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„Technology for business, solutions for people” – to motto, które w pełni oddaje podejście do projektów realizowanych w Grupie Asseco. Na całym świecie tworzymy nowatorskie i zaawansowane rozwiązania, które 

odpowiadają potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów, ponieważ wierzymy, że w ten sposób możemy poprawić komfort wielu ludzi.

Asseco jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Jesteśmy federacją spółek obecnych w ponad 50 krajach i zatrudniających przeszło 24 000 osób. Działając na zagranicznych rynkach, 

zbieramy wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Łączymy wiedzę sektorową, biznesową i technologiczną po to, by budować rozwiązania, które są przyszłością. 

Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla naszych klientów, którzy otrzymują produkty najwyższej jakości. 

Jesteśmy ogromnie dumni z naszej ponad 27 letniej historii, ale mamy świadomość, że aby budować dobrą perspektywę dla całej Grupy musimy być innowacyjni w każdej dziedzinie, w której działamy. Stale 

inwestujemy w R&D, rozwijamy nasze produkty i szukamy niestandardowych rozwiązań, ponieważ tylko w ten sposób możemy realizować nowatorskie projekty na skalę międzynarodową.

To właśnie globalna działalność Asseco oraz współpraca z naszymi klientami stały się inspiracją do stworzenia autorskiej publikacji Asseco Case Study Book. Znajdziecie w niej Państwo ciekawe i innowacyjne projekty, 

które zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi klientami w różnych częściach świata oraz rozwiązania zmieniające oblicze poszczególnych sektorów gospodarki. 

Liczymy, że ta publikacja pokaże Państwu jak różnorodny i fascynujący jest świat nowych technologii, a także będzie inspiracją do realizacji nowatorskich przedsięwzięć.

Szanowni Państwo,

Zespół Asseco
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Klient.

Volkswagen Slovakia jest największym producentem samochodów 

na Słowacji. Należąca do niego fabryka w Bratysławie jest jedynym 

zakładem motoryzacyjnym na świecie, który produkuje pięć róż-

nych marek pojazdów – od kompaktowych do luksusowych SUV-

-ów (Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen 

up!, Volkswagen e-up!, ŠKODA Citigo, SEAT Mii). W 2017 roku łączna 

produkcja Volkswagen Slovakia wyniosła 361 776 aut.

Fabryka w Bratysławie należy do najbardziej innowacyjnych i za-

awansowanych zakładów motoryzacyjnych koncernu Volkswagen 

w dziedzinie automatyzacji logistyki wewnętrznej. CEIT, spółka z Gru-

| CEIT 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA: FABRYKA PRZYSZŁOŚCI.

Wdrożenie.

Głównym celem projektu było przeprowadzenie cyfryzacji całego 

ruchu floty w jednej z hal zakładu oraz wprowadzenie precyzyjnej lo-

kalizacji intralogistyki, w tym śledzenia CEIT AGV i wózków widłowych. 

Jego ważną częścią było również zapewnienie pełnej przejrzystości 

py Asseco, jest zaufanym partnerem zakładu i dostawcą autono-

micznych systemów zrobotyzowanych. Obecnie na terenie fabryki 

wykorzystywanych jest ponad 300 bazujących na jej rozwiązaniach 

urządzeń. 

Unikalny system logistyczny CEIT składa się z automatycznie stero-

wanych pojazdów (AGV) różnych typów, punktów przestawczych, 

przenośników dynamicznych i statycznych oraz monitoringu. Częścią 

rozwiązania jest także system sterowania wykorzystujący elementy 

sztucznej inteligencji, który jest w stanie samodzielnie i elastycznie 

podejmować decyzje oraz kontrolować transport na terenie fabryki. 

Odbywa się to w oparciu o status urządzeń peryferyjnych, wyma-

gania stawiane przez urządzenia i systemy zewnętrzne oraz obecną 

sytuację w zakładzie. 

Udana współpraca Volkswagen Slovakia i CEIT sprawiły, że nie chcia-

ły one poprzestać wyłącznie na automatyzacji logistyki. Ich wspól-

nym zamiarem było pójście o krok dalej – czyli udoskonalenie tego 

procesu poprzez implementację inteligentnych rozwiązań, które 

wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0. Dlatego w 2017 roku rozpo-

częło się wdrożenie CEIT Digital Twin wraz z Sewio Indoor Positio-

ning System (Wewnętrzny System Pozycjonowania).

oraz możliwości weryfikacji całego procesu, a także uzyskanie bardzo 

szczegółowych informacji na temat poszczególnych urządzeń. 

Wyzwania, które towarzyszyły realizacji projektu wynikały w dużej 

mierze ze specyfiki hali produkcyjnej. Aż 30% powierzchni magazynu, 

na której odbywał się ruch maszyn, było jego bardzo dynamicznie 

zmieniającą się częścią, która w ciągu kilku godzin mogła przejść od 

stanu zupełnie pustego do całkowicie zapełnionego. Biorąc pod uwa-

gę liczbę poruszających się obiektów, zarówno napędzanych ręcznie, 
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• widoczność i możliwość weryfikacji procesów w czasie rzeczywistym,

• obraz całkowitego czasu działania floty i jej poszczególnych obiektów,

• możliwość porównania proporcji parametrów pracy urządzeń 

w procesie logistycznym (czasu pracy/zatrzymania, przebytych 

odległości, załadowania/braku załadowania),

• wizualne podsumowanie ruchu w określonym czasie,

• informacje o gęstości ruchu i jego zatorach,

• możliwość wyboru i śledzenia ścieżki dowolnego obiektu w danym 

czasie, w celu wykrycia i eliminacji ewentualnych incydentów, by 

zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości,

• symulację proponowanych aktualizacji procesów w rzeczywistym 

modelu i ramach czasowych,

• nawigację dla kierowców, która umożliwia im wybór najszybszej 

trasy bez przeszkód.

Projekt w liczbach:

wzrósł poziom wykorzystania powierzchni magazynowej

wzrosła OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia) floty 
po wdrożeniu rozwiązania

skróciła się droga, jaką pokonywały wózki widłowe

powierzchni magazynowej obsługiwanej przez system

maszyn działających w systemie

miesięcy trwała implementacja systemu

6

70

20% 

20% 

10% 

10 tys. m2

CEIT to firma technologiczna, która rozwija i wprowadza dla swoich partnerów przemysłowych innowacje. Pomaga im zmieniać zakłady 

w inteligentne fabryki, zgodnie z wytycznymi Przemysłu 4.0. Misją firmy jest zwiększenie wydajności, efektywności i wzrostu konkurencyj-

ności przedsiębiorstw przemysłowych. W szczególności koncentruje się na automatyzacji logistyki wewnętrznej, optymalizacji procesów 

produkcyjnych i logistycznych, projektowaniu oraz inżynierii, koncepcji Digital Factory, a także złożonych rozwiązań dla inteligentnych fabryk.

Dzięki realizacji projektu, Volkswagen Slovakia zyskał:

jak i automatycznie, system musiał poradzić sobie również z dużym 

natężeniem ruchu, jego momentami szczytowymi i występowaniem 

wielu obiektów w bliskiej odległości od siebie. 

Implementacja rozwiązania, która została zakończona w ciągu 6 mie-

sięcy, zapewniła Volkswagen Slovakia przegląd wszystkich ruchów 

w hali w czasie rzeczywistym. Dzięki wdrożeniu fabryka w Bratysławie 

zyskała sprawne narzędzie umożliwiające dokładną analizę każdej 

maszyny we flocie pod względem czasu pracy, wyłączenia i przesto-

jów, przebytej odległości oraz wydajności. Z kolei wykorzystanie map 

cieplnych i diagramów typu „spaghetti” pozwoliło na wizualizację 

przepływu i gęstości ruchu, rzeczywistej ścieżki każdej maszyny oraz 

miejsc i czasu, w jakich występują największe zatory.

Dostarczony system pozycjonowania wewnętrznego obsługuje halę 

i jej magazyn o łącznej powierzchni 10 000 m², z setkami półek, śle-

dząc 70 obiektów – zarówno automatycznie poruszających się po-

jazdów AGV, jak i ręcznie obsługiwanych wózków widłowych. Sys-

tem pracuje z dokładnością do 50 cm i częstotliwością odświeżania 

wynoszącą 333 milisekundy.
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Klient.

ASSA ABLOY (Switzerland) AG to światowej klasy producent i dys-

trybutor inteligentnych zamków oraz rozwiązań zabezpieczających. 

Firma oferuje wysokiej jakości produkty i wszechstronne systemy 

dla sektora prywatnego, komercyjnego i publicznego pod marka-

mi KESO, MSL i effeff. Spółka jest częścią ASSA ABLOY Group, która 

prowadzi działalność międzynarodową, zajmując czołową pozycję 

w dużej części Europy, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku. 

Zatrudnia ponad 47 000 pracowników, a jej roczna sprzedaż sięga 

blisko 8,2 miliarda USD. 

Celem ASSA ABLOY (Switzerland) AG było podniesienie wydajności 

produkcji do poziomu Przemysłu 4.0. Przed realizacją projektu proces 

wytwarzania kluczy do systemów blokujących wymagał wykorzy-

| Magic Software Enterprises Ltd. 

ASSA ABLOY (SWITZERLAND) AG: KLUCZ DO PRZEMYSŁU 4.0.

stania 20 różnych maszyn. Niezbędne informacje były przenoszone 

w postaci papierowej do odpowiednich urządzeń, a następnie od-

czytywane i wprowadzane ręcznie z tablic zadań.

Pierwszym krokiem w procesie digitalizacji było zastąpienie istnieją-

cych urządzeń dwoma nowymi cyfrowymi maszynami wiertniczymi. 

Realizacja projektu oznaczała konieczność zapewnienia nowym ma-

szynom dostępu do niezbędnych danych – czyli ich integracji z roz-

wiązaniem Infor ERP oraz wykorzystywanym przez firmę Systemem 

Zarządzania Zamkami (Lock Management System). Kolejnym krokiem 

było zapisanie i udostępnienie danych w formie cyfrowej. 

W celu zapewnienia automatyzacji procesów ASSA ABLOY opraco-

wała własny System Informacji o Produkcji (Production Information 

System) oparty o MS Dynamics CRM. Łączy on dane z systemu ERP 

dotyczące zamówień, zestawienia materiałów (BOM) oraz obrabia-

nych przedmiotów z danymi permutacyjnymi, czyli poszczególnymi 

kombinacjami danych pochodzących z Systemu Zarządzania Zamka-

mi. Są one zapisywane w pliku roboczym XML, który maszyna wiert-

nicza może odczytać i uruchomić. 

ASSA ABLOY (Switzerland) AG potrzebowała jednak sprawnego na-

rzędzia informatycznego, które zapewni pełną integrację wszystkim 

wykorzystywanym w procesie produkcji rozwiązaniom. Dlatego spół-

ka zdecydowała się na wdrożenie Platformy Integracyjnej Magic xpi 

– autorskiego systemu firmy Magic Software Enterprises Ltd., będącej 

częścią Grupy Asseco. 
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Dzięki wdrożeniu Magic xpi, jako centrum danych, ASSA ABLOY (Swi-

tzerland) AG posiada obecnie w pełni zintegrowane środowisko 

Przemysłu 4.0, które łączy trzy centralne systemy informatyczne do 

automatyzacji zamówień produkcyjnych.

Automatyzacja procesów oraz wykorzystanie dwóch nowych maszyn 

cyfrowych umożliwiło ASSA ABLOY przetwarzanie około 400 zamó-

wień dziennie, co przekłada się na produkcję około 10 000 kluczy.

Wdrożenie Magic xpi, który znajduje się w samym sercu nowego, 

w pełni zautomatyzowanego systemu logistyki informacyjnej firmy, 

Kluczowe korzyści.

„Rozwiązanie integracyjne Magic xpi znajduje się w centrum naszego 

Przemysłu 4.0. Zapewnia nam znaczną przewagę konkurencyjną, któ-

ra może się tylko powiększać w przyszłości” – podkreślił Erwin Fuchs.

„Magic xpi okazał się idealnym rozwiązaniem integracyjnym, ponie-

waż jego standardowe złącze dla MS Dynamics znacznie skróciło 

czas projektowania, umożliwiając nam szybkie zakończenie projektu. 

Graficzne, bezkodowe podejście oraz metoda „drag and drop” daje 

nam szybki wgląd we wszystkie obiekty i funkcje, a także pozwala ła-

two tworzyć procesy biznesowe” – powiedział Erwin Fuchs, Business 

Development Manager w ASSA ABLOY (Switzerland) AG.

pozwoliło na znaczne skrócenie czasu realizacji zamówienia. Dzięki 

możliwości szybszego i bardziej niezawodnego dostarczania produk-

tów dostosowanych do potrzeb klienta, ASSA ABLOY zyskał znaczącą 

przewagę konkurencyjną.

Realizacja projektu pozwoliła na przyspieszenie, uproszczenie oraz 

optymalizację procesów. Korzyści wprowadzenia środowiska Prze-

mysłu 4.0 opartego na Magic xpi spowodowały, że firma planuje 

powtórzyć ten sukces na innych liniach produkcyjnych.

Procesy biznesowe.

Platforma integracyjna Magic xpi stała się centralnym elementem kompleksowego rozwiązania, które służy jako centrum wymiany danych 

pomiędzy trzema systemami: ERP, Systemem Zarządzania Zamkami i Systemem Informacji o Produkcji. Magic xpi pobiera dane z dwóch pierw-

szych rozwiązań, integruje je w pliku zadań i przesyła do Systemu Informacji o Produkcji w formacie XML. Ten z kolei przesyła plik zadań do 

maszyn wiertniczych, które go odczytują i uruchamiają.
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THE FUTURE
We build
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Klient.

