
KORZYŚCI 
Z INTEGRACJI
SYSTEMÓW 

FIELD SERVICE
MANAGEMENT 

I GIS

https://www.globema.pl/


Efektywne zarządzanie majątkiem sieciowym opiera się na
aktualnej i kompletnej wiedzy o jego składnikach. W
przypadku przedsiębiorstw sieciowych, takich jak firmy
ciepłownicze, kluczowy dla funkcjonowania firmy majątek,
czyli sieć dystrybucyjna, jest rozproszony w terenie. Musimy
wiedzieć jaki jest przebieg rur w terenie, gdzie znajdują się
węzły ciepłownicze, komory, armatura oraz jakie są
parametry techniczne poszczególnych elementów sieci.
Ważne są również obliczenia hydrauliczne 
i termodynamiczne. Chcemy na bieżąco znać w jakim stanie
są węzły i jakie prace na nich ostatnio były wykonywane. 

Wstęp

Korzyści z integracji
FSM i GIS

Globema - FSM 1

Dla elementów sieci rozłożonych na znacznym obszarze bardzo
istotna jest również informacja o ich lokalizacji. Całą informację
o sieci, łącznie z położeniem w terenie, możemy przechowywać
w systemie klasy GIS (Geographic Information System). 

Dzięki niemu zobaczymy sieć na tle mapy miasta oraz dotrzemy
do niezbędnych danych o elementach infrastruktury. System GIS
stanowi więc podstawowe źródło kompleksowej informacji 
o sieci ciepłowniczej. 

https://www.globema.pl/
https://mobilnypracownik.pl/


Aby móc realizować zadania operacyjne i inwestycyjne na sieci,
potrzebna jest możliwość sprawnego zarządzania zadaniami.
System FSM (Field Service Management) zapewnia efektywne
zarządzanie pracami w terenie oraz dostarczanie pełnych 
i uporządkowanych danych o ich postępie oraz stanie sieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizowane jest to dzięki automatyzacji przydziału prac oraz
zdalnemu monitorowaniu przebiegu realizacji bazującemu na
wyposażeniu brygad w narzędzia mobilne. W aplikacji na
smartfonie monterzy mają nie tylko dokładny opis tego co jest
do zrobienia, ale również możliwość zbierania informacji 
w formularzach. W oparciu o tak gromadzone dane możliwa jest
automatyzacja generowania raportów dla kierownictwa
wszystkich szczebli. 
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Jak wdrażać taki system pisaliśmy w naszym poprzednim
ebooku "System do zarządzania pracownikami w terenie -
Skuteczne wdrożenie".

https://cms.globema.pl/geo-task/wp-content/uploads/sites/48/2019/10/System-do-zarz%C4%85dzania-pracownikami-w-terenie-skuteczne-wdro%C5%BCenie-Globema.pdf
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
https://cms.globema.pl/geo-task/wp-content/uploads/sites/48/2019/10/System-do-zarz%C4%85dzania-pracownikami-w-terenie-skuteczne-wdro%C5%BCenie-Globema.pdf


Działania operacyjne w terenie dotyczą głównie elementów
majątku sieciowego firmy, o którym wiedza znajduje się w
systemie klasy GIS. Informacje z systemu GIS stanowią częste
źródło zadań do wykonania (np. przeglądy sieci, zmiany
parametrów sieci itp.) oraz dostarczają kontekstu do ich
wykonania (np. lokalizacja węzłów, przebieg rury).
 
 

Zintegrowanie systemu GIS 
z systemem FSM znacząco usprawnia

obieg informacji w firmie oraz podnosi
efektywność realizacji zadań

operacyjnych.
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GeoTask zintegrowany 
z EC.GIS

EC.GIS GeoTask

Korzyści z integracji systemu FSM z GIS przedstawimy na
przykładzie aplikacji GeoTask i EC.GIS. Współpraca GeoTask z
EC.GIS realizowana jest poprzez interfejs między systemami, a
każdy z nich pełni odrębną rolę. EC.GIS gromadzi i przechowuje
informacje o sieci oraz jest podstawowym źródłem zadań w
terenie. GeoTask jako narzędzie do zarządzania realizacją prac
służy do przydzielania zadań z EC.GIS do odpowiednich brygad
oraz zapewnia możliwość zbierania w terenie aktualnej
informacji o stanie sieci i zmianach, jakie występują w wyniku
realizacji zadań.

