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W dobie rosnącej konkurencji i coraz bardziej wymagających 

 klientów jeszcze ważniejsze staje się zintegrowane planowanie 

działań w organizacjach świadczących usługi w terenie.  

Aby uzyskać optymalne rezultaty w zarządzaniu usługami,  

wszyscy pracownicy biorący udział w procesie ich świadczenia, 

powinni być wyposażeni w funkcjonalne narzędzia pozwalające  

na wydajną współpracę. 

Dzięki rozszerzonym możliwościom komunikacyjnym,  

automatyzacji rutynowych zadań oraz ograniczeniu pojawiających 

się nagle zleceń, pracownicy mogą skoncentrować się na bardziej 

złożonych problemach, poprawie wyników biznesowych  

i jakości usług. 

W tym celu, Comarch oferuje oprogramowanie do kompleksowego 

zarządzania realizacją usług w terenie, które wspiera działania na 

każdym etapie. Funkcjonalności Comarch Field Service Management 

(FSM) upraszczają przydzielanie zadań do pracowników i zarządzanie 

na dalszych etapach procesu. Dzięki temu cała firma odnosi korzyści 

płynące ze skutecznego planowania i tworzenia harmonogramów, 

maksymalizacji wydajności oraz zwiększonej satysfakcji klientów
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SKUTECZNE PLANOWANIE HARMONOGRAMÓW PRACY

Planowanie harmonogramów pracowników terenowych staje się coraz większym wyzwaniem, głównie 
ze względu na rosnące wymagania klientów i różnorodność ich potrzeb, wynikającą ze specyfiki branż.  
Dochodzą do tego nieoczekiwane zdarzenia, takie jak zmienna liczba zleceń, odwoływane wizyty,  
nagła niedostępność pracowników czy brak zasobów w firmie. W takich sytuacjach przypisywanie zleceń 
do odpowiednio wykwalifikowanych techników jest o wiele trudniejsze, a zapewnienie dobrej obsługi 
klienta wymaga jeszcze więcej wysiłku. Oprogramowanie do planowania pracy w terenie umożliwia jednak 
automatyzację i optymalizację tego procesu.

AUTOMATYCZNE PRZYDZIELANIE ZADAŃ

System do planowania pracy w terenie umożliwia całkowitą 
optymalizację harmonogramów pracowników w czasie 
rzeczywistym. Dzięki opcji automatycznego przydzielania zadań 
wykorzystującej informacje o umiejętnościach techników,  
ich dostępności i aktualnej lokalizacji, wybieranie osób 
do realizacji konkretnych zadań staje się znacznie mniej 
skomplikowane. Oprogramowanie pozwala na przypisywanie 
pojawiających się zleceń odpowiednio wykwalifikowanym 
pracownikom, znajdującym się w pobliżu danego klienta.  
Dzięki danym zebranym poprzez System Informacji  
Geograficznej (GIS), trasy pokonywane przez pracowników 
terenowych do klienta zostają zoptymalizowane, a koszty i czas 
dotarcia do klienta – zminimalizowane.

ZARZĄDZANIE CZASEM

Dzięki czytelnemu kalendarzowi dyspozytorzy mają dostęp  
do grafików pracowników terenowych oraz wszystkich 
szczegółów dotyczących zleceń w jednym miejscu.  
Umożliwia to sprawdzenie, jakie zadania są przypisane 
pracownikom w danym dniu, tygodniu, czy miesiącu. 
Rejestrowany jest też czas pracy techników, a wszystkie 
informacje na temat wykonywanych zleceń aktualizowane  
są w czasie rzeczywistym. Jeśli pojawia się potrzeba dokonania 
zmian, osoby z działu wsparcia mogą w łatwy sposób na nowo 
przypisać zadanie dzięki opcji „drag and drop”.

