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W erze rosnącego udziału usług w globalnej
gospodarce, coraz więcej procesów biznesowych
realizowanych jest w terenie. Procesy te obejmują
zarówno utrzymanie rozbudowanej infrastruktury
rozproszonej terytorialnie, jak i bezpośredniego
wsparcia klientów wymagającego wizyt w miejscu
dostarczania usługi. 
 
 
Niektóre branże sieciowe, w tym przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej, większości działań składających
się na ich podstawową działalność prowadzą właśnie 
w terenie. Są i takie, gdzie liczba pracowników
terenowych sięga 60%-70% wszystkich zatrudnionych. 
 
 
Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług
czy dostarczanego medium jest w tej sytuacji
niebagatelnym wyzwaniem w porównaniu np. z taśmą
produkcyjną zlokalizowaną w jednej hali. To szczególnie
ważne w obliczu wciąż rosnących oczekiwań klientów 
i presji na ciągłość usług i ich standard.
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DLACZEGO POTRZEBUJEMY SYSTEMU
KLASY FIELD SERVICE MANAGEMENT
(FSM)?
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Firmy stają przed nowymi wyzwaniami
sprawnej realizacji prac w terenie, takimi jak:

 
→ zapewnienie sprawnej obsługi operacyjnej
rozproszonego przestrzennie majątku w zakresie
przeglądów, remontów, modernizacji i rozbudowy
 
→ szybkie reagowanie na sytuacje wyjątkowe: awarie,
katastrofy i inne zdarzenia losowe
 
→ zapewnienie efektywności realizacji zadań w terenie
poprzez optymalne zarządzanie personelem,
wykorzystanie sprzętu  i ograniczanie kosztów  
 
→ podniesienie jakości obsługi klientów i poziomu
zadowolenia klientów m.in. dzięki punktualnym
wizytom i skuteczności załatwiania spraw przy
pierwszej wizycie lub kontakcie.
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Odpowiedzią na te wyzwania są systemy klasy Field
Service Management (FSM), które automatyzują 
i usprawniają planowanie i realizację operacji 
w terenie:
 
Konsolidują w jednym systemie wszystkie zlecenia prac
pochodzące z różnych źródeł i systemów (zgłoszenia klientów,
planowanie wizyty u klientów, prace planowe, modernizacje,
usuwanie awarii, przeglądy itp.).
 
Optymalizują planowanie i równomierny przydział zadań 
z uwzględnieniem wielu kryteriów, jak np. kompetencje 
i dostępność pracowników, ograniczenia czasowe dla zadania,
ograniczenia w dostępności  specjalistycznego sprzętu, lokalizacje
zadania, itp.
 
Wspomagają przebudowę harmonogramu w przypadku
wystąpienia nieplanowanych zdarzeń.
 
Wspierają pracę pracownika terenowego przez aplikację mobilną,
która opisuje kontekst zadania i zapewnia bieżące monitorowanie
postępów.
 
Udostępniają narzędzia do zbierania w terenie danych
związanych z realizowanymi zadaniami (przeglądy, interakcje 
z klientami, wykonane czynności).
 
Dostarczają dane do analiz i raportów służących optymalizacji
operacji w terenie.
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Zanim przystąpimy do wdrożenia systemu FSM, warto
zastanowić się, jakie cechy powinno posiadać dobre
narzędzie. Poniżej zostały przedstawione w punktach
kluczowe funkcjonalności, których brak obniża
wygodę użytkowania i wartość biznesową systemu:

CECHY DOBREGO SYSTEMU FSM

→ Auto-przydział zadań do pracownika/brygady w oparciu 
o umiejętności, dostępność i lokalizację oraz opcjonalne manualne
przydzielanie zadań i modyfikacja planu.
→ Aplikacja mobilna dla pracownika/brygady  z wykazem zadań,
raportowaniem postępów prac oraz możliwością zbierania danych 
i dołączania informacji multimedialnych.
→ Tworzenie formularzy, adekwatnie do potrzeb i kontekstu danego
procesu biznesowego, służących do rejestracji stanu infrastruktury,
urządzeń, wykonanych prac.
→ Możliwość wykorzystania w terenie informacji  z systemów
dziedzinowych.
→ Maksymalne wyręczanie pracownika z czynności, które mogą podlegać
automatycznej realizacji (zmiana statusów, predefiniowane checklisty 
i słowniki, komunikacja głosowa, autouzupełnianie systemów
dziedzinowych itp.).
→ Wizualizacja lokalizacji i statusu zadań oraz położenia pracownika na
mapie i możliwość reagowania na sytuacje wyjątkowe, zagrożenie itp.
→ Umawianie wizyt u klientów z uwzględnieniem podpowiadania
dostępnych zasobów.
→ Generowanie raportów na podstawie zebranych danych.
 

Lista ta może podlegać niewielkim rozszerzeniom w konkretnych
specyficznych zastosowaniach systemu.
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Obydwie postawy stwarzają pułapki, które mogą znacząco
utrudnić wdrożenie lub doprowadzić do rozczarowania 
z osiągniętych efektów. Opór pracowników przed zmianami jest
naturalny, a gdy zmiana dotyczy zwiększenia kontroli, nawet
zrozumiały. Dlatego bardzo ważne jest po pierwsze zarządzanie
zmianą i przygotowanie na nią organizacji, a po drugie silne
akcentowanie użyteczności wdrażanego rozwiązania
i wskazanie prac, które w wyniku wdrożenia będą mniej
uciążliwe w realizacji. Nawet mocno zachowawczy kierowcy
zaczęli korzystać z nawigacji GPS, bo ułatwiła im podróżowanie. 

Wdrożenie nowego systemu, szczególnie w obszarze, który
wcześniej nie był wspierany narzędziami informatycznymi,
łączy się ze zmianami, a tych z reguły  nie lubimy. Z drugiej
strony, skoro już podejmujemy to wyzwanie, mamy ochotę
maksymalnie je wykorzystać i rozciągnąć wdrożenie na inne
obszary, niekoniecznie będące domeną systemu danej klasy.

PUŁAPKI WDROŻENIA SYSTEMU FSM

Należy przy tym pamiętać, aby rozbudzone oczekiwania co do
funkcjonalności wdrażanego systemu były realistyczne. Nie
wszystko da się zautomatyzować
(szczególnie od startu nowego systemu) 
i nie na każdym etapie prac  można
wyręczyć pracownika. To zresztą 
dobra wiadomości z punktu 
widzenia zachowania miejsc pracy. 
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Systemy FSM nie wspierają bezpośrednio szczegółowych
czynności wynikających z wewnętrznych regulacji, przepisów
bądź zaleceń technicznych. Informacje te pochodzą  
z zewnętrznych systemów dziedzinowych i tam też powinny
pozostać. FSM organizuje prace w terenie: dba o optymalne
przydzielanie zasobów, harmonogramowanie, wyznaczanie
kolejności i czasu wizyt oraz tras przejazdów, zapewnienie składu
brygad o odpowiednich kompetencjach, a także niezbędnego
sprzętu i narzędzi. 
 
Wykorzystując integrację z systemami dziedzinowymi, można też
udostępniać w terenie potrzebne informacje, czy też 
z wykorzystaniem definiowanych formularzy podpowiadać listę
czynności do wykonania przy realizacji danego zadania. O ile
przygotowanie formularzy jest elementem standardowego
wdrożenia, o tyle integracje wymagają każdorazowej analizy
i przygotowania indywidualnego projektu, dając w rezultacie
unikalny element wdrożenia. 
 