raportowanie

dane z zadań +
aktualne dane o sieci

dane z zadań

Zlecenia 
prac na sieci 

EC.GIS GeoTask

inne 
źródła zadań

raporty 
dla kierownictwa

Korzyści z integracji
FSM i GIS

https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/


GeoTask, autorski produkt Globemy, jest narzędziem klasy
FSM. Funkcje programu wspierają dysponenta i brygady na
etapach planowania, realizacji i raportowania prac
wykonywanych w terenie. Główne funkcje systemu GeoTask
to:
 
1. Gromadzenie w jednym miejscu wszystkich zadań 
do wykonania w terenie

• EC.GIS jako główne źródło zadań tworzonych 
przez mechanizm integracji.
• Opis zadania

o Dokładna lokalizacja miejsca zadania
o Wymagany termin realizacji
o Zakres prac do wykonania
o Planowany czas trwania zadania danego typu.

• Wizualizacja lokalizacji i typów zadań na mapie 
 

2. Planowanie realizacji zadań
• Układanie optymalnego planu na wskazany okres (typowo:
dzień) za pomocą algorytmu, który uwzględnia: wymagane
umiejętności, dostępność czasową pracownika, rejon działań,
wymagany czas realizacji zadania oraz priorytet i lokalizację
zadań
• Planowanie może być również półautomatyczne lub ręcznie 
modyfikowane przez dysponenta
• Wizualizacja zadań na mapie
• Wizualizacja zadań na osi czasu (harmonogram Gantta) dla
każdej brygady/montera – zajętość dnia pracy przez
poszczególne zadania i czasy dojazdu/dojścia.

GeoTask
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 3. Przydział zaplanowanych zadań do brygad
• Gotowy plan prac na dany dzień jest wysyłany brygadom 
na aplikację mobilną.
• Monitorowanie stanu brygad – czy jest zalogowana i
aktywna.
• Akceptacja zadań przez brygadę – potwierdzenie przyjęcia
zadań ustawiane na smartphonie.
 

4. Realizacja zadań w terenie
• Aplikacja dysponenta

• Bieżąca aktualizacja statusów zadań na liście,
harmonogramie i na mapie.
• Wizualizacja lokalizacji brygad na mapie.

• Aplikacja montera
• Rejestracja rzeczywistych czasów realizacji 
zadania i dojazdu.
• Rejestracja informacji o wykonywanych 
pracach, wypełnianie formularzy, robienie
dokumentacji fotograficznej.
• Tworzenie przez montera zadań ad-hoc –
 nie zaplanowanych przez dysponenta, ale 
koniecznych do wykonania.

 
5. Obsługa zadań nieplanowanych

• Ręczny i półautomatyczny przydział zadań przez
dyspozytora do danej brygady
• Koszyk zadań niepilnych do samodzielnego przydziału 
przez montera

 
6. Raporty z realizacji

• Dane o sieci spisane w terenie przesyłane są do EC.GIS
• Predefiniowane raporty z wykonanych prac – w GeoTask lub
systemie raportowym.
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Program do ewidencji i zarządzania majątkiem sieci
ciepłowniczej stanowi w każdym PECu jeden z
najważniejszych systemów. Rozwiązanie EC.GIS,  oferowane
przez Globemę, jest oparte na platformie Smallworld firmy
GE - jednej z wiodących na świecie platform do
inwentaryzacji zasobów przestrzennych. 
 
Podstawowy moduł systemu służy do ewidencji majątku
sieciowego i zarządzania nim. Model danych pozwala
odwzorować przebieg sieci w terenie wraz z istniejącą armaturą.
Na bazie zamodelowanych danych można wykonywać analizy
przestrzenne, raporty specjalistyczne, w tym obliczenia
hydrauliczne oraz termodynamiczne sieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W systemie rejestrowane są również zmiany związane z siecią.
Dzięki temu wiemy jakie prace były przeprowadzane i w jakim
stanie są poszczególne elementy sieci. Dla węzłów
ciepłowniczych określany jest także zakres elementów do
przeglądu oraz wyniki każdego przeglądu.
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Zarządzanie majątkiem sieciowym
→ Modelowanie przebiegu sieci wraz z atrybutami
→ Raporty statystyczne
→ Mapy i prezentacja sieci w kontekście mapowym
 
Wsparcie utrzymania ruchu
→ Kontrola konfiguracji sieci z wizualizacją 
obszarów zasilań
→ Rejestracja awarii i prac planowych
→ Rejestracja i wizualizacja odczytów telemetrii
 