MONITOROWANIE PRACY

Zadania w terenie powinny być realizowane zgodnie  
z przygotowanym planem. Śledzenie pracy w czasie rzeczywistym 
umożliwia kontrolę statusu każdego zadania i reagowanie,  
wtedy gdy jest to niezbędne. Integrując oprogramowanie 
do zarządzania pracą w terenie z systemem GPS, możliwe 
jest również śledzenie lokalizacji zdalnych pracowników, 
sprawdzanie ich dostępności i pojawiających się problemów  
w terenie. Natomiast kiedy wizyty są odwoływane lub gdy 
pojawiają się opóźnienia, dyspozytorzy mają możliwość 
skorzystania z wygodnej opcji przeplanowania zadań.  
Dzięki temu mogą oni w łatwy sposób zarządzać zmianami i 
utrzymywać wysoką jakość usług.
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KONSERWACJA KORYGUJĄCA I ZAPOBIEGAWCZA SPRZĘTÓW

Planowanie wizyt techników dotyczących konserwacji sprzętu wymaga wielu godzin pracy. Aby przygotować 
dokładny harmonogram, potrzebne jest zebranie szczegółowych informacji o częściach, o tym, które z nich 
powinny zostać poddane pracom konserwacyjnym oraz gdzie i kiedy należy je wykonać. Zdarza się jednak,  
że pomimo stworzenia planu i właściwego przypisania zadań technikom, pojawiają się nieplanowane naprawy 
sprzętu, wymagające natychmiastowego wprowadzenia zmian w harmonogramie. Każda zmiana lub błąd  
w grafiku generuje niepotrzebne koszty, zarówno dla firmy, jak i dla klienta.  

KONSERWACJA KORYGUJĄCA

Niektóre z urządzeń mogą kontynuować pracę pomimo 
awarii, m.in. dzięki ograniczeniu komponentów.  
Nawet jeśli zepsuje się jeden z elementów, moduł może 
kontynuować pracę z wykorzystaniem działających 
części, jednak jego wydajność będzie wtedy ograniczona. 
System Comarch FSM pozwala na zbieranie danych  
z monitoringu i porównywanie ich między sobą lub  
z wartościami modelowymi. Wszelkie odchylenia mogą być 
automatycznie wykrywane, a informacja o nich przekazywana 
w formie nowych zleceń dla techników. Dzięki temu firma 
może zapobiegać awariom kosztownego sprzętu chronionego 
przez uszkodzone elementy oraz ograniczyć czas i pieniądze 
przeznaczane na naprawy.

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Aby uniknąć nagłych awarii, związanych z nimi przestojów 
i kosztów, konieczna jest wymiana części maszyn, a także 
okresowe kontrole sprzętu. Dla każdego urządzenia i części 
producent określa sugerowaną datę i czas takiego działania. 
Dzięki takim informacjom wprowadzonym do systemu  
Comarch FSM, wizyty mogą być planowane w sposób 
zautomatyzowany, a firmy mogą uniknąć kosztownych napraw. 
Przypisując zadania konserwacyjne we właściwym czasie 
i zapobiegając zepsuciu się sprzętu istnieje też możliwość 
wydłużenia okresu działania urządzeń, zwiększenia ogólnej 
wydajności i zapewnienia ciągłości pracy. W rezultacie,  
możliwe staje się obniżenie kosztów utrzymania sprzętu  
i zmniejszenie nakładu czasu pracy potrzebnego do  
zaplanowania grafików osób pracujących w terenie. 
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MOBILNE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI W TERENIE

Zarządzanie pracownikami w terenie wymaga zapewnienia efektywnego przepływu informacji pomiędzy 
dyspozytorami a technikami. Pracownicy terenowi potrzebują dostępu do właściwych informacji  
w odpowiednim czasie, które umożliwią im realizację zleceń i spełnianie oczekiwań klientów.  
By wizyty przebiegały sprawnie, technicy muszą znać szczegóły dotyczące przydzielonych zadań oraz dane 
na temat klienta. Za dostarczenie tych informacji odpowiedzialny jest dyspozytor, podobnie jak za kontrolę 
całego procesu obsługi klienta. Jednak, by zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia, istnieje również 
potrzeba przechowywania informacji o historii napraw i odpowiedniej dokumentacji umożliwiających 
efektywne rozwiązywanie problemów w przyszłości.  