Takie i inne rozszerzenia standardu, związane z dedykowaną
funkcjonalnością, najlepiej wykonywać etapowo, w modelu
Pay-As-You-Go, do którego wrócimy w dalszych rozdziałach.
Trzeba też podkreślić, że fiaskiem zakończy się próba
potraktowania FSM jako systemu workflow, którym można
przy okazji objąć pozostałe procesy w firmie. W FSM nie
znajdziemy wystarczających narzędzi do modelowania i obsługi
wszystkich procesów biznesowych (BPM) czy do zarządzania
dokumentami, korespondencją itp.
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We wdrożeniu standardowego systemu FSM można
wyróżnić trzy główne etapy:

WDROŻENIE STANDARDOWEGO FSM

 

Instalacja 
i konfiguracja
wersji
standardowej

Definicja
formularzy

i uruchomienie
aplikacji mobilnej

3
Analiza
przyszłych potrzeb
rozbudowy systemu

1

2

KROK

KROK

KROK
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ZAŁOŻENIA STANDARDOWEGO 
WDROŻENIA FSM

1. System FSM jest dostosowywany do specyfiki klienta wyłącznie
na poziomie konfiguracji (typy zadań, umiejętności pracowników,
struktura organizacyjna, kryteria optymalizacji, dodatkowe pola
opisowe). W zakresie nie ma prac programistycznych, czyli
specyficznego dostosowywania do wymagań klienta.

2. Statusy zadań i raporty są standardowe.

3. Czynności do wykonania w terenie w ramach zadań 
są definiowane w formularzach.

4. Sposób prowadzenia projektu wdrożenia, który zapewnia
minimalizację kosztów wdrożeniowych po stronie Zamawiającego:
→ Określenie zakresu konfiguracji systemu na podstawie
obserwacji pracy dysponentów i pracowników terenowych przez
konsultantów wykonawcy
→ Wykorzystanie rozwiązania w chmurze
→ Wczesne udostępnianie aplikacji użytkownikom już w trakcie
projektu
→ Szkolenie pracowników w oparciu o standardowe materiały 
(w tym szkolenia zdalne)
→ Opieka na etapie stabilizacji

 5. W zakresie etapu wdrożenia standardowego jest analiza przyszłej
rozbudowy wersji standardowej, aby przygotować oparty na ROI
„business case”, który obejmuje:
→ Analizę na podstawie doświadczeń z 2-3 miesięcy
produkcyjnego używania wersji standardowej
→ Analizę integracji, raportów, dostosowań
→ Opracowanie ROI
→ Ramowy plan etapu rozbudowy systemu
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Obserwacje pracy 
dyspozytora i brygad

Wstępna specyfikacja
konfiguracji: struktura

organizacyjna, typy zadań,
umiejętności itp.

Wersja FSM dostępna 
dla Zamawiającego

Warsztaty pokazowe FSM Prezentacja systemu FSM

Szkolenie zespołu projektowego
(2-3 osoby) w zakresie

umożliwiającym realizację UAT
oraz prowadzenie wdrożenia

Lista pracowników
 i brygad z umiejętnościami

Wykonanie konfiguracji 
wg wyników warsztatów

 

Konfiguracja (2-4 tygodnie)

Konfiguracja 
podstawowa

Workshop - zarządzanie
zadaniami (optymalizacja)

Końcowa
 specyfikacja konfiguracji

Wykonanie docelowej
konfiguracji i instalacja

szkoleniowej
Skonfigurowane FSM 
w wersji szkoleniowej

Przygotowanie instancji wersji
FSM na warsztaty

 W poniższej tabeli przedstawiamy główne fazy skutecznego
wdrożenia standardowego produktu. Sprawna organizacja
procesu pozwala na start produkcyjny systemu już w trzecim
miesiącu od rozpoczęcia projektu. 

PRZEBIEG WDROŻENIA 
STANDARDOWEGO FSM

 

Analiza wdrożeniowa (1-2 tygodnie)
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GoLive (2 tygodnie)

Instalacja docelowa 
(dysponent i aplikacja mobilna)

System FSM dostępny 
w docelowej konfiguracji

Testy UAT i poprawki Raport i odbiór systemu

Szkolenia dysponentów Przekazane umiejętności

Szkolenie użytkowników mobilnych Przekazane umiejętności

Wsparcie on-site 
przez tydzień Raport

Obserwacja pracy, analiza 
i wnioski do korekty konfiguracji

Raport zmian 
w konfiguracji

Szkolenia dysponentów Przekazane umiejętności

Szkolenie użytkowników
mobilnych

 