Obsługa awarii
→ Rejestracja wyłączeń sieci
→ Wyznaczenie alternatywnej drogi zasilania
→ Określenie wyłączonych odbiorców
 
Obliczenia
→ Obliczenia termodynamiczne
→ Obliczenia hydrauliczne
 
Planowanie inwestycji, remontów i przyłączeń
→ Szacowanie kosztów rozbudowy i remontów
→ Lista zadań i czynności
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Funkcje systemu EC.GIS
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Więcej informacji o EC.GIS znajdziesz tutaj.

https://www.globema.pl/portfolio/zarzadzanie-zasobami-cieplowniczymi/
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
https://www.globema.pl/portfolio/zarzadzanie-zasobami-cieplowniczymi/


Każdy z systemów takich jak GeoTask czy EC.GIS przynosi
firmie wymierne korzyści. Zintegrowanie obu systemów
usprawnia obieg informacji w firmie oraz zmniejsza nakłady
czasu i koszty podczas czynności przygotowawczych,
organizacyjnych i operacyjnych.
 
Większość zadań w terenie ma swój początek w systemie GIS,
ponieważ są one realizowane w kontekście sieci ciepłowniczej.
Integracja usprawniająca współpracę obu systemów została
zilustrowana na poniższym schemacie:
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Procesy biznesowe
wspierane przez GeoTask

EC.GIS
INTEGRACJA

EC.GIS - GEOTASK
GEOTASK

GEOTASK
APLIKACJA
MOBILNA

Zlecenie dla 
obiektu sieci

Rodzaj 
zlecenia, 

obiekt, termin

Zlecenie
 z EC.GIS 

na zadanie 
w GeoTask

Zadania 
do realizacji

Przydział 
zadań 

do brygady

Zlecenie na
smartphonie

Realizacja
zadania 

Dane 
z zadania 

Przesłanie
danych 

z zadania 
do EC.GIS

Pełne dane 
z zadania 

Zamknięcie
zlecenia

https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
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Procesy biznesowe
wspierane przez GeoTask

przeglądy sieci

obsługa awarii

przełączenia sezonowe

legalizacja liczników

podłączenia nowych odbiorców

budowa i remonty sieci
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Przeglądy sieci

Globema - FSM 11Globema - FSM

Korzyści z integracji
FSM i GIS

EC.GIS GeoTask

Moduł
Eksploatacja
Generowanie

zleceń przeglądów
dla listy węzłów.

Panel dysponenta
Generowanie zdań

przeglądów 
w oparciu o listę

 z EC.GIS.

Panel dysponenta
Przydział zadań
przeglądów do

monterów/brygad

Aplikacja mobilna
Wypełnianie
formularzy

 z oględzin przez
montera

Przypisanie danych
z oględzin do

odpowiedniego
węzła

Przesłanie listy
zadań

 do GeoTask

Przesłanie
danych

 z oględzin
terenowych 

https://www.globema.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
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Obsługa awarii
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EC.GIS GeoTask

Generowanie
zlecenia 

obsługi awarii

Przesłanie
danych 
o awarii 

Moduł awaria
Rejestracja awarii
dla obiektu sieci

Panel dysponenta
Utworzenie

zadania obsługi
awarii

Panel dysponenta
Wyszukanie

odpowiedniej
brygady pod

względem lokalizacji
i kompetencji,

przydział zadania.

Aplikacja mobilna
Rejestracja wykonanych
prac i przebiegu awarii,

wykonanie
dokumentacji

fotograficznej.

Rejestracja
obiektu

dotkniętego
awarią

Generowanie
raportu o awariach

https://mobilnypracownik.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
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Informacja 
o przełączeniu
przesyłana do

systemu EC.GIS.

Przełączenia sezonowe
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EC.GIS GeoTask

Przesłanie listy
zleceń 

Moduł
eksploatacja
Generowanie

zleceń przełączeń
w węzłach dla

danych klientów.

Panel dysponenta
Utworzenie listy

zadań w oparciu o
zlecenia z EC.GIS.

Panel dysponenta
Automatyczny

optymalny przydział
zadań przełączeń do

odpowiednich
monterów/brygad.

Aplikacja mobilna
Realizacja zadań

przełączeń
 i natychmiastowe

raportowanie
wykonania zadania

Rejestracja
aktualnych

statusów węzłów 
i dat przyłączenia

https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
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Legalizacja liczników

Globema - FSM 14Globema - FSM

Korzyści z integracji
FSM i GIS

Informacja
 z wykonanych

legalizacji.