Next Generation Recyclingmaschinen GmbH (NGR) to austriacka fir-

ma z siedzibą w Feldkirchen, która od 1996 roku produkuje wysoce 

wyspecjalizowane maszyny do recyklingu. Urządzenia NGR umożli-

wiają przetwarzanie złomu oraz odpadów z plastiku, w wyniku cze-

go otrzymywany jest granulat, który następnie może być ponownie 

wprowadzony do cyklu produkcyjnego. 

Dynamiczny rozwój firmy oraz chęć zapewnienia wysokiej jakości 

usług spowodowały, że szukała ona rozwiązania, które umożliwi zbie-

ranie i analizowanie danych operacyjnych maszyn w celu wsparcia 

| Asseco Solutions 

NGR: RECYKLING MODELU BIZNESOWEGO.

Wdrożenie.

Jesienią 2015 roku dział rozwoju firmy zainicjował wewnętrzny pro-

jekt badawczy, który pozwolił na określenie sposobów dostosowa-

nia maszyn NGR do potrzeb inteligentnej produkcji. Za najlepsze do 

realizacji tego celu firma uznała system Smart Connected Solutions 

(SCS) – autorskie rozwiązanie Asseco Solutions, którego wdrożenie 

rozpoczęło się w kwietniu 2016 roku.

inteligentnych inicjatyw produkcyjnych. NGR zależało także na pod-

niesieniu sprawności i efektywności procesów serwisowych, zwłasz-

cza że firma posiada ponad 1000 maszyn pracujących w siedzibach 

klientów w 80 krajach. 

Realizacja tych celów stała się powodem, dla którego NGR zdecydo-

wał się uzupełnić wykorzystywany już system APplus o rozwiązanie, 

które pozwoli podnieść jego procesy biznesowe do poziomu Prze-

mysłu 4.0. 

System SCS umożliwia maszynom NGR przenoszenie do chmury sze-

rokiego zakresu parametrów procesowych i jakościowych, takich 

jak ciśnienie, temperatura i lepkość stopionego plastiku. Odbywa 

się to za pomocą specjalnego oprogramowania klienta, które NGR 

instaluje w systemach sterowania swoich maszyn. Szyfruje ono dane 

i bezpiecznie przekazuje je do chmury. 

SCS stale monitoruje i analizuje informacje dostarczone przez ma-

szyny. W przypadku wykrycia określonych wartości lub korelacji 

wskazujących na zbliżające się ryzyko wystąpienia błędu lub awarii, 

rozwiązanie Asseco uruchamia zapobiegawczy proces konserwacji.

Po wysłaniu zlecenia serwisowego, system automatycznie identy-

fikuje odpowiedniego technika na podstawie różnych kryteriów. 

Wdrożenie systemu Asseco Solutions pozwala NGR 
na prowadzenie analiz w oparciu o dane przekazy-
wane z 1000 maszyn pracujących w 80 krajach.
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Następnie dostarcza mu wszystkie niezbędne informacje do apli-

kacji SCS na urządzenie mobilne. W konsekwencji rozwiązanie As-

seco oszczędza czas pracowników, którzy do tej pory wykonywali 

zadania, takie jak dokumentowanie podróży, rejestrowanie czasu 

trwania wizyty i tworzenie raportów dotyczących działań serwiso-

wych ręcznie. System w dalszej kolejności przesyła te informacje do 

systemu ERP, który natychmiast uruchamia kolejne procesy, jak np. 

fakturowanie.

Rozwiązanie znajduje się obecnie w fazie wdrażania. NGR planu-

je jego równoczesne uruchomienie w siedzibie w Feldkirchen oraz 

wszystkich międzynarodowych obiektach w USA, Malezji i Chinach.

Realizacja projektu stała się dla NGR nie tylko pierw-
szym krokiem w kierunku Przemysłu 4.0, ale również 
inwestycją w przyszłą rentowność przedsiębiorstwa.

pomocą której będą oni mogli przeglądać i monitorować parametry 

swoich maszyn. Zebrane w ten sposób informacje mogą być po-

nownie wykorzystywane do procesów wewnętrznych.

Wdrożenie systemu Asseco pozwala także NGR na prowadzenie 

analiz w oparciu o dane przekazywane z maszyn. Daje też możli-

wość udostępniania klientom rekomendacji, które zapewnią im m.in. 

optymalizację danych wyjściowych poprzez wprowadzenie jednej 

lub dwóch zmian konfiguracji.

Kluczowe korzyści.

Łączność internetowa pomiędzy maszynami zapewnia jeszcze wyż-

szy stopień automatyzacji, a także proaktywne planowanie i reali-

zację procesów konserwacji. Pozwala to na wymianę zużytego 

elementu, zanim spowoduje on awarię maszyny i utratę produk-

tywności. 

Wykorzystanie danych dotyczących urządzeń umożliwia również fir-

mie rozszerzenie jej portfela o usługi informacyjne. Pozwala to NGR 

m.in.na oferowanie swoim klientom spersonalizowanej aplikacji, za 

Połączenie APplus i SCS sprawia, że produkty NGR stają się inteligent-

nymi maszynami, które komunikują się poprzez chmurę. W dłuższej 

perspektywie zwiększa i chroni to wartość systemów NGR. W rezul-

tacie projekt ten jest nie tylko pierwszym krokiem NGR w kierunku 

Przemysłu 4.0, ale również inwestycją w przyszłą rentowność przed-

siębiorstwa.
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 Rozdział drugi |

PŁATNOŚCI
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Klient.

Pink Taxi jest największą i najbardziej rozpoznawalną firmą taksów-

karską w Serbii, posiadającą ponad 1500 pojazdów. Spółka jest 

pionierem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie 

taksówkowym. Stawia na dynamiczny rozwój, co znajduje odzwier-

ciedlenie w rosnącej liczbie aut oraz ciągłym doskonaleniu i popra-

wie jakości świadczonych usług.

Wzrost liczby firm typu ride-sharing, rozwój nowoczesnych tech-

Inteligentne płatności mobilne. 

mPOS to nowa generacja inteligentnych i interaktywnych rozwiązań do obsługi kart płatniczych. Ten zintegrowany system płatności mobilnych umożliwia sprzedawcom przekształcenie ich smartfonów lub tabletów 

w systemy mPOS, które w pełni obsługują transakcje akceptowane PIN-em, w tym wykorzystanie kart chipowych EMV. Pozwala także na redukcję kosztów związanych z uruchomieniem systemu i minimalizuje wy-

magania sprzętowe. Oferuje również dodatkowe usługi związane z akceptacją płatności, takie jak częściowa personalizacja aplikacji, branding, zarządzanie zasobami oraz podgląd historii transakcji w trybie online.

nologii i rosnące oczekiwania klientów – to tylko niektóre czynni-

ki, które wpłynęły na firmy z branży taksówkarskiej. By zachować 

konkurencyjność, Pink Taxi stanęła przed wyzwaniem związanym 

z zapewnieniem możliwości realizacji bezpiecznych płatności kar-

towych poprzez mobilne punkty sprzedaży. Dlatego, w 2017 roku, 

firma zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania mPOS z portfolio 

produktów firmy Payten, spółki z Grupy Asseco.

| Payten 

PINK TAXI: PŁATNOŚCI NA 4 KÓŁKACH.

Rozwiązanie mPOS Payten zapewniło Pink Taxi i jej 
pracownikom łatwość, wygodę i bezpieczeństwo 
płatności bezgotówkowych.
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„Już teraz wiemy, że decyzja firmy o pójściu w tym kierunku okaza-

ła się owocna. Po dwóch miesiącach od pełnego wdrożenia liczba 

transakcji wzrosła o 39% w porównaniu z pierwszym i drugim miesią-

cem. Spodziewamy się także, że będzie nadal rosła” – dodała Novica 

Radosavljevic.

„Dzięki temu projektowi osiągnęliśmy wiele korzyści zarówno dla na-

szych pracowników, jak i klientów. Rozwiązanie, które wdrożyliśmy 

wspólnie z Payten, ułatwia odbiorcom usług Pink Taxi płacenie za 

dłuższe, droższe kursy. Nie muszą się oni martwić tym ile gotówki 

zabrać ze sobą lub gdzie znajduje się najbliższy bankomat” – powie-

działa Novica Radosavljevic, Kierownik Centrum Dyspozytorskiego Pink 

Taxi.

Realizacja projektu przyniosła liczne korzyści zarówno Pink Taxi, jak 

i jej klientom. Były one odczuwalne od razu po wdrożeniu.

Kluczowe korzyści.

Wygoda w użytkowaniu

Rozwiązanie mPOS zostało zaprojektowane tak, aby usprawnić 

płatność wszystkim uczestnikom transakcji. Tym, czego potrzebu-

je taksówkarz jest tablet i urządzenie mPOS, wykonane przez Spi-

re Payments. Prosty interfejs wymaga jedynie wpisania na tablecie 

kwoty opłaty za przejazd taksówką, po czym klient przybliża kartę 

do urządzenia mPOS i płatność zostaje sfinalizowana. Klienci mają 

dodatkowo możliwość wpisania adresu e-mail w celu otrzymania 

elektronicznego potwierdzenia odbioru.

Bezpieczne i szybkie transakcje

W przypadku korzystania z urządzenia mPOS płatności są przetwa-

rzane w czasie rzeczywistym, a transakcje szyfrowane. Dzięki zwięk-

szonej szybkości i bezpieczeństwu, kierowcy Pink Taxi mogą zaosz-

czędzić czas, który w innym przypadku musieliby poświęcić liczeniu 

i wydawaniu reszty lub oczekiwaniu na zakończenie przetwarzania 

transakcji przez czytniki kart. Wykorzystanie urządzenia minimalizuje 

także ryzyko kradzieży.

Łatwe wdrożenie

Prostota obsługi mPOS przekłada się na łatwość jego instalacji. Ko-

munikacja pomiędzy czytnikiem kart mPOS a tabletem odbywa się 

poprzez Bluetooth. Podstawowe procesy transakcyjne są takie same 

jak w przypadku tradycyjnych płatności. Dodatkowo, wykorzysty-

wany jest Serwer Sprzedawcy (Merchant Server), który odpowiada 

za zarządzanie paragonami i raportowanie transakcji oraz Bramka 

Płatności (Payment Gateway) umożliwiająca ich przekierowanie, szy-

frowanie i odszyfrowywanie.

Dodatkowe możliwości 

Aplikacja płatnicza w wersji Android umożliwia również szczegółowy 

podgląd transakcji z pełnym zestawieniem różnych opcji płatności. 

Posiada także funkcjonalność wskazującą stan na koniec dnia oraz 

opcję zdalnej aktualizacji. 

Osiągnięcie celu: zadowolenie klienta

Udane wdrożenie rozwiązania mPOS Payten pozwoliło Pink Taxi stać 

się pierwszą firmą taksówkarską w Serbii, oferującą światowej kla-

sy usługę na lokalnym rynku. Rozwiązanie to zapewniło firmie i jej 

pracownikom łatwość, wygodę i bezpieczeństwo płatności bezgo-

tówkowych. Ponieważ wszystkie transakcje są bezpośrednio prze-

kazywane na konto taksówkarzy, nie muszą oni już zajmować się 

wydawaniem paragonów i marnować czasu na „papierkową robotę” 

pod koniec każdego dnia.
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INNOVATIONS
We drive
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Klient.

Delhaize Serbia działa w ramach grupy Ahold Delhaize i jest największym sprzedawcą detalicznym w Serbii. Posiada ponad 400 sklepów i punktów sprzedaży, które korzystają z sieci ok. 2000 terminali płatniczych. Stale 

rosnąca konkurencja oraz zwiększające się oczekiwania klientów spowodowały transformację sektora detalicznego. Oznaczało to konieczność podniesienia jakości i atrakcyjności oferowanych produktów, a także poszerze-

nia spektrum świadczonych usług. Skuteczna rywalizacja o utrzymanie istniejących i pozyskanie nowych klientów, wymagała więc od Delhaize Serbia wdrożenia rozwiązania, które wyróżni sieć spośród innych detalistów. 

| Payten 

DELHAIZE SERBIA: ZAKUPY „ALL-IN-ONE”.

Wdrożenie.

Mając ten cel na uwadze, w 2016 roku, po udanej, długofalowej współ-

pracy w zakresie dostawy i utrzymania terminali sprzedaży (POS), Del-

haize Serbia i firma Payten, spółka z Grupy Asseco, zdecydowały się 

na poszerzenie partnerstwa. Projekt, który przyczynił się do utrzymania 

stabilnej i konkurencyjnej pozycji Delhaize na rynku serbskim polegał 

na zmianie dotychczasowej, częściowo przestarzałej już sieci terminali, 

która składała się z ok. 7 modeli urządzeń. Zastąpienie jej nowym, zu-

nifikowanym rozwiązaniem pozwoliło na zaoferowanie identycznego 

zestawu usług dla klientów, w każdym punkcie sprzedaży Delhaize. 

Dzięki wdrożeniu jednej aplikacji wszelkie zmiany mogą być teraz prze-

prowadzane zdalnie i dotyczą wszystkich urządzeń płatniczych. 

Oprócz wprowadzenia nowych terminali, projekt obejmował rów-

nież dostarczenie najnowocześniejszych usług przetwarzania danych. 

Umożliwiły one szybszą realizację transakcji oraz zwiększenie efek-

tywności pracy personelu, przy równoczesnym podniesieniu wygody 

klienta. Projekt realizowany był we współpracy z należącą do Payten 

firmą ChipCard, dostarczającą usługi przetwarzania transakcji realizo-

wanych za pomocą kart płatniczych.

Usługi przetwarzania.