MOBILNA APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA 
LUDŹMI W TERENIE

Aplikacja mobilna Comarch, FSM Mobile zapewnia technikom 
dostęp do danych dotyczących zleceń, zawsze i wszędzie.  
Dostępna w systemach operacyjnych Android i iOS, 
wspiera komunikację pomiędzy wszystkimi pracownikami 
zaangażowanymi w proces świadczenia usługi. Dzięki 
synchronizacji danych, również offline, aplikacja FSM Mobile 
ułatwia także zbieranie podpisów elektronicznych, dodawanie 
komentarzy do zadań oraz tworzenie raportów z realizacji zadań, 
które mogą być automatycznie przesyłane do klienta. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY TECHNIKIEM  
A DYSPOZYTOREM

Skuteczne zarządzanie pracownikami w terenie możliwe jest 
tylko wtedy, gdy pracownicy techniczni i biurowi dobrze się 
ze sobą komunikują. Dlatego aplikacja FSM Mobile pozwala 
na natychmiastową wymianę informacji takich jak szczegóły 
dotyczące zleceń, historie napraw u danego klienta czy 
zmiany w harmonogramie. Technik mając te informacje wie,  
co powinno zostać naprawione, gdzie powinien się udać  
i jakiego sprzętu będzie potrzebować na miejscu.  
Aplikacja FSM wspiera techników również wtedy gdy muszą 
oni poradzić sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami.  
Mogą wymieniać się informacjami z dyspozytorem, korzystając  
z opcji czatu czy wysyłania fotografii w czasie rzeczywistym. 

PRODUKTYWNE ZARZĄDZANIE 
PRACOWNIKAMI W TERENIE 

Im lepsza współpraca pomiędzy członkami zespołu, tym więcej 
zadań może zostać zrealizowanych w ciągu jednego dnia.  
Dobrze poinformowany technik może wykonywać swoje 
obowiązki bardziej efektywnie. Dzięki dostarczonym informacjom 
o zleceniu a także historii wizyt, zarówno diagnozowanie 
problemu, jak i naprawa mogą być przeprowadzane sprawniej. 
Oznacza to, że zadania mogą zostać zakończone już podczas 
pierwszej wizyty u klienta. Obniża to koszty świadczenia usług 
i pozwala na przypisywanie większej liczby zadań każdemu  
z pracowników terenowych. W rezultacie, większa ilość klientów 
może zostać obsłużona w krótszym czasie, a ich zadowolenie 
może tylko wzrosnąć. 
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INTEGRACJA DANYCH, RAPORTOWANIE I PROGNOZOWANIE

Doskonała obsługa klienta wymaga stałego analizowania wszystkich procesów z nią związanych.  
Właśnie dlatego tak ważne jest właściwe zbieranie i wykorzystywanie danych, dzięki którym firmy świadczące 
usługi w terenie mogą wyciągać wnioski na temat zachowań klientów, a przez to bardziej świadomie 
podejmować decyzje dotyczące przyszłych ulepszeń. Dzięki właściwej integracji systemów wewnętrznych 
z narzędziem do zarządzania pracownikami w terenie, firma jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał 
zgromadzonych danych. A jeśli dodatkowo dane te zostaną odpowiednio przeanalizowane, pozwoli to na 
lepszą optymalizację harmonogramów prac, sprawniejsze zarządzanie magazynami, polepszenie ogólnej 
wydajności operacyjnej i bardziej perspektywiczne działanie. 

INTEGRACJA DANYCH

Integrując oprogramowanie Comarch FSM z wewnętrznymi 
źródłami danych, firmy świadczące usługi w terenie 
mogą osiągać wyższy poziom obsługi klienta na każdym 
etapie procesu. Integracja z systemami trouble ticketing,  
call center, CRM i ERP, narzędziami do zarządzania flotą czy 
dokumentacją lub urządzeniami IoT i magazynami umożliwia 
kompleksową automatyzację i optymalizację całego procesu 
świadczenia usług. W wyniku tego, wszyscy członkowie zespołu,  
w tym menedżerowie, dyspozytorzy, pracownicy centrum 
obsługi klienta oraz technicy, mogą dostarczać najwyższej klasy 
usługi, a kadra menedżerska – kontrolować je i ulepszać. 