EC.GIS GeoTask

Przesyłanie
 listy zleceń dla

liczników 

Moduł 
legalizacja
liczników

Generowanie listy
liczników do
legalizacji. 

Panel dysponenta
Utworzenie zadań

w oparciu
 o zlecenia 

z EC.GIS.

Panel dysponenta
Automatyczny

optymalny przydział
zadań legalizacji 
do odpowiednich

monterów/brygad.

Aplikacja mobilna
Informacje 

o legalizowanym
liczniku

 + dokumentacja
fotograficzna 

Aktualizacja
informacji 
o licznikach

 w oparciu o dane 
z zadań

https://mobilnypracownik.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
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Podłączenia nowych
odbiorców
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Przesłanie
danych

 o wykonanych 
 zadaniach do

EC.GIS.

EC.GIS GeoTask

Przesyłanie 
zleceń budowy

przyłącza.

Moduł główny
wprowadzenie

danych o nowym
planowanym

odbiorcy do EC.GIS
w oparciu o umowę

z klientem 

Panel dysponenta
Utworzenie zadań
budowy przyłącza

oraz automatyczny
przydział do

odpowiedniej
brygady

Aplikacja mobilna
Rejestracja wykonanych

prac, dokumentacja
fotograficzna

zrealizowanych zadań. 

Aktualizacja
danych o nowych

przyłączach.

Moduł główny
Generowanie zleceń
budowy przyłącza.

https://mobilnypracownik.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
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Budowa 
i remonty sieci
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Przesłanie danych
 o wykonanych 
 zadaniach do

EC.GIS.

EC.GIS GeoTask

Przesyłanie 
zleceń prac 

do wykonania

Moduł główny
Planowanie nowej

sieci lub remontu w
EC.GIS. Generowanie

zleceń prac.

Panel dysponenta:
utworzenie

odpowiednich zadań
w oparciu o listę

zleceń 

Panel dysponenta
Przydział zadań do

odpowiednich brygad
 w zależności od

lokalizacji
 i kompetencji  

Aktualizacja
informacji o sieci 

 w oparciu o
wykonane prace.

Aplikacja mobilna:
Rejestracja wykonanych

prac, dokumentacja
fotograficzna

zrealizowanych zadań. 

https://mobilnypracownik.pl/
https://mobilnypracownik.pl/
https://www.globema.pl/
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Korzyści
Dokładna i kompletna informacja o stanie węzłów 

i potrzebach remontowych. Dane wprowadzane do

systemu w trakcie przeglądów do gotowych

formularzy. 

Eliminacja przepisywania do systemu obsłużonych

zleceń, wyników z oględzin czy danych o legalizacji.

Minimalizacja pracy związanej z rejestracją awarii 

i raportem z awarii. 

Możliwość śledzenia realizacji planu przeglądów

każdego dnia. 

Obniżenie kosztów: nadzoru, dostępu do pełnej

informacji o realizowanych zadaniach/pracach,

przygotowania raportów o stanie realizacji zadań. 

Poprawa efektywności realizacji prac.

Zwiększenie liczby wykonanych zadań dzięki

optymalizacji planowania, reakcji na awarie,

planowaniu legalizacji i przełączeń.

Szybki dostęp do dokumentacji z awarii. Pełne

informacje w systemie. 

Większa skuteczność realizacji przeglądów.
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Firma ciepłownicza może mieć system GIS innego
producenta niż EC.GIS Globemy. GeoTask, jest również
przygotowany do integracji z innymi rozwiązaniami. W tym
celu udostępniony jest zestaw funkcji integracyjnych,
który pozwala na:
 
 
  

Dodawanie nowych zadań (w oparciu 
o zlecenia lub inne obiekty z GIS,
tworzone są zadania po stronie GeoTask 
z odpowiednimi atrybutami).
Zwracanie danych o wykonaniu zadania
(po przejściu w status „Wykonane”,
określone dane zwracane są do GIS).

 
 
 
Są to operacje, które w pełni wystarczą do obsłużenia
opisanych wyżej procesów. 
 
 
 

www.globema.pl
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GeoTask
a inny system GIS
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Dowiedz się więcej
o integracji FSM 
i GIS
 
Napisz na adres:
geotask@globema.pl
i porozmawiaj 
z naszymi ekspertami.

www.mobilnypracownik.pl
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