Przetwarzanie płatności jest kluczowym elementem realizacji trans-

akcji, mającym wpływ na bezpieczeństwo i wiarygodność danych 

oraz terminowość. Od momentu, w którym klient przykłada kartę do 

terminala do chwili otrzymania powiadomienia o pomyślnym doko-

naniu płatności, mija zaledwie kilka sekund. W tym krótkim czasie, 

wszystkie niezbędne dane posiadacza karty są przekazywane bez-

piecznymi kanałami do organizacji płatniczych, takich jak VISA czy 

MasterCard, banków oraz pozostałych uczestników systemu płatni-

czego. Każda z transakcji jest przetwarzana w czasie rzeczywistym 

i szyfrowana. Integracja terminala i kasy fiskalnej za pomocą proto-

kołu ECR skutkuje krótszym czasem realizacji transakcji, przy czym 

wydruk paragonu odbywa się tylko w kasie.
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Ułatwienie pracy personelu

Przetwarzanie płatności nie powinno być dodatkowym obciążeniem 

dla pracowników. Dlatego rozwiązanie Payten usuwa problem wybo-

ru pomiędzy wieloma różnymi terminalami oraz ich obsługą. Obecnie 

kasjerzy Delhaize mogą zająć się ważniejszymi zadaniami niż żmud-

nymi, powtarzającymi się czynnościami. 

Dodatkową zaletą dla pracowników Delhaize są karty lojalnościowe, 

które są obsługiwane przez te same terminale i zapewniają im zniżki 

w sklepach Delhaize Serbia (Maxi, Tempo i Shop&Go).

Zwiększenie konkurencyjności

Detaliści, którzy rozumieją zmieniające się nawyki konsumentów i za-

chodzące trendy technologiczne, inwestują w rozwój biznesu i po-

szerzają portfel oferowanych usług. Dzięki wsparciu Payten, Delhaize 

Serbia wniósł wartość dodaną do swojej marki. Umożliwił klientom 

szybką realizację transakcji za pośrednictwem urządzeń typu „all-in-o-

ne”, których zakres funkcjonalny może być w przyszłości rozszerzony.

Delhaize Serbia – nastawiona na rozwój

Udana wymiana sieci sieci POS, nowe uchwyty dla terminali, szybsza 

realizacja i rosnąca liczba transakcji, przyczyniają się do wzmocnienia 

pozycji Delhaize Serbia, jako innowacyjnego detalisty, oferującego 

swoim klientom bardzo szerokie spektrum usług.

Kluczowe korzyści.

Zaprojektowane przez Payten rozwiązanie przyniosło liczne korzyści 

zarówno Delhaize Serbia, jak i jej klientom. Zostały one dostrzeżone 

przez każdą ze stron, od razu po zakończonym wdrożeniu.

Poprawa doświadczenia klienta

Nowe terminale płatnicze pozwoliły na oszczędność czasu, a także 

podniesienie jakości obsługi i wygody klienta. Umożliwiły bardzo 

sprawną realizację transakcji, która zajmuje obecnie kilka sekund od 

momentu zbliżenia karty klienta lub wprowadzenia kodu PIN. 

Poza dokonywaniem płatności, klienci sieci detalicznej Delhaize zy-

skali także możliwość realizacji szeregu dodatkowych transakcji, które 

wcześniej dostępne były w oddziałach bankowych. Nowe funkcjonal-

ności terminali umożliwiły, m.in. doładowanie kart transportu publicz-

nego oraz wszystkich lokalnych operatorów telefonii komórkowej, 

a także opłacanie rachunków za energię elektryczną, media, Internet 

czy pakiety mobilne. Ich wykorzystanie pozwala także sieci Delhaize 

na rozszerzenie listy usług płatniczych, w zależności od jej przyszłych 

potrzeb. 

Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń płatniczych typu „all-in-o-

ne” pomogło Delhaize w spełnieniu misji związanej z ułatwieniem 

codziennego życia konsumentów i zbliżenia się do zaawansowanych 

technologicznie klientów, którzy oczekują takich samych, bezproble-

mowych doświadczeń znanych ze świata online również w czynno-

ściach offline.

„Realizacja tego projektu pozwoliła na usprawnienie naszych operacji 

biznesowych. Przyniosła także szereg korzyści zarówno pracowni-

kom naszych sklepów, jak i klientom, którzy bezgotówkowe transakcje 

mogą teraz realizować w kilka sekund. W nadchodzącym czasie pla-

nujemy wprowadzanie nowych udogodnień, które także przyczynią 

się do budowy pozytywnych doświadczeń naszych klientów” 

– powiedziała Snežana Stjepanović, Dyrektor ds. Finansów, Ryzyka 

i Ubezpieczeń w Delhaize Serbia.
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SECURITY
We provide
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Klient.

Bankart jest wiodącym dostawcą usług przetwarzania transakcji kar-

towych i bankomatowych oraz terminali POS na słoweńskim rynku. 

Z jego oferty korzysta ok. 21 banków z 6 krajów oraz 2 instytucje 

państwowe, które od swoich partnerów wymagają maksymalnego 

zaufania, bezpieczeństwa oraz wsparcia w udostępnianiu klientom 

szerokiego zakresu usług i kanałów płatniczych. Podstawowe ob-

szary biznesowe Bankart to przetwarzanie obejmujące:

• wielokrotne operacje wystawiania i nabywania kart m.in. dla Mas-

terCard i VISA - obecnie jest to ponad 3,6 mln kart,

• sieci POS w regionie - firma zarządza ponad 36 000 terminali POS,

• sieci ATM w regionie - firma zarządza ponad 2 000 bankomatami,

• instrumenty płatnicze SEPA.

| Asseco South Eastern Europe 

BANKART: TRZECI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA.

Firma zwraca szczególną uwagę na ciągłość i jakość oferowanych 

usług. Koncentruje się także na rozwoju i usprawnieniu wewnętrz-

nych procesów, tak aby móc sprostać wszystkim wyzwaniom wy-

nikającym ze zmieniających się sił rynkowych i otoczenia konkuren-

cyjnego.

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa swo-

im klientom oraz użytkownikom końcowym, Bankart postanowił za-

stąpić istniejący standard 3D Secure nowym rozwiązaniem chmuro-

wym Asseco SEE (VerifiedByVisa oraz Mastercard Secure Program). 

Pozwala ono klientom Bankart na skrócenie „time to market” oraz 

redukcję kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Firma chciała także 

ustandaryzować program w sposób, który umożliwi jego sprawną 

implementację i pozwoli bankom na dostęp do rozwiązania speł-

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie wy-
dajności oraz redukcję kosztów, zarówno po stronie 
Bankart, jak i banków członkowskich.

niającego konkretne wymagania GUI. Bankart zależało również na 

zapewnieniu klientom maksymalnej efektywności kosztowej na po-

ziomie globalnym, przy równoczesnym zaspokojeniu oczekiwań 

banków dotyczących czasu, w jakim rozwiązanie zostanie wprowa-

dzone na rynek.

Wdrożenie.

Aby osiągnąć te cele, w kwietniu 2018 roku firma zdecydowała się na wdrożenie usługi hostingowej Asseco SEE ACS. Wraz z ekspertami biznesowymi i technicznymi Bankart, zespół Asseco SEE stworzył zoptyma-

lizowany profil programu 3D Secure, który może być wykorzystywany we wszystkich bankach członkowskich i oferuje im możliwość późniejszego dostosowania rozwiązania do indywidualnych oczekiwań. W tym 

procesie doświadczenie Bankart i silne relacje z bankami członkowskimi przyczyniły się w sposób szczególny do stworzenia najbardziej zoptymalizowanego i szeroko stosowanego systemu, który zaspokoił po-

trzeby wszystkich instytucji oraz ich klientów.
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Kluczowe korzyści.

Elastyczny mechanizm uwierzytelniania

Jednorazowe hasła zastąpiono SMS-em, który został wybrany jako 

podstawowa metoda uwierzytelniania. Umożliwiło to wszystkim 

uczestnikom procesu podniesienie wydajności oraz redukcję kosz-

tów zarówno po stronie Bankart, jak i banków członkowskich. Dzięki 

usłudze ACS zyskały one także możliwość stosowania dwuetapo-

wych metod autoryzacji.

Aktywacja karty

Aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, wszystkie karty są ak-

tywowane poprzez BIN – czyli 6 pierwszych cyfr numeru karty, co 

eliminuje potrzebę jej aktywacji podczas zakupów. Procesy te są 

warunkiem wstępnym płatności online i zostały wcześniej zidenty-

fikowane jako jedna z głównych przyczyn ograniczonego wykorzy-

stania lub rezygnacji z programów 3D Secure.

Integracja systemu zarządzania kartami

Wymiana danych posiadaczy kart nie odbywa się, jak to miało miej-

sce w przypadku 3D Secure 1.0.2, poprzez przesyłanie plików. W tym 

wdrożeniu do pobierania danych z głównego systemu banku wy-

korzystywana jest usługa sieciowa.

Dlaczego usługa hostingowa Asseco SEE ACS? 

Usługa hostingowa ACS to szybka ścieżka 3D Secure dla instytucji wystawiających karty. Jest to wysoce konfigurowalne rozwiązanie, umożli-

wiające maksymalne dostosowanie do wymagań biznesowych banków. Zapewnia ono szybkie wdrożenie oraz sprawną konfigurację, która 

nie powoduje zakłóceń w pracy użytkowników systemu.

Platforma hostingowa zawiera bazę kart i danych użytkowników, zrównoważone moduły HSM oraz połączenia techniczne z serwerownią. 

Cała infrastruktura hostingowa oraz procesy i procedury obsługi są certyfikowane zgodnie z PCI DSS.

Technologia 3D Secure zmniejsza ryzyko wystąpienia oszustw internetowych, ponieważ umożliwia uwierzytelnienie posiadacza karty w mo-

mencie realizacji płatności. Ogranicza także zagrożenie związane z nieautoryzowanym użyciem karty, dzięki czemu podnosi poziom bezpie-

czeństwa transakcji.

Dostosowanie do RODO

Szczególną uwagę zwrócono na wymogi RODO, które zostały poddane przeglądowi na etapie określania profilu systemu. Dzięki zminima-

lizowaniu ilości danych osobowych w procesie 3D Secure, wdrożeniu mechanizmów szyfrujących w bazach oraz ich maskowaniu podczas 

raportowania, cały proces stał się w pełni zgodny z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 



22 | Asseco Case Study Book.

W jaki sposób Asseco SEE pomógł Bankart 
w osiągnięciu tych wyników?

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia usługi hostingowej Asseco SEE ACS. Zapewnia nam ona jednolity system 3D Secure, który ma zasto-

sowanie w większości banków członkowskich. Rozwiązanie to pozwala nam, jako usługodawcy, na ich kompleksową obsługę administracyjną. 

Dzięki temu wspólnie z zespołem wsparcia Asseco możemy zarządzać każdym bankiem członkowskim indywidualnie, korzystając jednocześnie 

z zalet jednolitego rozwiązania. Zostało ono również łatwo zintegrowane z systemem zarządzania kartami bankowymi” – powiedział Tomaž 

Borštner, Szef Działu Technologii w Bankart.

Elastyczne wdrażanie

System umożliwił szybką adaptację rozwiązań do indywidualnych 

potrzeb klientów Bankart, jak również zmieniających się wymagań 

branży. 

Graficzny interfejs (GUI)

System zapewnia intuicyjny interfejs, który umożliwia pełną parame-

tryzację profilu systemu 3D Secure. Dzięki temu znacznie skraca się 

czas wymagany do dołączenia dodatkowych instytucji wystawiają-

cych. Dodatkowo, dane uwierzytelniające użytkowników umożliwia-

ją przypisanie odpowiednich ról i uprawnień administratorom oraz 

pracownikom działu pomocy technicznej banku. 

Bogate doświadczenie i know-how

TriDES ACS wdrożony na platformie ACS SaaS został w pełni zapro-

jektowany i opracowany przez zespół programistów Asseco. Ich pro-

fesjonalizm, wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie 

były gwarancją udanego zakończenia projektu.

Platforma obsługująca wielu użytkowników TriDES ACS rozszerzył 

funkcjonalność obsługi wielu użytkowników, dzięki czemu zagre-

gowane instytucje mogą dzielić interfejsy technologiczne, procesy 

biznesowe lub podsumowywać raporty statystyczne, przy równo-

czesnym zachowaniu maksymalnego poziomu poufności bezpie-

czeństwa danych.

System umożliwił szybką adaptację rozwiązań do in-
dywidualnych potrzeb klientów Bankart, jak również 
zmieniających się wymagań branży.
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Klient.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) jest naj-

większą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ponad 25 

lat doświadczenia, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność 

operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z naj-

lepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. 

Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje 

ponad tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów, jak również in-

strumenty pochodne. W 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzeda-

ży w wysokości 310,9 mln zł przy zatrudnieniu na poziomie 187 osób.

W 2017 roku GPW stanęła przed wyzwaniem dostosowania swojego 

systemu informatycznego do wymogów dyrektywy unijnej MiFID II 

(ang. Markets in Financial Instruments Directive), znacząco zmienia-

jącej obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi 

w Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowych regulacji wiązało się 

z koniecznością modyfikacji dotychczasowego rozwiązania w wielu 

| Asseco Poland

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE: 
INTERFEJS NOWOCZESNEGO BROKERA.

kluczowych obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie infor-

macji, w tym zleceń składanych przez uczestników rynku. Konieczne 

było też dostosowanie systemu GPW do bardziej szczegółowego 

zakresu danych o bieżących notowaniach instrumentów finanso-

wych.

Ważną częścią zmian miało być również podniesienie komfortu pra-

cy maklerów giełdowych, którzy potrzebowali elastycznych i efek-

tywnych narzędzi informatycznych. Celem GPW było także, aby peł-

ne spektrum funkcjonalności zostało udostępniane klientom zarówno 

jako aplikacja instalowalna, jak i przeglądarkowa.

Uwarunkowania rynkowe narzuciły też konieczność budowy nowe-

go i wysoce użytecznego interfejsu użytkownika, którego nowocze-

sność, intuicyjność oraz wysoka niezawodność działania miały za-

pewnić komfortowy dostęp do systemu, w każdym miejscu i czasie.