ANALITYKA DANYCH I RAPORTOWANIE

Rozwiązanie Comarch FSM umożliwia zbieranie danych  
z różnych źródeł (m.in. z systemów CRM i ERP),  
a następnie wyświetlanie ich w postaci czytelnych wykresów.  
Dane mogą być prezentowane za pomocą zdefiniowanych 
szablonów raportów, umożliwiających śledzenie ogólnie 
przyjętych wskaźników (KPI) lub przy użyciu specjalnego 
kreatora, który pozwala na personalizację widoku. W ten  
sposób menadżerowie uzyskują dostęp do informacji  
o wynikach w ujęciu strategicznym i operacyjnym.  
Dodatkowo, dostarczane na bieżąco powiadomienia  
o zakończonych, rozpoczętych i opóźnionych zadaniach 
oraz eskalacjach umożliwiają lepsze zarządzanie procesem 
dostarczania usług w terenie. Z kolei wskaźniki dotyczące 
produktywności pracowników wewnętrznych i zewnętrznych 
pozwalają na jeszcze bardziej efektywne planowanie zasobów. 
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PROGNOZOWANIE

Firmy usługowe powinny wykorzystywać dane nie tylko do 
analizy bieżącej działalności, ale także do tworzenia prognoz. 
Dzięki danym historycznym i szczegółowym informacjom 
przechowywanym w Comarch FSM, menadżerowie mogą 
przewidywać zapotrzebowanie na zasoby i konkretne 
umiejętności pracowników w poszczególnych regionach.  
W ten sposób mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące 
zmiany umiejętności pracowników lub realokacji zasobów.  
Takie funkcjonalności umożliwiają szybsze reagowanie na 
pojawiające się trendy, planowanie rekrutacji czy szkoleń. 
Dzięki nim, firma zamiast działać reaktywnie, staje się bardziej 
proaktywna i lepiej przygotowana na przyszłość.
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OBSŁUGA KLIENTA

Wymagania klientów w stosunku do firm świadczących usługi stale wzrastają. Klienci oczekują 
szybkich odpowiedzi na przesłane zgłoszenia, a także dostarczenia profesjonalnej usługi na miejscu.  
Rosnące oczekiwania, sprawiają, że informowanie klienta o dacie, planowanym czasie wizyty,  
o aktualnej lokalizacji technika, czy szacowanym czasie dojazdu na miejsce staje się wręcz koniecznością.  
Aby zapewnić obsługę na jak najwyższym poziomie, również w trakcie wizyty, pracownicy terenowi  
powinni wykonywać swoją pracę skutecznie i bezbłędnie. Jeżeli jednak firmie zależy na przewyższaniu  
oczekiwań klientów i zapewnieniu im jak najlepszych doświadczeń, pojawia się także potrzeba dostarczenia 
wsparcia pousługowego, które umożliwi utrzymanie pozytywnej relacji z klientem. 

SAMOOBSŁUGA

Dedykowany portal samoobsługowy systemu Comarch FSM 
pozwala klientom angażować się w proces świadczonej usługi 
już od samego początku. Dzięki łatwej komunikacji za pomocą 
portalu a także wysyłanym powiadomieniom, klienci mogą 
wybierać dzień i godzinę wizyty, w razie potrzeby odwoływać 
spotkania a następnie ustalać nowe terminy. Samoobsługa 
daje im również możliwość kontrolowania sytuacji, mogą oni 
sprawdzić aktualną lokalizację technika lub status realizacji 
danego zlecenia. Korzystając z tych funkcjonalności, firma może 
dopasowywać się do zmieniających się potrzeb coraz bardziej 
wymagających klientów. 

