJAMI  
Z KLIENTEM

 n Customer Management

 n Self Care

 n Sales Channel Management

FAKTUROWANIE I NALICZANIE OPŁAT

 n Convergent Billing System

 n InterPartner Billing

SYSTEMY BSS NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

 n Smart BSS

 n B2B Solution

 n MVNO/MVNE Solutions

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG

 n Customer Experience Management

 n Service Quality Management

 n Service Assurance

 n OSS/BSS Data Analytics

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

 n Network Inventory Management

 n Network Planning

 n Network Auto-discovery & Reconciliation

 n Network Configuration Management

 n Network Consolidation for M&A

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA USŁUG

 n Product Catalog

 n Order Management

 n Service Fulfillment

 n Field Service Management

 n Service Inventory
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ZAUFAŁY NAM FIRMY TELEKOMUNIKACYJNE Z CAŁEGO ŚWIATA
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O COMARCH
Od 1993 roku Sektor Telekomunikacji Comarch współpracuje z największymi firmami na świecie, w celu transformacji ich operacji biznesowych. 
Nasze rozwiązania BSS i OSS, cieszące się uznaniem w branży, pomagają operatorom usprawniać procesy biznesowe i upraszczać narzędzia IT,  
by zwiększać przychody i efektywność biznesu, pozytywnie kształtować doświadczenie klientów i sprawnie wprowadzać na rynek nowe usługi.  
Wśród klientów Comarch w branży telekomunikacyjnej znajdują się m.in. Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone, KPN i Orange.
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KONTAKT
Odwiedź stronę www.comarch.com,  
by uzyskać informacje o naszych biurach  
w następujących państwach: 

Polska
Albania
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Kanada
Kolumbia
Luksemburg

Malezja
Niemcy
Panama
Rosja
Stany Zjednoczone 
Ameryki
Szwajcaria
Ukraina
Wielka Brytania
Włochy
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

telco-enquiries@comarch.com | telekomunikacja.comarch.pl