Realizacja powyższych celów oraz skala planowanych zmian stały 

Asseco było odpowiedzialne za budowę narzędzi 
informatycznych udostępnianych zarówno w posta-
ci aplikacji Web, jak i aplikacji instalowanej na stacji 
Klienta.

się powodem, dla którego zarząd GPW podjął decyzję o zmianie 

dotychczasowego systemu tradingowego. Dlatego 11 maja 2017 roku 

podpisał umowę z Asseco Poland na wdrożenie i uruchomienie Pro-

mak TS – nowoczesnego systemu dostępowego do platformy ob-

rotu UTP (ang. Universal Trading Platform), który dla klientów Giełdy 

miał być dostępny w formie dedykowanej aplikacji pod nazwą Tra-

deApp oraz w wersji internetowej jako WebTradeApp. 
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Wdrożenie.

Celem projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2017 roku, było za-

pewnienie wybranym uczestnikom obrotu, współpracującym z GPW, 

dostępu do nowoczesnego, bezpiecznego, niezawodnego, a jed-

nocześnie zgodnego z regulacją MIFID II rozwiązania tradingowego. 

Jego realizacja miała także umożliwić zachowanie wewnętrznej spój-

ności działania tych organizacji z nowymi przepisami.

Asseco było zobowiązane do budowy narzędzi informatycznych, 

udostępnianych zarówno w postaci aplikacji Web, jak i aplikacji in-

stalowanej na stacji Klienta, zawierających funkcjonalności umożli-

wiające: 

• obserwację stanu rynku i notowań instrumentów giełdowych 

łącznie z prezentacją w postaci wykresów,

• analizę karnetu ofert oraz transakcji na wskazanym instrumencie,

• zarządzanie przeglądanymi koszykami notowań instrumentów,

• zarządzanie strumieniem zleceń (rejestracja, modyfikacja, anulow-

anie),

• kontrolowany dostęp do karnetu zleceń,

• zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami użytkowników systemu.

Niewątpliwym wyzwaniem przed jakim stał klient był krótki czas wy-

magany do wdrożenia projektu, zgodny z terminem wejścia w życie 

dyrektywy MiFID II oraz konieczność implementacji wymagań for-

mułowanych w oparciu o dynamicznie zmieniające się treści standar-

dów technicznych. Innym wyzwaniem była konieczność wdrożenia 

systemu w środowisku GPW, które z racji swojej specyfiki działania 

nakłada duże wymagania związane z bezpieczeństwem, niezawod-

nością oraz dostępnością.

W początkowej fazie implementacji Asseco otrzymało dostęp do śro-

dowiska testowego, w którym znaczna część realizowanych działań 

odbywała się w sposób zdalny. Wdrożenie uwzględniało również 

automatyzację procesu instalacji całego środowiska informatyczne-

go GPW. Dzięki temu, ta część implementacji oraz aktualizacja wersji 

systemu odbywały się przy użyciu „jednego przycisku”. Pozwoliło to 

zarówno na zachowanie wysokiej efektywności działań, zwiększenie 

szybkości reakcji oraz usprawnienie podejmowania testów, jak i wza-

jemnych przeglądów oprogramowania.

Kamienie milowe projektu.

Zakończenie testów funkcjonalnych 
(II faza wdrożenia)

Zakończenie testów UAT (III faza wdrożenia)

Produkcyjne uruchomienie systemu

Certyfikacja oprogramowania na zgodność 
ze standardami technicznymi GPW

Rozpoczęcie wdrożenia

Dostawa oprogramowania

Podpisanie umowy

11.05.2017

27.09.2017

26.10.2017 

28.12.2017 

02.01.2018 

10.11.2017

22.09.2017
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Pomimo ograniczeń czasowych i złożoności projektu został on zre-

alizowany w ekspresowym tempie. Już w listopadzie – czyli po zale-

dwie 3 miesiącach od rozpoczęcia implementacji, odbyła się certy-

fikacja oprogramowania na zgodność ze standardami technicznymi 

GPW. 28 grudnia 2017 roku miało miejsce zakończenie testów UAT 

(ang. User Acceptance Tests), które pokazały że 100% zaprojektowa-

nych funkcjonalności zostało dostarczone oraz wykonane zgodnie ze 

specyfikacją. Uruchomienie systemu odbyło się w pierwszym dniu 

sesyjnym 2018 roku. 

Asseco było również odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń 

dla klienta, który miał następnie zaprezentować rozwiązanie. Rów-

Dzięki TradeApp i WebTradeApp uczestnicy rynku 
uzyskali gwarancję bezpiecznego dostępu do syste-
mu obrotu na GPW – bez żadnych ograniczeń geo-
graficznych.

nież w tym obszarze dobra współpraca i sprawna realizacja projek-

tu spowodowały, że przedstawiciele Giełdy docenili profesjonalizm 

dostawcy i zaprosili Asseco do wspólnego przeprowadzenia szkoleń 

dla polskich brokerów.

Wdrożenie TradeApp i WebTradeApp na GPW zostało przeprowa-

dzone przez 24 wykwalifikowanych specjalistów Asseco, którzy re-

alizowali je przy wsparciu dedykowanego do projektu zespołu GPW.

Projekt bazował na ścisłej współpracy połączonych zespołów: biz-

nes-IT-wykonawca, która zapewniała optymalną efektywność re-

alizowanych działań oraz pozwoliła na stałą kontrolę postępu prac 

i uniknięcie rozbieżności względem pierwotnych założeń. Obecnie 

Kluczowe korzyści.

Od stycznia 2018 roku GPW dysponuje jednym z najnowocześniej-

szych rozwiązań do obsługi handlu instrumentami finansowymi, które 

spełnia wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II. Daje ono 

inwestorom dostęp do rynków GPW oraz pełną kontrolę transakcji.

Implementacja systemu miała pozytywny wpływ na percepcję war-

szawskiej giełdy na arenie międzynarodowej. Dzięki wdrożeniu, GPW 

znalazła się w czołówce najnowocześniejszych parkietów na świe-

cie. Z rozwiązań tej klasy w Europie korzysta jedynie London Stock 

of Exchange.

„Asseco od lat tworzy oprogramowanie dla uczestników rynku kapitałowego, ale po raz pierwszy mogliśmy współpracować z Giełdą Papierów 

Wartościowych. To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale także cenne doświadczenie. Instytucja tworząca parkiet ma swoją specyfikę, którą 

należy wziąć pod uwagę przy realizacji projektu – są to przede wszystkim niezwykle wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa informa-

tycznego stosowanych rozwiązań. Dodatkowo, mieliśmy do czynienia z dużą presją czasu, związaną z wejściem w życie dyrektywy MIFID II. 

Udane wdrożenie projektu dowodzi, że nawet w okresie wprowadzania istotnych zmian regulacyjnych można skutecznie wdrażać nowocze-

sne rozwiązania informatyczne oraz budować dodatkową wartość dla uczestników rynku” – powiedział Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku 

Kapitałowego w Asseco Poland.

system jest użytkowany przez 19 Członków Giełdy z Polski oraz Unii 

Europejskiej, z których 13 korzysta z rozwiązania WebTrade App, a 9 

z aplikacji TradeApp. Przez najbliższe 3 lata Asseco Poland będzie 

również odpowiedzialne za dostarczenie usług serwisowych.
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„Nowy system uważamy za nowoczesny i efektywny – spełnia on wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II i dorównuje ofercie udo-

stępnianej klientom przez nowoczesne giełdy światowe, takie jak London Stock Exchange. Od początku 2018 roku, klienci GPW zyskali dostęp 

do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego. System TradeApp to świadectwo dążenia 

warszawskiej Giełdy – lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – do technologicznej doskonałości” – powiedział Dariusz Kułakowski, 

Członek Zarządu GPW.

miesiące od momentu wdrożenia do uruchomienia systemu

wykwalifikowanych specjalistów Asseco

Członków Giełdy korzysta z systemu 
13 z rozwiązania WebTrade App (w tym 4 spoza granic Polski) 
9 z aplikacji TradeApp (w tym 7 spoza granic Polski)

19

24

4

Dzięki wdrożeniu GPW uzyskała rozwiązanie, które pozwala makle-

rom giełdowym na rezygnację z kosztownych narzędzi informatycz-

nych firm trzecich – tzw. rozwiązania klasy OMS. Zyskali oni także 

swobodę w wyborze sposobu dostępu do systemu transakcyjnego 

UTP, dzięki czemu informacje o bieżącym stanie rynku czy notowa-

niach instrumentów mogą otrzymywać za pośrednictwem dwóch 

niezależnych rozwiązań.

Realizacja projektu umożliwiła klientom GPW bezpieczny dostęp do 

bieżącej informacji rynkowej oraz sprawne zarządzanie zleceniami. 

W efekcie pozwoliło to na wydajną i szybką komunikację, usprawniło 

także zawieranie transakcji oraz sterowanie strumieniem przekazy-

wanych zleceń.

Dzięki TradeApp i WebTradeApp uczestnicy rynku uzyskali gwarancję 

bezpiecznego dostępu do systemu obrotu na GPW oraz możliwość 

korzystania ze wszystkich funkcjonalności w dowolnym czasie i miej-

scu na świecie – bez żadnych ograniczeń geograficznych.

Projekt w liczbach:
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SMART INVESTMENTS
We deliver
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Klient.

Santander Bank Polska (do 7 września 2018 roku Bank Zachodni WBK) 

jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, 

który posiada ponad 6 mln klientów. Oferuje rozwiązania finansowe 

dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz międzynarodowych korporacji. Bank świadczy usługi za po-

średnictwem jednej z największych w kraju sieci oddziałów i placó-

wek partnerskich, jak również poprzez elektroniczne kanały dostępu, 

w tym bankowość mobilną. Jest także jednym z liderów rynku w za-

kresie wykorzystania nowoczesnych technologii, które są istotnym 

elementem budowania rynkowej strategii Banku.

Obecnie Santander Bank Polska zatrudnia ponad 11 tys. osób, któ-

| Asseco Data Systems 

SANTANDER BANK POLSKA: W KRĘGU USŁUG ZAUFANIA.

re pracują w centralach Banku oraz jego 576 oddziałach na terenie 

całego kraju. Ich zaangażowanie oraz kompetencje decydują o sile 

organizacji, dlatego Bank dokłada wszelkich starań aby zapewnić im 

przyjazne i wspierające środowisko pracy. 

Chęć usprawnienia procesów wewnętrznych oraz eliminacja papiero-

wego obiegu dokumentów stały się powodem, dla którego instytu-

cja zdecydowała się na wprowadzenie do systemów wewnątrzban-

kowych kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz pozostałych 

usług zaufania w chmurze. Dzięki unijnemu rozporządzeniu eIDAS, 

od 2016 roku e-podpis wydany w jednym z krajów Unii Europejskiej 

jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich, jako równo-

znaczny z podpisem własnoręcznym. Dodatkowo, zwiększa on nie 

tylko bezpieczeństwo, ale i wygodę użytkowników sieci.

Za najlepsze do realizacji tego celu Bank uznał rozwiązanie Asseco 

Data Systems – lidera rynku usług zaufania w Polsce. W czerwcu 2017 

roku podpisał ze spółką umowę na wdrożenie Platformy Usług Zaufa-

nia Online. W ten sposób Santander Bank Polska stał się pierwszym 

bankiem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, który zapew-

nia swoim pracownikom możliwość elektronicznego podpisywania 

i obiegu wewnątrzbankowych dokumentów. 

Wdrożenie.

Celem projektu była implementacja Platformy Usług Zaufania Onli-

ne – wewnętrznego portalu, który umożliwia pracownikom Banku 

korzystanie z narzędzi identyfikacji elektronicznej przewidzianych 

w europejskim rozporządzeniu eIDAS. Jego realizacja pozwoliła 

na wprowadzenie pieczęci elektronicznej, kwalifikowanego pod-

pisu elektronicznego oraz podpisu mobilnego „SimplySign”, który 

składany jest poprzez aplikację mobilną na smartfon lub tablet. 

Platforma spełnia rygorystyczne procedury bankowe. Została dostoso-

wana do wewnątrzbankowych systemów i połączona z zewnętrznym 

Centrum Autoryzacji, pełniącym funkcję tzw. zaufanej strony trzeciej. 

Mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny i zdalna pieczęć elek-

troniczna działąją w technologii chmurowej. Zakres funkcjonalny roz-

wiązania objął usługi leasingu i faktoringu, a także relacje z zewnętrz-

nym otoczeniem Banku – m.in. kontrakty z dostawcami, komunikację 

z klientami, domami maklerskimi oraz sprawozdania finansowe eKRS.

W projekt, który zakończył się 1 października 2017 roku, zaangażowa-

nych było 10 osób po stronie Banku oraz 15 specjalistów Asseco Data 

Systems, którzy na bieżąco reagowali na sugestie oraz potrzeby klienta.
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Kluczowe korzyści.

Wdrożenie pozwoliło na sprawne zarządzanie wewnętrznym obie-

giem dokumentów i wyeliminowało konieczność ich ręcznego 

podpisywania. To znacznie usprawniło procesy wewnątrzbankowe 

i umożliwiło natychmiastowe przekazywanie podpisanej dokumen-

tacji do odbiorców.

Zastąpienie podpisu odręcznego jego elektronicznym odpowiedni-

kiem umożliwiło organizacji realizację procesów „paperless”. Pozwo-

liło również na redukcję kosztów oraz oszczędność czasu związane-

go z realizacją procesów biznesowych. W ten sposób ponad 300 

pracowników Banku, niezależnie od miejsca i czasu, może szybko 

dopełnić niezbędnych formalności. 

Dzięki realizacji projektu, Santander Bank Polska dysponuje bezpiecz-

nym i wygodnym rozwiązaniem, które nie wymaga żadnych dodat-

miesięcy od momentu podpisania umowy 
do uruchomienia systemu

specjalistów Asseco Data Systems 
zaangażowanych we wdrożenie

pracowników Banku korzystających z rozwiązania

złożonych e-podpisów w 2018 roku

kowych narzędzi. Za jego pośrednictwem można w prosty sposób 

podpisywać e-dokumenty, korzystając z dowolnego urządzenia po-

łączonego z Internetem, bez konieczności używania specjalnego 

czytnika, tokena czy karty .

