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Wraz z postępem technicznym rosną możliwości
nadzorowania stanu posiadanej infrastruktury. Stan sieci
przekłada się na możliwość efektywnego dostarczania
usług do odbiorców. Coraz częściej też mówimy nie tylko
o dostarczaniu usługi, ale o jej jakości. Dbamy o klienta,
nawet jeśli nie mamy realnej konkurencji.  
 
Tak samo bywa również w przypadku firm ciepłowniczych,
które zazwyczaj są jedynym dostawcą na danym obszarze.
Niezakłócona dostawa ciepłej wody do ogrzania domów to
cel firm ciepłowniczych, a także samorządów. Dlatego tak
wiele robi się, aby zapewnić niezawodność sieci.
 
Od czego zależy niezawodność sieci ciepłowniczej? 

      Jakość długoterminowych działań
inwestycyjnych (remonty istniejącej
sieci, przebudowa i rozbudowa sieci itp.). 
 
      Sprawna realizacja zadań
operacyjnych (codzienne przeglądy
węzłów, przeglądy komór i zaworów,
usuwanie awarii, analiza i ustawianie
parametrów sieci ciepłowniczej). 
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Podstawą do planowania inwestycji jest wiedza na temat
aktualnego stanu technicznego sieci. Trudno jest planować
rozbudowę czy wymianę infrastruktury, jeżeli nie wiemy, 
w jakim stanie są poszczególne fragmenty sieci i co należy
wymienić lub wyremontować w pierwszej kolejności. 
 
Skąd pochodzą informacje o aktualnym stanie sieci
ciepłowniczej? Głównie z realizowanych na bieżąco
przeglądów sieci, zarejestrowanych awarii oraz systemów
telemetrii. 
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Jakość zbieranych danych
o sieci to podstawa

skutecznego
planowania

długoterminowych
inwestycji!
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W większości firm ciepłowniczych zarządzanie pracą
monterów jest oparte o ręczne planowanie na papierze lub
w Excelu. Zadania są przekazywane monterom na
odprawach, a cała komunikacja odbywa się telefonicznie.
Czasem stan węzła lub komory spisywany jest na papierze,
ale nie zawsze w sposób uporządkowany i nie zawsze
bezpośrednio na miejscu. 
Wiele danych o sieci rejestrowanych jest po powrocie 
z terenu. Bywa, że notatki zrobione na miejscu zadania są
przepisywane do innego zbioru, np. do Excela. 

Takich zbiorów często w firmie jest kilka, prowadzonych 
w ramach różnych obszarów działania. Dane zebrane w ten
sposób są niepełne, niespójne i trudno z nich uzyskać
aktualną informację. Dużym problemem jest połączenie
danych zgromadzonych w różnych miejscach, aby
przeprowadzić kompleksową analizę stanu sieci i optymalnie
zaplanować bieżące remonty i inwestycje w kolejnych latach. 

Kluczowym źródłem informacji o sieci są jej przeglądy
realizowane przez monterów. Oprócz przeglądów,
monterzy wykonują również zadania operacyjne takie jak
usuwanie awarii, przełączenia sezonowe czy ustawianie
parametrów sieci ciepłowniczej.  

JAKOŚĆ DANYCH ZBIERANYCH 
W TERENIE
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Kompletność i rzetelność danych o stanie sieci może zostać
poprawiona dzięki cyfryzacji operacji w terenie 
z wykorzystaniem systemów klasy Field Service
Management (FSM).  

CYFRYZACJA I  JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ
DANYCH O SIECI 

www.globema.pl

Systemy FSM wpływają na sukcesywne podniesienie
efektywności planowania i realizacji działań operacyjnych.
System FSM przydziela automatycznie do brygad wszystkie
zadania operacyjne w oparciu o wiele kryteriów: 
- wymagane kwalifikacje do realizacji zadania, 
- wymagany czas i termin realizacji zadania, 
- dostępność i kwalifikacje monterów, 
- rejon działania, 
- optymalna dzienna marszruta dla monterów. 
 
W przypadku awarii wspierana jest ręczna aktualizacja planu
prac.  
 
Przydzielone zadania są
automatycznie wysyłane na
urządzenia mobilne, w które
wyposażone są brygady lub
indywidualni monterzy. 
Do każdego zadania są
dołączone wszystkie
niezbędne informacje 
wraz z załącznikami.
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Aplikacja FSM na urządzeniu mobilnym umożliwia rejestrację
danych o wykonanym zadaniu oraz stanie elementu sieci
bezpośrednio na miejscu w terenie. Predefiniowane
formularze ułatwiają rejestrację wszystkich potrzebnych
informacji, które mogą być uzupełnione także o zdjęcia, czy
nawet notatki głosowe. Dzięki temu zbierane dane o stanie
sieci są kompletne, rzetelne i w ustandaryzowany sposób
trafiają bezpośrednio do jednej bazy danych. System FSM
wspiera więc gromadzenie rzetelnych danych o stanie sieci.  
 