ROI na rozbudowę systemu FSM

Przekazane 
umiejętności

 

Wdrożenie (2-4 tygodnie)

 

Pilot (2-4 tygodnie)
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W wyniku przeprowadzonego procesu wdrożeniowego,
uzyskujemy następujące produkty:
 
1. Wdrożony system FSM o następujących cechach:
→ Zasilanie systemu FSM zadaniami w trzech wariantach:

Wykorzystanie ładowarki zadań
Wpisywanie zadań poprzez standardowe API systemu FSM do definiowania
nowych zadań
Manualne wprowadzanie zadań przez dysponentów

→ Optymalizacja przydziału zadań do pracowników w oparciu
o typy zadań, umiejętności i dostępność pracowników, SLA 
i lokalizację zadań
→ Kontrola przebiegu realizacji zadania w oparciu o statusy
synchronizowane w czasie rzeczywistym pomiędzy urządzeniem
mobilnym o aplikacją dysponenta
→ Możliwość modyfikacji planu w przypadku wystąpienia   
 nieplanowanych zdarzeń
→ Aplikacja mobilna dla pracowników w terenie pozwalająca na:
zmianę statusów zadań, wprowadzanie informacji o wykonaniu zadania
(w tym zdjęć i filmów). Aplikacja zapewnia synchronizację    
z serwerem przy dostępności łącza. W przypadku braku połączenia
z Internetem, aplikacja pracuje w trybie offline i synchronizuje się
automatycznie po wznowieniu połączenia
→ Integracja aplikacji mobilnej z nawigacją Google w trybie on-line
→ Standardowe raporty

Harmonogram pracy
Plan vs wykonanie per zlecenie i brygada
Podsumowanie pracy per zlecenie (czas jazdy i czas pracy)
Przekroczenie SLA

2. Zidentyfikowane potrzeby rozwojowe (integracje i nowe funkcje)
3. Analiza opłacalności i korzyści z rozbudowy systemu standardowego
4. Wsparcie techniczne

PRODUKTY PROJEKTU

Cyfryzacja prac eksploatacyjnych 
na sieci ciepłowniczej
System do zarządzania pracownikami
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Najbardziej elastyczne i postępowe firmy, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów, proponują wdrożenie
i rozwój systemu stymulowane potrzebami
biznesowymi. Podejście takie ma bardzo wiele korzyści
dla obydwu stron. Doświadczenia pokazują, że dobre
opisanie przedmiotu zamówienia nie jest łatwą sprawą,
szczególnie w sytuacji, gdy Zamawiający nie korzystał
wcześniej z wdrażanego narzędzia. 
 
Przegląd kilku narzędzi i stworzenie zamówienia na tej
podstawie kończy się często specyfikacją
skomplikowanego i nieistniejącego standardowo produktu,
a więc drogiego we wdrożeniu i późniejszym utrzymaniu. 
Dopiero codzienna praca z narzędziem pozwala ocenić
jego funkcjonalności i zidentyfikować realne potrzeby
rozwiązujące napotykane w pracy problemy, zarówno 
w przypadku grup użytkowników, jak i organizacji jako
całości. 
Od startu produkcyjnego do pełnego wykorzystania
możliwości systemu upływa tym więcej czasu, im system
jest bardziej złożony. To czas, który wydłuża zwrot 
z inwestycji oraz powoduje frustrację związaną z dużą
rozbieżnością między poniesionymi kosztami, a uzyskanymi
korzyściami.
 

MODEL PAY-AS-YOU-GO
WE WDROŻENIU FSM

www.globema.pl
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Wszystkim tym problemom można zaradzić stosując model
Pay-As-You-Go. W tym modelu początkowo wdrażane
jest standardowe rozwiązanie, które sprawdziło się 
u wielu innych klientów, a następnie rozwija się je w miarę
zdobywania doświadczeń i oswajania się pracowników 
z nowym narzędziem. 
 