Platforma Usług Zaufania Online umożliwiła Bankowi spełnienie obo-

wiązku wdrożenia tzw. trwałego nośnika. Dzięki temu obowiązkowa 

korespondencja do klientów dotycząca np. zmian w taryfach, czy 

regulaminach, może być przekazywana drogą elektroniczną. 

Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania Asseco Data Systems 

wpłynęły na decyzję Banku o udostępnieniu podpisu kwalifikowane-

go również jego klientom, co jest kolejnym etapem projektu zapla-

nowanym na najbliższe lata.

„Już od kilku lat widoczne jest w Polsce rosnące zainteresowanie usługami cyfrowymi oraz świadomość zalet i korzyści tego typu rozwiązań. W szczególności dotyczy to klientów instytucjonalnych. W banku obserwu-

jemy i odpowiadamy na stale zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Procesy „paperless” na dobre zagościły w obecnym świecie, dlatego chcemy w pełni korzystać z ich potencjału. Wynikają z tego 

korzyści zarówno dla klientów, jak i samego banku. Zwłaszcza, jeżeli dzięki nowym narzędziom współpraca z nami staje się łatwiejsza, sprawniejsza i, co niezwykle istotne, bezpieczna. A tak właśnie jest w przypadku 

podpisu cyfrowego w chmurze” – powiedział Feliks Szyszkowiak, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska.

„Jesteśmy dumni, że właśnie ten Bank nam zaufał i mamy nadzieję, że otworzy to pole dla współpracy także w innych obszarach, w których specjalizuje się Asseco Data Systems. Platforma Usług Zaufania to pierwsze 

w Polsce tego typu rozwiązanie chmurowe. Ten projekt pokazał, że stworzony przez Asseco mobilny podpis kwalifikowany SimplySign to nie tylko produkt dla przedsiębiorcy czy księgowego, który podpisuje elektronicz-

nie dokumenty, ale nowe narzędzie technologiczne o nieograniczonym zastosowaniu, usprawniającym komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją a obywatelami” – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes 

Zarządu Asseco Data Systems.

15

8

Projekt w liczbach:

26 tys.

300
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Klient.

Klient jest wiodącą angolską instytucją bankową z siedzibą w Luan-

dzie, która od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze finan-

sowym. Posiada 147 oddziałów, z czego 11 to Centra Obsługi Biznesu 

specjalizujące się w zaspokajaniu potrzeb firm oraz 2 Centra Usług 

Premium. Bank zatrudnia 2 000 pracowników, obsługuje ok. 1 mln 

klientów i przetwarza 3,8 mln transakcji dziennie.

| Asseco PST 

BANK W ANGOLI: E-MIGRACJA DANYCH.

Swoją działalność w Angoli realizuje także poprzez lokalną spółkę 

zależną, oferującą rozwiązania z zakresu mikrofinansów oraz towa-

rzystwo ubezpieczeniowe. Aktywa netto Banku przekraczają kwotę 

7,3 mld euro i w 2017 roku przyniosły zysk netto w wysokości około 

295 mln euro.

Nowe produkty i potrzeby integracyjne stawiały coraz większe wy-

zwania przed organizacją. Dlatego, ze względu na ograniczenia tech-

nologiczne i funkcjonalne, Klient zidentyfikował potrzebę migracji pa-

kietu biznesowego Promosoft Financial Suite (PFS) do nowej wersji. 

W 2017 roku Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Asseco PST, 

spółką z Grupy Asseco, która była odpowiedzialna za realizację tego 

wymagającego projektu.

Wdrożenie. 

Ze względu na dużą liczbę wykorzystywanych przez Bank rozwiązań, 

realizacja projektu wymagała przeprowadzenia dokładnej analizy 

wstępnej oraz badania integracyjnego przed migracją. Następnie, 

przy udziale Klienta, opracowano mapę działań, która określała cele 

oraz metodologię prac nad projektem.

Projekt migracyjny obejmował wdrożenie najnowszych wersji pod-

stawowego systemu bankowego BANKA oraz systemu Rynków Fi-

nansowych FINANCA. Wymagał wprowadzenia niezbędnych zmian 

w 22 procedurach i procesach Banku. Po zakończeniu migracji zaim-

plementowane zostało także rozwiązanie Asseco PST High Availabi-

lity, które umożliwia instytucjom świadczenie całodobowych usług 

dla bankowości internetowej, mobilnej oraz centrów przetwarzania 

kart debetowych i kredytowych. W ostatniej fazie projektu Asseco 

PST przeprowadziło szkolenia dla użytkowników systemu oraz aktu-

alizację procesów biznesowych.

Realizacja projektu odbyła się przy zerowym lub nie-
wielkim wpływie na codzienną działalność operacyj-
ną Banku.
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Kluczowe korzyści.

Dzięki analizie danych z 20 lat, ich wymiarowaniu, restrukturyzacji 

oraz kategoryzacji udało się uzyskać szybszy i bardziej elastyczny 

system, który pozwolił na podniesienie jakości oraz efektywności 

procesów. Ponadto, realizacja projektu odbyła się przy zerowym lub 

niewielkim wpływie na codzienną działalność operacyjną Banku.

W wyniku przeprowadzonego z sukcesem procesu migracji, Bank 

posiada odnowioną architekturę technologiczną. Dysponuje tak-

że nowoczesnym rozwiązaniem High Availability, które eliminuje 

przestoje w uruchamianiu partii EOD (ang. End of Day). System nie 

tylko usprawnia procesy realizowane przez Bank, ale co najważniej-

sze, posiada zwiększony zasięg funkcjonalny, który pozwala na ofe-

rowanie klientom szerokiego wachlarza nowoczesnych produktów 

finansowych. Umożliwia też instytucji sprostanie wyzwaniom sta-

wianym przez rynek.

Kamienie milowe projektu.

Rozpoczęcie, koordynacja i zarządzanie projektami 

Wdrożenie

• Obecna i nowa specyfikacja – analiza luk i procesów.

• Specyfikacja i procesy do wdrożenia w nowej wersji.

• Szkolenie zespołu projektowego Klienta.

• Środowisko programistyczne i zmiana rozwiązań 

customowych.

• Środowisko testowe (próbna wersja, symulacja środowiska 

produkcyjnego, zintegrowane testy).

• Środowisko jakościowe i zatwierdzanie (decyzja 

o środowisku produkcyjnym, trening, testy zatwierdzenia).

• Środowisko produkcyjne (uruchomienie).

Wsparcie produkcji

Wraz z nową wersją, Architektura, Audyt i Kontrola oraz Dostoso-

wanie Biznesu zaowocowały ewolucją funkcjonalną dostosowaną 

do działalności Banku. Dzięki temu realizacja procesów mogła być 

przeprowadzona w dowolnym miejscu, czasie oraz kontekście, a za-

chowanie zgodności z przepisami i wymogami prawnymi oraz bizne-

sowymi stały się łatwiejsze do wdrożenia. Migracja dotyczyła niemal 

wszystkich obszarów biznesowych i dotknęła większości procesów 

zachodzących w Banku – od kredytów i przelewów, poprzez czeki 

do transakcji zagranicznych oraz zarządzanie kartami, aż do transakcji 

na rynkach finansowych. Zrealizowany przez Asseco PST projekt na 

nowo zdefiniował także sposób, w jaki 1 200 wewnętrznych użyt-

kowników Banku korzysta z aplikacji pakietu biznesowego Promosoft 

Financial Suite (PFS). 

Głównymi wyzwaniami przy realizacji projektu była skala działalności 

Banku, która wymagała aktualizacji danych oraz procesów. Wyzwa-

niem we wdrożeniu było także dopasowanie wszystkich komponen-

tów i rozwiązań, które wchodzą w interakcje z rdzeniem PFS. Etap 

ten został uwzględniony przez Asseco PST już na początku projektu.

Harmonogram wdrożenia został ustalony na niemal rok i był reali-

zowany przez zespół 20 wykwalifikowanych specjalistów z różnych 

obszarów.
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Wdrożenie. 

Celem projektu było wdrożenie oraz udostępnienie systemu ban-

kowości elektronicznej „R Online” klientom indywidualnym oraz 

mikrofirmom. Rozwiązanie umożliwiło użytkownikom swobodne 

kształtowanie swojej bankowości oraz korzystanie z bogatej ofer-

ty produktów i usług na platformie zdalnego dostępu. Dzięki temu, 

do przeszłości odeszła konieczność projektowania systemów infor-

matycznych z myślą o konkretnym segmencie klientów. Wdrożenie 

Asseco CBP zapewniło też możliwość elastycznego doboru miniapli-

Klient.

Raiffeisen Bank Polska – działający pod nazwą Raiffeisen Polbank – 

został założony w 1991 roku i był jednym z najdłużej obecnych na 

polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. W 2013 

roku, za sprawą połączenia z Polbank EFG, awansował do grona 

największych banków w Polsce, zajmując czołowe pozycje w wielu 

segmentach rynku finansowego, m.in. faktoringu, leasingu, wymiany 

walutowej, instrumentów finansowania handlu czy płatności. W 2016 

roku posiadał 53,3 mld zł aktywów, blisko 750 tys. klientów detalicz-

nych i obsługiwał 14,7 tys. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

| Asseco Poland 

RAIFFEISEN POLBANK: OMNI-BANK PRZYSZŁOŚCI.

W 2018 roku został zakupiony przez BGŻ BNP Paribas, który jest czę-

ścią największej grupy bankowej w strefie euro i jednym z najwięk-

szych banków na świecie. 

Rozwój technologiczny miał duży wpływ na sektor bankowy, przed 

którym pojawiły się nowe wyzwania. Banki musiały zmodyfikować 

swoje modele biznesowe i dostosować się do nowej rzeczywistości, 

by móc konsekwentnie zwiększać swój udział na coraz bardziej kon-

kurencyjnym rynku. Konieczność zmian stała się katalizatorem nowych 

pomysłów również dla Raiffeisen Polbank, który zdecydował się na 

udostępnienie „R Online” – nowego, intuicyjnego systemu bankowo-

ści internetowej i mobilnej. Do realizacji tego projektu wykorzystał 

system Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP) – autorskie 

rozwiązanie Asseco Poland, które zapewnia nieograniczone możli-

wości udostępniania nowych produktów i usług za pośrednictwem 

kanałów online oraz urządzeń mobilnych. Umowa dotycząca realiza-

cji projektu została podpisana w czerwcu 2015 roku, a uruchomienie 

nowego systemu dla klientów miało miejsce w lipcu 2016 roku.

kacji, za pośrednictwem których Raiffeisen Polbank może kierować 

swoją bankowość internetową i mobilną do różnych grup klientów.

Projekt został zrealizowany w wyjątkowo krótkim czasie w stosun-

ku do zakresu prowadzonych prac. Było to możliwe m.in. dzięki 
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Spersonalizowana bankowość.

Bank położył nacisk na wygodę klientów oraz prostotę obsługi, 

dlatego system zapewnia dużą intuicyjność oraz szybki dostęp do 

poszczególnych funkcji przy minimalnej liczbie kliknięć. Wszystkie 

informacje zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty i estetycz-

ny, aby klient od razu otrzymywał potrzebne mu dane, bez tracenia 

czasu na ich poszukiwanie i zagłębianie się w kolejne poziomy menu.

W oparciu o wdrożone rozwiązanie, Bank może rozbudowywać sys-

tem zarówno pod kątem innych typów urządzeń, jak i w zakresie 

funkcjonalnym. Istotny jest także fakt, że zespół Banku może posze-

rzać ofertę samodzielnie.

„Asseco CBP umożliwia szybkie i skuteczne wdrożenie bankowości internetowej i mobilnej. Unikalna architektura tego rozwiązania oparta 

o platformę, miniaplikacje i adaptery daje niespotykane dotąd możliwości. Pozwala na odmienne podejście do projektu i kształtowania jego 

zakresu oraz etapów, dostarczając wymierne korzyści biznesowe w bardzo krótkim czasie. Swoboda personalizacji zarówno dla poszczegól-

nych segmentów klientów, jak i ich indywidualnych potrzeb jest kluczową korzyścią płynącą z wdrożenia systemu” – powiedział Sławomir Filar, 

Dyrektor Projektu w Asseco Poland.

„Nowy serwis bazuje na architekturze oddzielnych aplikacji, znanej również ze smartfonów – mamy zatem oddzielną miniaplikację do rachun-

ków, lokat czy płatności. Taki układ upraszcza i skraca czas niezbędny do wykonania poszczególnych operacji. Dodając do tego możliwość 

dowolnej personalizacji tych aplikacji, ich wyboru, układu, tworzenia skrótów dla najczęstszych transakcji, tak aby wykonywać je jednym klik-

nięciem, otrzymujemy serwis, który każdy z klientów może skonfigurować w idealny dla siebie sposób, by korzystać z niego szybko i wygodnie” 

– powiedział Tomasz Dymowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty Produktowej i Relacji z Klientami w Raiffeisen Polbank.

architekturze opartej na miniaplikacjach, które pozwalają na szybkie 

i bezpieczne uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu. 

Co ważne, odbywało się to bez wyłączania poprzedniego rozwią-

zania bankowości internetowej, a klienci mogli samodzielnie zdecy-

dować o momencie przejścia na nowy system w najdogodniejszym 

dla nich czasie. Asseco CBP pracuje na przeglądarkach mobilnych, 

dzięki czemu wyeliminowana została konieczność tworzenia aplikacji 

natywnej, którą klient musiałby pobrać i zainstalować w telefonie. 