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA  

By zapewnić wysoką jakość usług, system Comarch FSM posiada 
kilka funkcjonalności umożliwiających skuteczne rozwiązywanie 
problemów, a także monitorowanie procesu dostarczenia 
usługi. Dzięki listom zadań, osoby pracujące w terenie są  
w stanie rozwiązywać problemy efektywnie i w wyznaczonym 
terminie. Natomiast gdy zlecenie zostanie już zrealizowane,  
technik może załączyć dokumentację zdjęciową,  
dodać potrzebne notatki a klient potwierdzić realizację 
usługi podpisem na urządzeniu mobilnym oraz ocenić 
pracę technika korzystając z elektronicznego formularza.  
Dzięki tym rozwiązaniom, możliwe jest stałe kontrolowanie 
jakości dostarczanych usług. 

WSPARCIE POUSŁUGOWE

Nawet jeśli usługa została już wykonana, klient może zażyczyć 
sobie dostępu do dokumentacji na temat zrealizowanych 
zadań lub zgłosić potrzebę kolejnej wizyty. W takich sytuacjach, 
firma powinna dobrze wykorzystać informacje dotyczące 
wcześniejszych napraw, by umożliwić klientowi podjęcie 
dalszych działań. Korzystając z systemu Comarch FSM,  
klient może korzystać z dostępu do historii wizyt,  
odpowiednich dokumentów a także wybierać preferowanych 
techników przy zgłaszaniu potrzeby kolejnej wizyty.  
Dzięki temu, firma jest w stanie udoskonalać proces obsługi 
klienta od początku do końca. 
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MOŻLIWOŚCI DLA TECHNIKÓW

Efektywne wykonywanie zadań przez pracowników terenowych zależy od właściwego przypisywania zadań 
i angażowania się techników w wykonywane obowiązki. Jeśli odpowiednio wykwalifikowani i zmotywowani 
pracownicy terenowi otrzymują adekwatne informacje i mają do dyspozycji wszystkie niezbędne części, 
zadanie może zostać zrealizowane już podczas pierwszej wizyty. Jednak nawet w tak idealnej sytuacji 
technik może napotkać trudności, zwłaszcza gdy zadanie okaże się być o wiele bardziej złożone niż było to 
przewidziane. Wtedy wizyta technika z reguły trwa dłużej i często konieczna jest konsultacja z pozostałymi 
pracownikami. Kluczowa staje się wtedy efektywna komunikacja i współpraca pomiędzy członkami zespołu. 
Aby działać skuteczniej i zapewnić obsługę klienta na jak najwyższym poziomie, technicy potrzebują również 
dodatkowych zachęt, w postaci rozwiązań gamifikacyjnych. Aby było to możliwe, pracownicy powinni zostać 
wyposażeni w funkcjonalny i innowacyjny system, który będzie wpierał ich w wykonywaniu obowiązków 

ZAPLANOWANA PRACA TECHNIKÓW 

Dzięki Comarch FSM listy zadań techników są automatycznie 
planowane w oparciu o posiadane przez pracowników 
umiejętności i to, gdzie aktualnie się znajdują. Każdy z nich 
otrzymuje powiadomienia na swój smartfon lub tablet, razem ze 
wszystkimi informacjami dotyczącymi zlecenia, listą zadań do 
wykonania i adresem klienta. Udostępnione technikom dane o 
dostarczonych klientom usługach umożliwiają im samodzielnie 
diagnozowanie problemów, bez wykonywania telefonów do 
innych pracowników. Technicy mogą też otrzymywać wskazówki, 
jak dotrzeć na czas do klienta, który w nagłej sytuacji z pewnością 
doceni szybką pomoc. 

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

W niektórych sytuacjach technicy powinni pracować wspólnie 
nad rozwiązaniem bardziej skomplikowanych zadań.  
W takich przypadkach, funkcjonalności Comarch FSM takie jak 
komunikator, udostępnianie zdjęć czy odbiór powiadomień  
w czasie rzeczywistym wspierają skuteczną komunikację 
pomiędzy członkami zespołu. Dyspozytorzy mogą też 
wyjaśniać mniej doświadczonym technikom zadania, opisując 
im poszczególne kroki, które umożliwią im wykonanie pracy.  
Jeśli natomiast pojawi się potrzeba użycia konkretnego sprzętu 
na miejscu zlecenia, technik może w każdej chwili za pomocą 
jednego kliknięcia w aplikacji mobilnej zgłosić taką potrzebę  
i odebrać go od innego pracownika będącego w pobliżu. 
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OBSŁUGA KLIENTA