Wdrożenie standardowej wersji pozwala na szybkie
osiągnięcie kluczowych korzyści z wprowadzenia systemu
klasy Field Service Management, czyli podniesienie
efektywności i jakości realizacji zadań w terenie. 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie trwa wyjątkowo krótko, bo około 
3 miesięcy, a zwrot z inwestycji 

z systemu FSM następuje po 6-12 miesiącach
zależnie od specyfiki branży 

i konkretnego przedsiębiorstwa.
 

MODEL PAY-AS-YOU-GO
WE WDROŻENIU FSM

www.globema.pl
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3

Produktywność pracowników
wzrost o 15-40%
   → Więcej zadań wykonanych - szybciej,

efektywniej i z wyższą jakością.
   → Zmniejszenie liczby pracowników w terenie.
   → Ograniczenie liczby wizyt 

"bezproduktywnych" (np. z powodu
braku rozeznania  problemu, części 
zamiennych lub kompetencji
do wykonania zadania)

Koszty nadgodzin
niższe o 40-60%
→ Zmniejszenie liczby zadań 
krytycznych do wykonania
poza standardowym czasem pracy

Koszty dyspozycji prac
niższe o 50-90%
→ Jeden  dyspozytor jest w stanie 
obsłużyć większą liczbę pracowników
→ Standaryzacja pracy między
regionami, wymienność dyspozytorów

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA FSM

System do zarządzania pracownikami
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3

Koszty dojazdu
niższe o 15-25%
   → Ograniczenia w zużyciu paliwa (ważne także 

ze względów ekologicznych)
   → Mniej bezproduktywnych przejazdów
   → Zmniejszenie floty pojazdów
   → Skrócenie średniego czasu dojazdu 

i całkowitego czasu na przejazdy i dojazdy

Koszty telefonów, papieru itp. niższe o 50-70%
 → Możliwość wyeliminowania lub znacznego
ograniczenia dokumentacji papierowej
→ Mniej przerw w pracy i potrzeb/okazji do telefonów
nie związanych z pracą

Redukcja przekroczeń SLA 
(bonifikaty i kary) o 40-60%
   → Możliwość przyjmowania bardziej
wymagających warunków
   → SLA bez zwiększania ryzyka
   → Ograniczenie kar za niedotrzymanie SLA

Koszty nieuzasadnionych spotkań 
i rewizyt niższe o 15-30%

→ Znaczące ograniczenie nieuzasadnionych 
wizyt i wyjazdów
→ Zwiększenie liczby zadań 
rozwiązanych "za pierwszym razem"
→ Ograniczenie wizyt niezakończonych 
spotkaniem (potrzebna rewizyta)

System do zarządzania pracownikami
w terenie - skuteczne wdrożenie

Globema - FSM 15

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


Wersja standardowa, kontrolująca harmonogramowanie 
i przepływ zadań, zapewni zdecydowaną większość korzyści, 
w stosunku do tych, które da się osiągnąć z wersji w pełni
zintegrowanej z innym systemami i mocno dostosowanej do
specyfiki realizacji zadań. W wersji standardowej tymczasowo
rezygnujemy z kosztownych integracji i dostosowań, na rzecz
2-3-krotnego skrócenia czasu wdrożenia, czyli szybszego
startu w osiąganiu korzyści przez Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Można stwierdzić, że użycie standardowego rozwiązania, 
z pominięciem zaawansowanych integracji, zgodnie z zasadą

Pareta zaspokoi około 80% potrzeb biznesowych
przedsiębiorstwa przy 20% potencjalnych nakładów. Dalsza

rozbudowa systemu przy użyciu zwinnych technik
analitycznych  i rozwoju oprogramowania, usprawniających
rozwiązywanie rzeczywistych problemów czy ograniczeń,

przed którymi stają użytkownicy, wyznaczy optymalną 
i uzasadnioną ekonomicznie ścieżkę rozwoju FSM.
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Chcesz
dowiedzieć się
więcej 
o wdrożeniach
systemów FSM?
 
Napisz na adres:
geotask@globema.pl
i porozmawiaj 
z naszymi
ekspertami.

www.mobilnypracownik.pl
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