Wykorzystywana technologia RWD pozwoliła bankowi na szybkie 

wdrożenie systemu bankowości mobilnej, pracującego na każdym 

modelu komputera, smartfonu i tabletu. Klienci natomiast na swoich 

urządzeniach mają do czynienia z tymi samymi funkcjami, grafika-

mi oraz logiką wykonywania poszczególnych operacji. Nie muszą 

„uczyć się” obsługi systemu na każdym z nich z osobna – jak to miało 

miejsce dotychczas. Niezależnie od urządzenia, z jakiego korzystają 

zyskują dostęp do tych samych funkcjonalności.
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Klient.

Ministerstwo Nauki i Technologii stanu Lagos w Nigerii jest resortem 

odpowiedzialnym za planowanie, opracowywanie oraz wdrażanie 

polityki państwa w obszarze nowych technologii. Jego celem jest 

takie wykorzystanie innowacji, które przyczyni się do rozwiązywania 

problemów i będzie miało pozytywny wpływ na społeczeństwo. 

Lagos jest najmniejszym i równocześnie najgęściej zaludnionym re-

gionem Nigerii, na którym według szacunkowych danych miesz-

ka ok. 21 mln osób. Dynamiczny rozwój regionu oraz stały napływ 

nowych mieszkańców spowodowały, że ministerstwo szukało roz-

wiązania, które pozwoli na podniesienie efektywności planowania 

rozwoju stanu Lagos, umożliwi sprawne zarządzanie zasobami w za-

kresie gospodarki przestrzennej i zapewni lepsze administrowanie 

obszarem o powierzchni 3 577 km². Oznaczało to konieczność wy-

korzystania nowoczesnych narzędzi, pozwalających na pozyskiwanie 

zobrazowań, które będą zasilały system informacji geoprzestrzennej 

w wiarygodne, aktualne i wysokiej jakości dane. 

Do realizacji tego projektu, wybrało ofertę Asseco Nigeria. Spółka 

pokonała międzynarodową konkurencję, dzięki nowatorskim roz-

wiązaniom stworzonym przez Asseco Poland, które odpowiadało 

za dostawę dwóch platform bezzałogowych wraz z panelami ope-

ratorskimi i oprogramowaniem Naziemnej Stacji Kontroli Asseco 

Ground Control Station (Asseco GCS) oraz środowiska symulacyj-

nego Asseco Simulation Environment (Asseco SE). Rozwiązanie to 

umożliwia prowadzenie szkoleń dla operatorów bezzałogowych 

systemów latających. Wdrożenie było realizowane we współpracy 

z Asseco Poland.

| Asseco Nigeria & Asseco Poland

MINISTERSTWO NAUKI I TECHNOLOGII STANU LAGOS W NIGERII: 
ROZWÓJ ZAPLANOWANY „Z GÓRY”.

Wykorzystanie w projekcie oprogramowania Asseco 
pozwoliło na stworzenie dokładnej ortofotomapy 
całego stanu Lagos.
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„Dynamiczny rozwój na rynku afrykańskim sprawił, że systemy bezzałogowe znajdują coraz szersze zastosowanie w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem lub biznesem. Rząd stanu Lagos po raz pierwszy 

zdecydował się na wykorzystanie systemów bezzałogowych w swoim projekcie eGIS. To dla nas bardzo istotne, że podjął decyzję o współpracy z nami, gdyż rozwój tych systemów jest ważnym elementem strategii 

Asseco. Pokonaliśmy konkurencję z całego świata m.in. dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom Asseco GCS, zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo przy lotach nad gęsto zaludnioną powierzchnią. Bardzo 

istotne było również wsparcie ze strony Asseco Nigeria, które było odpowiedzialne za prace serwisowe. Ten projekt po raz kolejny pokazał nam, jak ogromny potencjał mamy, działając wspólnie, jako Grupa Asseco” 

– powiedział Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland.

Wdrożenie.

Projekt rozpoczął się w lutym 2017 roku i był realizowany w dwóch 

częściach. W pierwszej Asseco dostarczyło środowisko symulacyjne 

Asseco SE służące do prowadzenia szkoleń operatorów bezzałogo-

wych systemów latających. Za jego pośrednictwem mogą oni nabyć 

niezbędne umiejętności związane z kompleksowym użytkowaniem 

systemu UAV – począwszy od planowania, startu, wykonania całej 

misji aż po lądowanie, a także wykształcić nawyki szybkiego i odpo-

wiedniego reagowania w sytuacjach awaryjnych. Oprogramowanie 

to pozwala na przeprowadzenie szkolenia lotniczego w sposób bar-

dzo dokładnie odzwierciedlający warunki rzeczywistego użytkowania 

bezzałogowych statków powietrznych, bez obaw o utratę platformy 

bądź oczekiwanie na odpowiednie warunki pogodowe.

W ramach projektu Asseco stworzyło również w Nigerii certyfiko-

wane centrum szkoleniowe dla operatorów UAV wraz z centrum 

serwisowym. Była to pierwsza tego typu inwestycja w tym regio-

nie oraz jedna z pierwszych realizowanych w Afryce, dzięki której 

kilkadziesiąt osób rocznie będzie mogło zdobywać wiedzę teore-

tyczną i praktyczną. Zakres szkoleń obejmuje obsługę i użytkowanie 

platform typu multirotor i płatowców, a także oprogramowania do 

budowy cyfrowego modelu terenu. Zajęcia są prowadzone przez 

ekspertów z Asseco Poland i Asseco Nigeria. 

W drugiej części projektu spółka była odpowiedzialna za dostar-

czenie bezzałogowych statków powietrznych, które dzięki oprogra-

mowaniu Asseco umożliwiają stworzenie dokładnej ortofotomapy 

całego stanu Lagos. 

Wykorzystanie Asseco GCS pozwala na precyzyjne zaplanowanie 

trasy lotów. Są one realizowane równocześnie przez dwie platformy 

bezzałogowe, gdzie każda porusza się nad jednym z 39 wydzielo-

nych sektorów. Podczas 6 godzin spędzonych w powietrzu dron 

wykonuje ok. 22 tysiące zdjęć w bardzo wysokiej rozdzielczości. 

Nalot nad jednym obszarem o powierzchni 12 km2 realizowany jest 

w ciągu dwóch dni. 

Naziemna Stacja Kontroli Asseco umożliwia operatorom ciągły nad-

zór nad realizacją misji. Wykonywane podczas każdego lotu zdjęcia 

są pobierane z platform latających, a następnie analizowane, przeli-

czane i przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania, 

które wynikowo tworzy ortomozaikę. W ten sposób powstaje bar-

dzo dokładna ortofotomapa terenu, która w kolejnym etapie zostaje 

udostępniona w geoportalu.

W tym projekcie Asseco było również odpowiedzialne za integrację 

poszczególnych komponentów rozwiązania oraz testy systemu, który 

został w pełni dostosowany do wymagań i potrzeb Ministerstwa Na-

uki i Technologii stanu Lagos. Dzięki elastyczności, jaką zapewnia Asse-

co GCS będzie on mógł być rozbudowany i docelowo zintegrowany 

z systemem zarządzania UTM (ang. Unmanned Traffic Managment). 

Za wdrożenie oprogramowania odpowiedzialne było Asseco Nigeria, 

będące również pierwszą linią wsparcia dla klienta. Realizacja projektu 

odbywała się przy pełnej współpracy z Nigeryjskim Urzędem Lotnic-

twa Cywilnego i Biurem Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego 

w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich obowiązujących pro-

cedur bezpieczeństwa.
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Kluczowe korzyści.

Dzięki realizacji projektu stan Lagos dysponuje obecnie rozwiązaniem, 

które zapewnia dokonywanie bardzo dokładnych pomiarów oraz 

sprawne pozyskiwanie zobrazowań do zasilenia systemu eGIS. Zysku-

je także możliwość ewidencji nieruchomości oraz aktualną wiedzę na 

temat administracyjnych zmian zachodzących w ponad 21 milionowej 

populacji.

Współpraca Asseco z Ministerstwem Nauki i Technologii stanu Lagos 

pozwoliła m.in. na efektywniejsze planowanie rozwoju tego regionu 

Afryki oraz zarządzanie jego zasobami w zakresie gospodarki prze-

strzennej. Umożliwiła także stały monitoring zanieczyszczeń środowiska.

Rozwiązanie Asseco stało się integralną częścią projektu eGIS i umoż-

liwiło sprawne pozyskiwanie wysokorozdzielczych zdjęć rozległego 

obszaru aglomeracji. Zapewniło także ich przetwarzanie oraz udo-

stępnianie informacji za pośrednictwem geoportalu zarówno miesz-

kańcom, jak i inwestorom. 

Dzięki stworzonemu przez Asseco ośrodkowi edukacyjnemu, stan 

Lagos może efektywnie kształcić kolejnych operatorów UAV, którzy 

trenując w środowisku bardzo dokładnie odzwierciedlającym zacho-

wanie dronów w powietrzu, mogą dobrze przygotować się do wy-

konywania przyszłych lotów. 

2

Projekt w liczbach:

3,6 tys. km2

12 h

21 mln

22 tys.

39

„Było to pionierskie przedsięwzięcie i równocześnie największy dotychczasowy projekt GIS prowadzony w Afryce Zachodniej. Dostarczone 

przez Asseco statki UAV stanowią najbardziej niezawodny, najbezpieczniejszy i najtańszy sposób dokładnego gromadzenia danych o liczbie 

nieruchomości z dokładnością poniżej 10 cm” – powiedział Simon Melchior CEO, Asseco Nigeria.

„Poza strategiczną współpracą między Ministerstwem Nauki i Technologii w Lagos i Asseco Nigeria, projekt ten jest praktycznym przykładem 

transferu technologii oraz wymiany wiedzy pomiędzy Europą a Nigerią” – powiedział Hakeem Fahm, Komisarz ds. Nauki i Technologii stanu Lagos.

„Integracja tego złożonego systemu była prawdziwym wyzwaniem dla całego zespołu. Tak ciężkie i zaawansowane rozwiązania są rzadkością 

na skalę światową. Zakończone pełnym sukcesem wdrożenie, którego główną częścią jest oprogramowanie AGCS, zarządzające całością 

misji fotogrametrycznej wraz zainstalowanymi sensorami – LIDAR, kamerą termowizyjną, czy aparatem wysokiej rozdzielczości, dowodzi 

dużej dojrzałości naszego systemu oraz wysokich kompetencji zespołu. Pozwala też z optymizmem przystępować do kolejnych międzyna-

rodowych wyzwań” – powiedział Tomasz Mosiej, Project Manager w Pionie Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpie-

czeństwa Asseco Poland. 

bezzałogowe statki powietrzne

mieszkańców z dostępem do aktualnych danych

zdjęć podczas pojedynczego lotu

obszarów do nalotu, każdy o powierzchni 12 km2

lotu nad każdym z 39 sektorów

powierzchnia pojedynczej ortofotomapy 
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NEW POSSIBILITIES
We explore
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Klient.

Uniwersytet Wrocławski funkcjonuje od ponad 300 lat i jest jedną 

z najlepszych uczelni w Polsce. Ponad 30 tysięcy studentów kształci 

się na 10 wydziałach, na których dominują kierunki humanistyczne. 

Jednym z nich jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, który 

należy do największych w kraju. 

| Asseco Data Systems 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI: STUDIA W TECHNOLOGII VR.

Uniwersytet poszukiwał rozwiązań podnoszących efektywność pro-

cesu nauczania. Uczelni zależało na rozwoju praktycznych umiejęt-

ności studentów prawa i kryminalistyki, związanych z prowadzeniem 

oględzin miejsca zbrodni i zabezpieczania śladów przestępstwa. Dla-

tego w 2018 roku zdecydowała się na wdrożenie symulatora „Wirtu-

alna Scena Zbrodni”, opartego na technologii Virtual Reality (VR). Jest 

to jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, którego dostawcą 

jest Asseco Data Systems, spółka z Grupy Asseco. 

Wdrożenie.

Wdrożenie symulatora było realizowane przez Pion Szkoleń Asse-

co Data Systems we współpracy z pracownikami merytorycznymi 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozwiązanie pozwoliło studentom 

prawa i kryminalistyki na rozwój umiejętności i kształtowanie odpo-

wiednich zachowań na miejscu zbrodni. Po przeniesieniu się w wir-

tualny świat, widzą scenę zabójstwa znanej prawniczki. Zadaniem 

studentów jest prawidłowe zabezpieczenie znajdujących się tam 

dowodów oraz ustalenie przyczyn zgonu. 

Dostarczone przez Asseco Data Systems oprogramowanie VR obej-

muje dwa oddzielne scenariusze, prowadzące do różnych wnio-

sków na temat zdarzenia – morderstwo i samobójstwo. Na prze-

strzeni gabinetu i prywatnej łazienki prawniczki rozmieszczone są 

dowody oraz inne interaktywne elementy, niebędące przedmiotem 

śledztwa. 

Każdy student poruszający się w wirtualnej rzeczywistości ma do 

dyspozycji profesjonalny zestaw narzędzi do przeprowadzenia ana-

lizy miejsca zdarzenia, w tym: rękawice, przyrządy do zabezpiecza-

nia i zbierania próbek pozostawionych na miejscu zdarzenia, m.in.: 

wymazówki, fiolki, pakiet papierowy, torebki foliowe, pęsetę, kom-

binerki, stoliczek mikroskopowy oraz latarkę.

Aplikacja została przygotowana w środowisku Unreal Engine 4. Sy-

mulator jest kompatybilny z okularami wirtualnej rzeczywistości róż-

nych producentów. Specjalne kontrolery VR umożliwią wchodzenie 

w zaawansowane interakcje z wykreowanym środowiskiem. W apli-

kacji wykorzystano wysokiej jakości obraz 3D, pozwalający w naj-

większym stopniu odwzorować prawdziwe miejsce zbrodni.
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Kluczowe korzyści.

Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji pomaga studentom w nabyciu praktycznych umiejętności, potrzebnych w późniejszej pracy zawodowej. „Wirtualna Scena Zbrodni” stała się 

również bardzo ważnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej w formie tradycyjnych wykładów. 

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie waloru edukacyjnego zajęć m.in. poprzez angażowanie całej grupy studentów. W czasie kiedy część uczestników bierze aktywny udział w „grze”, pozostali analizują 

i oceniają podejmowane przez nich decyzje, widząc przebieg wszystkich czynności na ekranie. Symulator umożliwił także prowadzenie indywidualnych cykli edukacyjnych, w zależności od scenariusza zaplanowa-

nego przez wykładowcę.

„Edukacja wyższa w Polsce coraz dynamiczniej wkracza w świat cyfrowy. Jestem dumny z tego, że zaufała nam kolejna prestiżowa polska uczelnia i wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim będziemy wdrażać 

oraz rozpowszechniać technologię, która już zaczęła rewolucjonizować różne dziedziny nauki i biznes, a teraz coraz bardziej wkracza w nasze codzienne życie” – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu 

Asseco Data Systems.

„Rozwijany przez nas symulator pomoże studentom prawa w nauce czynności służbowych, z którymi zetkną się oni w późniejszej pracy – przy prowadzeniu oględzin, zabezpieczeniu śladów. VR jest rozwią-

zaniem, które daje ogromne możliwości zastosowania, przy stosunkowo niewielkich nakładach – zwłaszcza, że dzięki toczącym się właśnie konkursom NCBR „Zintegrowane Programy Uczelni” można na takie 

wdrożenia otrzymać dofinansowanie ze środków UE” – powiedział Mariusz Lala, Dyrektor Zarządzający Pionu Szkoleń w Asseco Data Systems.

„Nasi studenci będą mogli uczestniczyć w badaniu miejsca zbrodni, dokonać jego szczegółowej analizy. Wystarczy, że założą specjalne gogle. Dzięki dwóm kontrolerom, odpowiednikom dłoni w wirtualnej rze-

czywistości, zbiorą materiały dowodowe, zabezpieczą ślady krwi, łuski. Jeśli uda im się odnaleźć szyfr, otworzą sejf, w którym znajdą kolejne tropy” – powiedział Damian Mroczyński, Kierownik Sekcji Cyfryzacji 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Realizacja projektu trwała 6 miesięcy i wymagała zaangażowania 12 osób po stronie Asseco Data Systems i Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki wdrożeniu, z „Wirtualnej Sceny Zbrodni” może korzystać ponad 500 

studentów rocznie. W ten sposób zyskali oni cenne narzędzie, które pozwala im nie tylko podnosić swoje kompetencje i opanować procedurę prowadzenia oględzin, ale również poczuć się jak na miejscu zbrodni. 

Uczelnia uruchomiła jednocześnie Centrum Wirtualnej Technologii i planuje wdrażać programy edukacyjne oparte na technologii VR również na innych wydziałach.
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Klient.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej sprawuje 

funkcje administracji publicznej, m.in. w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony granic państwowych, pomocy w sytuacjach 

awaryjnych i ochrony ludności. Jest również odpowiedzialne za prze-

prowadzanie reform administracji publicznej i rozwój systemów zarzą-

dzania państwem, służby cywilnej, IT oraz innych dziedzin związanych 

z kompetencjami resortu.

Misją Ministerstwa jest służba społeczeństwu i zagwarantowanie mu 

bezpiecznej, sprawnej oraz profesjonalnej administracji publicznej 

opartej na technologiach informacyjnych, które stworzą warunki dla 

zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Ministerstwu zależało na podniesieniu efektywności procesu karnego 

oraz rozszerzeniu współpracy w tym obszarze z organami na Litwie, 

a także innymi instytucjami z Łotwy i Estonii. Brało w nim udział 9 insty-

tucji, z których każda do organizacji postępowania przygotowawcze-

go wykorzystywała inne narzędzia i technologie. Miało to negatywny 

wpływ na komunikację oraz efektywność wymiany informacji. Powo-

dowało również ich duplikowanie, a także niską wydajność i przecią-

żenia związane z obiegiem dokumentów papierowych. Ograniczało 

też możliwość dostępu do najbardziej aktualnych danych, co powo-

dowało wydłużanie się procesu dochodzenia przedprocesowego. 

Usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami wymagało budowy 

jednego rozwiązania, z którego będą mogły korzystać wszystkie pod-

mioty. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej 

zdecydowało się na współpracę z Asseco Lithuania, spółką z Grupy 

Asseco, w celu opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu 

Informacyjnego Procesu Karnego (IISPP).

| Asseco Lithuania

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI LITEWSKIEJ: 
SPRAWIEDLIWY DOSTĘP DO INFORMACJI.

Wdrożenie.

Główne wyzwania w realizacji projektu związane były z jego złożono-

ścią oraz bardzo szerokim zakresem funkcjonalnym nowego rozwiąza-

nia. Pod względem skali było to największe tego typu przedsięwzięcie 

na Litwie i jeden z nielicznych tej wielkości projektów zrealizowanych 

w Unii Europejskiej.

Projekt obejmował wszystkie procesy karne: od rejestracji zdarzenia 

przestępczego (m.in. przez policję lub inne instytucje śledcze, więzienia, 

służby śledcze ds. przestępstw finansowych, służby celne, organy ści-

gania) do działań procesowych policji. Uwzględniał także elektroniczną 

wymianę informacji pomiędzy policją, prokuraturą i sądami. Zadaniem 

systemu IISPP było również usprawnienie w obszarze wszystkich reali-

zowanych przez prokuraturę działań związanych z dochodzeniem kar-

nym, w tym także współpracą i wymianą informacji z sądami oraz ich 

pracownikami. Asseco Lithuania wraz z partnerami było też odpowie-

dzialne za dostawę oraz instalację oprogramowania, licencji i sprzętu, 

opracowanie modułów systemowych, modernizację rozwiązań wy-

korzystywanych przez policję, prokuraturę i sąd oraz integrację IISPP 

z rejestrami oraz innymi systemami. Projekt rozpoczął się w 2013 roku 
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i został zakończony w 2015 roku z dwuletnim wsparciem gwarancyjnym. 

W 2017 roku Asseco Lithuania przeprowadziło modernizację systemu 

IISPP w celu sprostania nowym potrzebom klientów i wymaganiom 

funkcjonalnym. Spółka zapewniła dodatkowe integracje i umożliwiła 

dostosowywanie do stale zmieniającego się kodeksu postępowania 

karnego. W 2018 roku opracowała również do obsługi treści o dużej 

objętości (tj. treści wideo).

Realizacja projektu pozwoliła na sprawną wymianę danych pomiędzy 

wszystkimi zaangażowanymi w proces karny instytucjami i umożliwiła 

im efektywne zarządzanie dokumentami, wyszukiwanie danych oraz 

raportowanie. Usprawniła również prowadzenie dochodzenia i kontroli 

przedprocesowej, działania sędziów, zarządzanie użytkownikami IISPP 

oraz audyt zdarzeń. Asseco Lithuania przeprowadziło także moderniza-

cję odpowiednich systemów przedprocesowych organów dochodze-

niowych i zapewniło integrację nowego rozwiązania z ok. 15 rejestrami 

oraz systemami. Stworzyło to nowe możliwości interakcji procesowych 

w systemie IT pomiędzy policjantami, prokuraturami i sędziami. Dzięki 

temu wszystkie akta sprawy karnej mogą być podpisywane elektronicz-

nie i przekazywane pomiędzy stronami, aż do momentu uruchomienia 

działań przez sąd.

• Jedna baza danych i jeden scentralizowany system organizacji 

dochodzenia przedprocesowego.

• Wspólne formularze oraz ten sam widok danych.

• Łatwe i elastyczne wyszukiwanie.

• Dwukierunkowa wymiana danych między IISPP a rejestrami oraz 

innymi systemami.

• Podstawa wymiany danych z innymi krajami.

• Dokumentacja elektroniczna oraz e-podpis.

• Kod QR (QuickResponseCode) w dokumentach.

• Narzędzia sprawozdawcze.

• Przypomnienia o warunkach dochodzeń przedprocesowych. 

• Dostęp do danych zgodnie z uprawnieniami.

Wyniki projektu.

• Jedno źródło danych dla wszystkich instytucji przedprocesowych.

• Obsługa wszystkich działań związanych z dochodzeniem 

przedprocesowym. 

• Archiwizacja kompletu danych (dokumenty, zdjęcia, filmy wideo) 

z dochodzenia.

• Kontrola zgodności z kodeksem postępowania karnego.

• Podniesienie bezpieczeństwa danych.

• Możliwość weryfikacji i przejrzystość dochodzenia 

przedprocesowego. 

• Efektywne wykorzystanie zasobów.

Kluczowe korzyści.

transakcji realizowanych w ciągu godziny

aktywnych użytkowników systemu

spraw obsługiwanych rocznie

rejestrów i systemów zintegrowanych z rozwiązaniem 

Projekt w liczbach:

10 mln

5 tys.

10 tys.

85 tys.

15
operacji wykonanych w miesiącu
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 Rozdział piąty |

UTILITY
I TELEKOMUNIKACJA
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Klient.

Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. (PPD) jest spółką zależną od Pražská 

Plynárenská, która oferuje usługi dystrybucji gazu ziemnego w Pradze. 

Zadaniem PPD jest bezpieczna eksploatacja, utrzymanie i odnowie-

nie sieci dystrybucji gazu w stolicy Czech. Spółka posiada wysokiej 

jakości zaplecze techniczne i pracowników, którzy mają długoletnie 

doświadczenie w eksploatacji oraz budowie instalacji gazowych.

Położenie geograficzne gazociągów odgrywa ważną rolę w działal-

ności firm inżynieryjnych i budowlanych, architektów oraz planistów. 

Aby zapobiec awariom lub ewentualnym wypadkom muszą oni uzy-

skać dokładne i wiarygodne informacje o linii. Zgodnie z przepi-

sami, dostęp do danych dotyczących regionu Pragi ma obowiązek 

zapewnić im PPD. Dlatego w kwietniu 2017 roku spółka podpisała 

umowę z Asseco Central Europe (ACE) na implementację V3S – Por-

talu Dostarczania Danych w oparciu o System Informacji Technicznej 

oraz związanych z tym usług teleinformatycznych. Nowe rozwiązanie 

zostało zbudowane na bazie Portalowej Technologii SAMO.

Budowa kompleksowego Portalu Dostarczania Da-
nych pozwoliła spółce na podniesienie efektywno-
ści świadczonych usług.

| Asseco Central Europe

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE: 
GAZOCIĄGI ZASILONE TECHNOLOGIĄ.

Wdrożenie.

Celem projektu była budowa kompleksowego Portalu Dostarczania Danych, który pozwoli spółce na podniesienie efektywności świadczonych usług. Ważnym elementem wdrożenia była konieczność spełnienia przez 

spółkę obowiązków narzuconych przez regulatora. Dotyczyły one umożliwienia podmiotom zewnętrznym elektronicznego dostępu do danych na temat: sieci instalacji gazowych, dokumentacji projektowej, wykonania 

i położenia sieci, a także zgłoszeń przekazania oraz dokumentacji analitycznej terenu. System wykorzystuje dane z Rejestru Identyfikacji Terytorialnej, Adresów i Nieruchomości (RÚIAN) do wprowadzania danych adresowych. 

Jest także połączony z usługami Rejestru Administracyjnego Podmiotów Gospodarczych (ARES), służącego do wyszukiwania osób prawnych na podstawie danych IR (ang. Information Retrieval). Został również zintegro-

wany z usługami geoprzestrzennymi serwera ArcGIS oraz bramkami SMTP/SMS, dzięki czemu powiadomienia SMS oraz e-mail są wysyłane automatycznie. Nowy Portal Dostarczania Danych zapewnił sprawną weryfikację 

konkretnych obszarów pod względem występowania instalacji gazowej i rurociągów. Wszystkie niezbędne informacje mogą być przez użytkownika drukowane lub udostępniane mu w postaci plików DGN (CAD).
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Kluczowe korzyści.

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania portalowego zakończyło się 

w marcu 2018 roku. Jego realizacja umożliwiła PDP spełnienie obo-

wiązków informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego. System 

objął cały cykl życia wniosków, począwszy od pierwszego kontaktu, 

poprzez przetwarzanie, aż do zamknięcia i dostarczenia oświadczeń 

i odpowiednich dokumentów. 

Realizacja projektu wpłynęła na wyraźne zmniejszenie kosztów ope-

racyjnych po stronie spółki, która dzięki integracji z systemem GIS 

zyskała równocześnie narzędzie umożliwiające automatyczną ocenę 

układu sieci gazowej.

Portal Dostarczania Danych zapewnił sprawną interakcję z klientami. 

Jego wdrożenie poprawiło wydajność obsługi ponad 12 000 wnio-

sków rocznie, które teraz przetwarzane są automatycznie. Przełożyło 

się to z jednej strony na znaczną oszczędność czasu pracowników, 

a z drugiej usprawniło i przyspieszyło komunikację z klientem. Dzięki 

w pełni zautomatyzowanej obsłudze nie musi on już osobiście poja-

wiać się w PPD.

Projekt w liczbach:

4,5 tys. km

10 tys.

14,3 mln kWh

244

397 tys.

systemy regulacji i pomiaru ciśnienia gazu

punktów dostawy

sprzedaży gazu ziemnego rocznie

sterowników domowych

Analiza i audyt bieżących procesów biznesowych oraz 

zdefiniowanie obszarów wymagających ujednolicenia.

Optymalizacja procesów.

Dostosowanie i rozbudowa systemu w celu jego integracji 

z otoczeniem klienta. 

Rozwój i modyfikacja interfejsów.

Migracja danych.

Koordynacja z projektami w toku.

Zapewnienie wsparcia po wdrożeniu. 

Kamienie milowe projektu.

gazociągów (374 km wysokich, 2 780 km średnich 
i 1 283 km niskich sieci ciśnienia)
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Klient.