Kiedy wizyta technika zostaje zakończona, klient powinien 
podpisać dokument potwierdzający wizytę i wyrazić  
opinię na temat wykonanej usługi. Dzięki aplikacji  
mobilnej FSM Mobile proces ten zostaje uproszczony i nie  
wymaga korzystania z papierowych formularzy.  
Pracownicy terenowi załączają dokumentację 
dotyczącą usługi, tworzą raporty z ukończenia pracy 
i proszą klienta o cyfrowe podpisanie potwierdzenia.  
Aby umożliwić ocenę obsługi klienta, klienci proszeni  
są również o wypełnienie raportu i ocenę zrealizowanych  
zadań. Takie funkcjonalności pozwalają technikom nie tylko  
na zarządzanie zadaniami, ale również na poprawę  
doświadczeń klientów.

GRYWALIZACJA

Motywując pracowników do profesjonalnego wykonywania 
zadań, firma jest w stanie zapewnić doskonałą jakość 
obsługi. Właśnie dlatego oprogramowanie Comarch FSM 
zawiera moduł grywalizacji, który pozwala na nagradzanie 
techników za zapewnianie najwyższego poziomu obsługi 
klienta. Takie rozwiązanie podnosi motywację pracowników 
poprzez przydzielanie im wirtualnych nagród, które następnie 
mogą wymieniać na realne przedmioty lub przydzielać je 
innym technikom jako wynagrodzenie za udzieloną pomoc. 
Na specjalnym portalu technicy mogą porównywać swoje 
wyniki (takie jak zadowolenie klienta) z osiągnięciami innych 
pracowników. Dzięki tym funkcjonalnościom każdy zostaje 
zaangażowany w podwyższanie poziomu obsługi, co przekłada 
się na większe zadowolenie klientów.
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ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Korzystając z zasobów zewnętrznych, firmy usługowe mają możliwość obniżania kosztów i zwiększania 
możliwości w zakresie obsługi nowych regionów. Dzięki zewnętrznym pracownikom, firmy stają się bardziej 
elastyczne i być bardziej przygotowane na zmieniający się popyt na usługi. Niemniej jednak, aby zapewnić 
klientom firmy doskonałą jakość obsługi konieczne jest skuteczne zarządzanie pracownikami zewnętrznymi, 
a także monitoring i kontroling ich pracy. 

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI 
ZEWNĘTRZNYMI W TERENIE

Moduł Comarch FSM do zarządzania pracownikami zewnętrznymi 
ułatwia współpracę z dostawcami usług dzięki możliwości 
dodawania podwykonawców, ich struktur organizacyjnych, 
zasobów, a także obszarów działalności czy rodzajów zleceń. 
Korzystanie z tego narzędzia pozwala podwykonawcom 
na zwiększanie efektywności ich pracowników. Zadania 
przypisywane są automatycznie w oparciu o skonfigurowane 
zasady. Jeśli partnerzy prowadzą działalność w tym samym 
obszarze geograficznym, możliwe jest też określenie priorytetów, 
tak aby uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z 
przekazywaniem informacji.

MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA

Świadczenie usług z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych 
jeszcze w większym stopniu wymaga monitorowania 
wydajności pracowników. Kontrola realizacji zadań jest 
jednak dość utrudniona, szczególnie, gdy firma współpracuje  
z wieloma podwykonawcami, z różnych obszarów  
geograficznych. Aby uprościć to zadanie, Comarch FSM 
zapewnia menadżerom pełen wgląd w rezultaty pracowników 
zewnętrznych. Za pomocą zdefiniowanych wskaźników 
KPI, możliwe jest kontrolowanie zgodności realizacji zadań  
z wyznaczonymi SLA oraz mierzenie wydajności techników  
w czasie rzeczywistym.