Cyfryzacja prac eksploatacyjnych 
na sieci ciepłowniczej

zadania

parametry
węzłów

lista 
węzłów

formularze
 z danymi, 

zdjęcia

Lista zadań:
 

przeglądy
sieci
awarie
inwestycje
przełączenia
sezonowe
przełączenia
sieci
legalizacja
liczników

Moduł dyspozytora
Planowanie
Realizacja
Dane

Harmonogram 
zadań

GIS

Monter I
Monter II

Monter III

Automatyczne,
predefiniowane raporty 

dla kierownictwa

Pracownicy w terenie

FSM
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Cyfryzacja przynosi bezpośrednie korzyści ekonomiczne,
których przykładem może być zmiana podejścia do analizy
pracy węzła i korekty jego ustawień. Typowo, w przypadku
braku urządzeń telemetrycznych na węźle, monter spisuje
parametry pracy węzła i otoczenia do obliczeń. Przekazuje
dane mistrzowi, który w wyniku ich analizy może stwierdzić
„niedogrzew” lub „przegrzew” i dopiero wówczas podejmuje
decyzję o potrzebie skorygowania parametrów pracy węzła.
Wymaga to kolejnej wizyty na węźle. Aplikacja mobilna dla
montera wspiera przeliczenie parametrów pracy węzła
bezpośrednio w terenie, dzięki czemu wskazując np. na
przegrzew, monter sam dokonuje korekty pracy węzła 
i rejestruje to w zadaniu. Dzięki temu oszczędzamy:
- czas pracy pracowników terenowych, ponieważ
nie angażujemy mistrza i nie jest potrzebna 
druga wizyta montera
- energię, która w nadmiarze niepotrzebnie 
jest dostarczana do klienta.
 

Cyfryzacja operacji na sieci z wykorzystaniem systemów
FSM skutkuje więc podniesieniem poziomu wiedzy 
o aktualnym stanie sieci, a tym samym pozwala 
na zapewnienie jej niezawodności. 
 
Dzięki temu masz pewność, że wszystkie działania
operacyjne łącznie z przeglądami i konserwacją są
wykonywane zgodnie z realnymi potrzebami i z planem.
Zbierane za pomocą aplikacji mobilnej dane o aktualnym
stanie elementów sieci są podstawą do analiz skutkujących
rzetelnymi planami inwestycji w sieć. 

KORZYŚCI Z CYFRYZACJI PRAC NA SIECI 
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Dyrektor:
→ Informacje o stanie sieci
wymagają przygotowania, są
niepełne, rzadko aktualizowane
→ Raporty nie zawierają informacji 
o efektywności realizacji zadań
→ Trudno ustalić KPI, które można
monitorować cyklicznie (brak
danych)

Kierownik:
→ Brak codziennych,
udokumentowanych raportów 
z realizacji zadań (opis, zdjęcia)
→ Brak informacji o pracochłonności
zadań i efektywności pracy
→ Brak uporządkowanej
informacji z przeglądów węzłów,
komór

Mistrz:
→ Plan pracy brygad ma
w głowie
→ Nie wie, gdzie w danej
chwili są jego ludzie
→ Musi od każdej brygady
odebrać raport z tego, co robili

Monter: 
→ Plan ustalany ustnie
→ Dane z oględzin i prac na węźle
notowane są na papierze
→ Konieczność przepisywania
notatek po powrocie z terenu

 
 
 

DOSTĘP DO INFORMACJI

→ Jedno źródło informacji 
→ Oszczędność czasu
raportowania w skali firmy –
lepsze wykorzystanie kompetencji
pracowników
→ Planowanie remontów 
w oparciu o dane o całej sieci –
lepsze wykorzystanie środków

→ Codzienna aktualizacja
wskaźników jakości firmy (KPI)
→ Bezpośredni dostęp do
danych operacyjnych – zadania,
zdarzenia/węzeł, opisy, zdjęcia
→ Dokładne koszty osobowe
/utrzymanie/inwestycje/przełącze
nia

→ Codzienny raport o stanie 
sieci – lista węzłów, lista usterek
→ Dzienny raport efektywności
realizacji zadań, czasy pracy
brygad
→ Natychmiastowy
dostęp do danych o węźle,
komorze, awarii – zdjęcia, opisy,
formularze

→ Gotowe raporty z przeglądów
→ Monitorowana lista węzłów 
do przeglądu
→ Automatycznie
tworzone wszelkie raporty

→ Wszystkie dane o zadaniu są
dostępne w smartfonie
→ Wszelkie notatki i raporty
wprowadzane od razu do
systemu

Firma
→ Codzienne decyzje dotyczące
zadań wymagają istotnego wkładu
osób decyzyjnych
→ Przygotowanie danych 
i raportów – codzienna ręczna
praca wielu osób
→ Plany przeglądów, konserwacji 
i napraw są przygotowywane 
w oparciu o dane cząstkowe

 
 
 

Zbieranie
danych

 
 
 

Raporty,
decyzje

strategiczne

 
 
 

Raporty,
decyzje

operacyjne

 
 
 

Zbieranie
danych,
raporty

 
 
 

 
 
 

PROBLEMY

 
 
 

POTRZEBY
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System FSM zwiększa efektywność prac w terenie
poprzez automatyzację planowania, skrócenie czasu
dojazdów, bezpośrednią komunikację z monterami
oraz eliminację papieru. 
 
System FSM może znacząco usprawnić realizację
sezonowych przełączeń węzłów cieplnych, zapewniając
optymalne przypisanie zadań przełączeniowych do
brygad/monterów oraz wspierając szybką i terminową
realizację zgłoszeń od klientów. Ma więc bardzo
pozytywny wpływ na podniesienie satysfakcji klientów. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FSM potrafi w przeciągu kilku minut
zoptymalizować marszruty i automatycznie

zaplanować pracę pracowników terenowym.
System podpowiada, jak optymalnie

rozdysponować osobowe zasoby
przedsiębiorstwa do istotnych w danym

momencie zadań. 
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Chcesz
dowiedzieć się
więcej?
 
Napisz na adres:
geotask@globema.pl
i porozmawiaj 
z naszymi
ekspertami, 
którzy pokażą Ci,
jak wprowadzić
Twoje operacje 
w terenie
w epokę cyfrową!

www.mobilnypracownik.pl
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