KONTROLA JAKOŚCI

Aby zapewnić wysoką jakość dostarczanych usług, firma powinna 
stale zbierać informacje zwrotne od klientów. W sytuacji,  
gdy firma korzysta z usług partnerów zewnętrznych, staje się to 
jeszcze bardziej istotne. Dlatego, w aplikacji mobilnej Comarch 
FSM, istnieje możliwość skonfigurowania specjalnej ankiety, 
która pozwoli klientom ocenić jakość dostarczonej usługi.  
Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest stałe kontrolowanie 
pracy podwykonawców, reagowanie, gdy występują odchylenia 
od norm, i zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.  
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INTERNET RZECZY

Internet rzeczy i inne rozwiązania zapewniające łączność przyczyniają się do zrewolucjonizowania procesów 
zarządzania usługami i pozwalają na podejmowanie bardziej proaktywnych działań. Dzięki połączeniom 
pomiędzy sprzętem a aplikacjami na urządzeniach mobilnych serwisantów i funkcjom udostępniana danych 
personelowi zaplecza administracyjnego w czasie rzeczywistym firmy mogą szybko reagować na pojawiające 
się problemy i zdalnie monitorować sprzęty. Technologię tę można też wykorzystać do przewidywania 
potencjalnych problemów (konserwacja predykcyjna) lub uwierzytelniania użytkowników. 

INTELIGENTNE URZĄDZENIA I PLATFORMA 
INTERNETU RZECZY COMARCH  

Choć na rynku dostępnych jest wiele inteligentnych urządzeń, 
które można zintegrować z oprogramowaniem Comarch FSM, 
chcąc zapewnić wszechstronną ofertę, oferujemy produkty 
własne – nadajniki, odbiorniki IoT Hub, inteligentne liczniki, 
etykiety do identyfikacji radiowej (RFID) oraz moduły Bluetooth 
Low Energy (BLE). Proces opracowywania i produkcji odbywa 
się pod nadzorem specjalistów Comarch, dzięki czemu klienci 
mogą dostosować rozwiązania do swoich potrzeb.  

MONITOROWANIE AKTYWÓW

Większa ilość sprzętu, którym firmy muszą zarządzać, oznacza dla 
nich więcej potencjalnych problemów, szczególnie w obszarze 
monitorowania. Rozwiązanie Comarch IoT Asset Tracking 
odpowiada na te problemy, oferując funkcje do zarządzania 
zasobami i obsługi magazynu. W tym celu wykorzystuje 
telemetrię, zestaw reguł, aplikację sieciową i zdalną konfigurację. 
Umożliwia użytkownikom konfigurowanie stref w budynkach  
i wyszukiwanie określonych sprzętów z wykorzystaniem 
rejestracji ostatniej lokalizacji sprzętu, dokonywanej  
w czasie rzeczywistym. 

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO BUDYNKÓW 

Firmy świadczące usługi w terenie powinny zapewniać nie tylko 
doskonałą jakość, ale też wysoki poziom bezpieczeństwa danych 
podczas całego procesu. Dzięki połączeniu aplikacji mobilnej 
Comarch FSM, z rozwiązaniem Comarch do zarządzania 
tożsamością i kontroli dostępu do systemu (ang. identity access 
management, IAM)  a także z technologią Internetu rzeczy, 
firmy mają pewność, że połączenie uzyska tylko upoważniony 
personel. Umożliwia to również śledzenie, ile czasu pracownik 
wewnętrzny lub zewnętrzny spędził w danym miejscu.

FSM

B
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INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM  
INTERNETU RZECZY KLIENTA

Nawet jeśli firma świadcząca usługi rozpoczęła już proces 
transformacji w kierunku Internetu rzeczy i woli zachować 
wdrożone już urządzenia lub platformy analityczne, 
może rozszerzyć automatyzację poprzez integrację  
z oprogramowaniem do zarządzania działaniami serwisowymi 
w terenie. Pozwoli to błyskawicznie przydzielać problemy 
pracownikom z odpowiednimi kwalifikacjami.

KONSERWACJA PREDYKCYJNA

Wykorzystując rozwiązania (IoT) Internetu rzeczy,  
a także oprogramowanie Comarch FSM i narzędzia  
analityczne, serwisanci terenowi mogą rozwiązywać  
problemy w sposób bardziej proaktywny. Dzięki czu-
jnikom Comarch umieszczonym na sprzęcie możliwe jest  
monitorowanie danych dotyczących temperatury,  
ciśnienia, zapylenia czy wilgotności. Te informacje  
przekazywane są następnie do platformy IoT i oprogramowa-
nia analitycznego Comarch. Rozwiązania te wykorzystu-
ją spersonalizowane modelowanie w celu diagnozowania  
sprzętu i eliminowania ryzyka jego awarii. Dane są przetwarzane 
w czasie rzeczywistym, w związku z czym pracownicy mogą 
otrzymywać powiadomienia o problemach na urządzenia mo-
bilne i szybko reagować. W ten sposób można zadbać o ciągłość 
prowadzenia działalności, zminimalizować koszt napraw  
i zoptymalizować w czasie dostawy części zamiennych.

INTELIGENTNY PRZYCISK 

Inteligentny przycisk to urządzenie działające przez 
maksymalnie trzy lata, które można zamontować na danym 
sprzęcie i skonfigurować za pomocą platformy Internetu rzeczy 
firmy Comarch (środowisko chmurowe) zgodnie z potrzebami 
biznesowymi. Dzięki automatycznemu generowaniu zleceń 
na wykonanie pracy zawierających lokalizację w budynku oraz 
przypisywaniu zadań do odpowiednich serwisantów rozwiązanie 
to pozwala na szybkie reagowanie na określone problemy ze 
sprzętem. Całą procedurę można uruchomić, naciskając tylko 
jeden przycisk.



COMARCH FSM FUNKCJONALNOŚCI14

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA

Wbrew powszechnej opinii technologia rzeczywistości rozszerzonej nie jest wykorzystywana wyłącznie w grach 
i branży rozrywkowej. Zwiększa ona również możliwości pracowników serwisowych działających w terenie,  
a w szczególności pozwala zaoferować im szkolenia, specjalistyczną pomoc na odległość oraz instrukcje 
naprawy sprzętu. To wszystko odbywa się bez potrzeby wysyłania nadmiernej ilości informacji. 

APLIKACJA RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ 
DLA MICROSOFT HOLOLENS  

Aplikacja FSM firmy Comarch dla urządzenia Microsoft HoloLens 
oferuje dwa tryby: pracę z urządzeniem lub z hologramem 
urządzenia. W pierwszym trybie pracownik może pracować  
z rzeczywistym sprzętem, postępować zgodnie z krokami 
instrukcji naprawy wyświetlanymi dzięki urządzeniu,  
a nawet rejestrować cały proces. Jest to pomocne podczas  
pracy na miejscu. Drugi tryb pozwala pracować z urządzeniem  
w wirtualnej postaci. Jest to przydatne podczas szkolenia  
nowych pracowników. 

W obu przypadkach użytkownicy mogą korzystać z bazy 
wiedzy, odtwarzać filmy z instrukcjami i rejestrować etapy pracy  
dla współpracowników. Wszystkimi wspomnianymi funkcjami 
mogą sterować bez użycia rąk, dzięki komendom głosowym.  

APLIKACJA RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ 
NAD TABLETY I SMARTFONY

Aplikacja dostępna dla najnowszych wersji systemów 
operacyjnych Android oraz iOS, oferujących doskonałe 
wsparcie dla rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej.  
Wystarczy, że pracownik zlokalizuje kod QR na sprzęcie,  
aby uzyskać dostęp do bazy wiedzy i analizy kontekstowej  
dla danego urządzenia. Gdy serwisant naciśnie wyskakujący 
element, aplikacja wyświetli wszystkie informacje i dokumenty 
związane ze sprzętem, takie jak atrybuty stanu i łącza  
do dokumentów.



Uzyskaj więcej informacji lub zamów demonstrację 
systemu Field Service Management firmy Comarch, 
wysyłając wiadomość na: 

fsm-enquiries@comarch.com
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