Západoslovenská distribučná a.s. (ZSD) jest spółką zależną od Zápa-

doslovenská energetika a.s., będącej częścią niemieckiej grupy ener-

getycznej E.ON. Jako największy dystrybutor energii elektrycznej na 

Słowacji, z ponad 95-letnią historią, podlega zasadom regulacyjnym 

na mocy odpowiednich ustaw. Misją ZSD jest zapewnienie bezpiecz-

nych i niezawodnych dostaw energii, poprawiających jakość życia 

mieszkańców zachodniego regionu Słowacji. W tym celu spółka do-

konuje znaczących inwestycji w odnowienie obiektów dystrybucyj-

nych oraz usług elektronicznych dla swoich klientów.

ZSD jest nowoczesną firmą, która w swojej działalności dużą uwagę 

przykłada do podnoszenia jakości oferowanych usług. Dlatego zale-

żało jej na wdrożeniu rozwiązania informatycznego, które usprawni 

Wdrożenie.

Projekt rozpoczął się w marcu 2017 roku i zakładał budowę rozwią-

zania, które będzie zarówno wsparciem dla klientów ZSD, jak i pro-

cesów realizowanych przez firmę. Wdrożenie poprzedziła bardzo 

dokładna analiza potrzeb spółki, która pozwoliła na precyzyjne okre-

ślenie funkcjonalności nowego rozwiązania. 

Zaprojektowana przez eDocu Aplikacja Mobilna ZSD składa się 

z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona dla użytkowników końco-

wych i pozwala im na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. 

Dzięki technologii OCR (ang. Optical Character Recognition) aplikacja 

| eDocu

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: PRĄD ROZLICZANY ZDJĘCIEM.

Wdrożenie aplikacji pomogło obniżyć koszty zwią-
zane z odczytem liczników, które wcześniej musiały 
być wykonywane ręcznie.

m.in. proces odczytu danych z liczników energii elektrycznej i umoż-

liwi sprawny przepływ Big Data. Spółka szukała też sposobu na obni-

żenie kosztów i optymalizację logistyki urządzeń pomiarowych – od 

momentu ich dostarczenia do chwili wdrożenia. Z tego powodu zde-

cydowała się na stworzenie Aplikacji Mobilnej ZSD i do współpracy 

przy tym projekcie zaprosiła eDocu, spółkę z Grupy Asseco.

umożliwia klientom samodzielne wykonywanie odczytów licznika. 

Wystarczy, że zeskanują znajdujące się tam cyfry, a aplikacja przeka-

że zebrane w ten sposób dane do dystrybutora, gdzie zostaną one 

zweryfikowane i przesłane do dostawcy energii. Na tej podstawie 

zostaje wystawiona faktura. Eliminuje to konieczność osobistej wizyty 

u klienta, który za pośrednictwem aplikacji może także monitorować 

zużycie energii na przejrzystych wykresach w cyklach tygodniowych, 

miesięcznych lub rocznych.
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Kluczowe korzyści.

Wdrożenie aplikacji pomogło obniżyć koszty związane z odczytem 

liczników, które wcześniej musiały być wykonywane ręcznie przez 

pracowników ZSD w każdym miejscu poboru. Pozwoliło także na 

usprawnienie procesów wewnętrznych i zapewniło szybki dostęp 

do danych, co przyczyniło się do podniesienia sprawności rozliczeń 

i umożliwiło prowadzenie dokładnych analiz związanych z wykrywa-

niem ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć.

Aplikacja Mobilna ZSD umożliwia odbiorcom energii elektrycznej 

samodzielnie odczyty z liczników oraz monitorowanie bieżącego 

Kamienie milowe projektu.

Dogłębna analiza potrzeb klienta.

Rozwój oprogramowania back-end.

Programowanie aplikacji.

Integracja z innymi systemami.

Udostępnienie aplikacji w sklepach AppStore i Google Play. 

Druga część aplikacji jest odpowiedzialna za usprawnienie procesów wewnętrznych ZSD. Wdrożenie rozwiązania zapewniło możliwość 

monitorowania całego procesu logistycznego odczytu liczników energii elektrycznej. Spółka zyskała też pełne dane na temat ich lokalizacji.

Cała infrastruktura back-end i usług działa na ogólnym systemie eDocu. Aplikacja została również zintegrowana z wewnętrznym rozwią-

zaniem SAP, który pomaga w gromadzeniu wszystkich istotnych danych. Obie jej części dostosowano do potrzeb klienta, zgodnie z jego 

wymaganiami i procesami wewnętrznymi.

Było to pierwsze wdrożenie tego rozwiązania realizowane przez eDocu i równocześnie pierwszy klient spółki z tego sektora. Aplikacja mo-

bilna została udostępniona bezpłatnie we wrześniu 2018 roku, dzięki czemu może z niej korzystać już ok. 1 milion klientów ZSD z regionu 

Zachodniej Słowacji. W realizacji projektu brało udział ok. 6 ekspertów eDocu, którzy na bieżąco reagowali na potrzeby i sugestie klienta. 

Obecnie eDocu prowadzi prace nad rozszerzeniami aplikacji dla przedsiębiorców i dużych klientów.

zużycia prądu. Dzięki temu mogą porównać, kiedy ta wartość była 

najwyższa i ocenić, czy optymalnie korzystają z energii elektrycznej 

w domu. Mogą oszacować zużycie lub aktywować powiadomienia 

o codziennych i miesięcznych przekroczeniach parametrów określo-

nych w umowie. Wykorzystanie tych informacji może przyczynić się 

do dodatkowych oszczędności i niższych rachunków.

Wdrożenie aplikacji znacznie usprawniło komunikację z klientami ZSD, 

którzy za jej pośrednictwem mogą m.in. w prosty sposób skontak-

tować się z firmą, czy zgłosić niedobór w sieci i za pośrednictwem 

aplikacji mogą w prosty sposób dokonać zmian swoich danych ad-

resowych. dystrybucji energii elektrycznej. Zyskują także stały do-

stęp do aktualnych informacji na temat ewentualnych przestojów lub 

awarii. Za jej pośrednictwem mogą też znaleźć wykwalifikowanego 

elektryka lub skontaktować się z ZSD.

Dzięki aplikacji klienci otrzymują wszystkie niezbędne informacje do-

tyczące m.in. umów oraz faktur. Oszczędzają także czas, ponieważ 

są administratorem własnych danych i za pośrednictwem aplikacji 

mogą w prosty sposób dokonać zmian swoich danych adresowych.
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DATA CONNECTION
We create
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Klient.

Orange Polska, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie, jest częścią Grupy Orange, wiodącego dostawcy 

usług telekomunikacyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Orange 

dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym 

połączenia głosowe, usługi przesyłania wiadomości i treści, dostęp 

do Internetu oraz telewizję. Ponadto świadczy usługi ICT (Information 

and Communications Technology), dzierżawy łączy oraz transmisji da-

nych. Zajmuje się również budową infrastruktury telekomunikacyjnej, 

sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego, a także prowadzi działalność 

obrotu energią elektryczną.

W Polsce spółka jest liderem rynku telefonii stacjonarnej, Internetu 

oraz transmisji danych. Jako jedyny operator oferuje kompleksowe 

rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Jej celem jest 

zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom poprzez osiągnięcie po-

zycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, 

multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych 

technologii. 

Orange świadczy usługi telefonii stacjonarnej na rzecz ok. 3.5 mln 

abonentów, które opierają się na dwóch różnych technologiach: 

TDM –tradycyjnych centralach cyfrowych oraz VoIP – telefonii opartej 

o protokół SIP. Operatorowi zależało na usprawnieniu współpracy 

tych dwóch sieci, bez której komunikacja pomiędzy poszczególnymi 

obszarami nie byłaby możliwa. Oznaczało to konieczność wdrożenia 

do sieci szkieletowej zupełnie nowego, krytycznego systemu. Klu-

czowe znaczenie miał tu wybór sprawdzonego dostawcy, który po-

siada niezbędne doświadczenie i kompetencje do tego, żeby z suk-

cesem zakończyć to wymagające przedsięwzięcie. Był to powód, 

dla którego Orange Polska zdecydowało się na wdrożenie systemu 

Asseco Media Gateway Control Function (Asseco MGCF) – autorskie-

go rozwiązania Asseco Poland.

| Asseco Poland

ORANGE: DWA ŚWIATY TELEKOMUNIKACJI.

Asseco MGCF całkowicie zastąpił dotychczasową 
platformę, stając się jednym z najbardziej krytycz-
nych systemów dla utrzymania ciągłości podstawo-
wych usług stacjonarnych Orange w Polsce.



51 | Asseco Case Study Book.

Wdrożenie.

Głównym celem projektu, który rozpoczął się w listopadzie 2016 

roku, było zachowanie ciągłości podstawowych usług sieci stacjo-

narnej Orange w Polsce. Miał on zapewnić współpracę pomiędzy 

VoIP i TDM – dwoma, znacznie różniącymi się pod względem tech-

nologicznym, obszarami sieci. Asseco MGCF całkowicie zastąpił do-

tychczasową platformę, stając się jednym z najbardziej krytycznych 

systemów dla utrzymania ciągłości podstawowych usług stacjonar-

nych Orange w Polsce. 

Asseco MGCF został zbudowany w oparciu o oprogramowanie JAVA 

zgodnie ze standardem JSLEE, działające w ramach serwera aplika-

cji JBoss. System odpowiada za konwersję sygnalizacji pomiędzy 

sieciami VoIP i TDM dla protokołów SIP i ISUP. Posiada mechanizmy 

konfiguracji współpracy międzyprotokołowej i filtrów, które są szcze-

gólnie istotne dla bezpieczeństwa ruchu pochodzącego z innych 

sieci telekomunikacyjnych.

Wdrożony przez Asseco system MGCF zapewnia Orange Polska na-

stępujące funkcjonalności:

• realizację połączeń w relacjach SIP-ISUP, ISUP-SIP, jako centrala 

końcowa,

Kamienie milowe projektu.

• realizację połączeń w relacji ISUP-ISUP, jako centrala tranzytowa,

• obsługę protokołów ISUP, SIP, MEGACO (h.248), MGCP, ENUM,

• obsługę przenoszalności numerów poprzez komunikację po pro-

tokole ENUM,

• mechanizmy konfiguracji współpracy międzyprotokołowej i filtrów, 

• obsługę kilkuset nowych połączeń na sekundę przy jednoczesnym 

utrzymaniu wielu tysięcy działających.

System MGCF w Orange Polska komunikuje się:

• w sieci TDM z centralami międzynarodowymi, tranzytowymi, 

a także lokalnymi po protokołach SS7 w sieci SIGTRAN (120 central 

4 typów),

• w sieci VoIP/IMS bezpośrednio z głównymi elementami typu Ses-

sion Router/Controller, działającymi w ramach platformy New Bor-

der Infrastructure,

• z 16 instancjami Media Gateway (MGW) trzech różnych typów na 

obszarze całej Polski.

Około 8 miesięcy – stworzenie przez Asseco podstawowej 

wersji systemów.

Około 14 miesięcy – testy i modyfikacje systemu. 

Około 6 miesięcy – migracja systemu, która uwzględniała:

• zasoby fizyczne TDM w całej Polsce,

• ruch na styku z siecią VoIP,

• ruch międzynarodowy, tranzytowy i krajowy w obu 

relacjach,

• testy niezawodności w realnym ruchu. 
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Wprowadzenie do sieci szkieletowej Orange produktu stworzonego 

przez Asseco było ogromnym wyzwaniem dla zespołu projektowego, 

głównie z powodu konieczności przeprowadzenia bardzo dużego, jak 

dla jednego systemu zakresu testów. Ich celem było potwierdzenie 

zgodności protokołów telekomunikacyjnych, zaczynając od testów 

współpracy z szeroką gamą urządzeń sieciowych operatora, aż po 

scenariusze wsparcia obsługi różnych usług końcowych. Ta trwają-

ca około roku część projektu, która realizowana była w laboratorium 

Orange i w sieci produkcyjnej, obejmowała:

• ok. 2000 scenariuszy zgodności protokołowej wykonywanych przez 

kilka zespołów ekspertów Orange. Ich zakres był bardzo zróżnico-

wany: od automatycznych testerów protokołów telekomunikacyj-

nych, po scenariusze obsługi usług na wielu różnych typach urzą-

dzeń końcowych;

• ok. 2000 scenariuszy realizowanych w środowisku produkcyjnym 

obejmujących:

 - testy współpracy ze wszystkimi centralami realizowane przez 

zespoły w całej Polsce,

 - testy współpracy i niezawodności z siecią SIGTRAN,

 - testy obsługi ruchu na granicy dostępności zasobów w konkretnej 

relacji (obsługa kolizji, przelewów itp.).

W ramach projektu, Asseco wspólnie z Orange przeprowadziło in-

tegrację nowego rozwiązania z innymi systemami operatora, a także 

migrację krajowych zasobów z zapewnieniem lokalnej redundancji 

i georedundancji.

Było to pierwsze tego typu i równocześnie jedno z bardziej skompli-

kowanych technologicznie wdrożeń realizowanych przez Asseco dla 

Orange Polska. Zakończony w styczniu 2019 roku projekt wymagał 

przeprowadzenia testów i rekonfiguracji dla 120 central 4 typów, co 

wiązało się z koniecznością zaangażowania w przedsięwzięcie bardzo 

dużej liczby osób w całej Polsce. W kulminacyjnym momencie było 

to ok. 90 specjalistów po stronie Orange oraz 20 po stronie Asseco.

„Nowy system MGCF umożliwia naszym klientom wykonywanie połączeń stacjonarnych, a przy tym jest dużo bardziej efektywny niż poprzedni. Jego wdrożenie znacznie ograniczyło też koszty operacyjne, co przekłada 

się m.in. na wskaźnik OPEX” – powiedział Łukasz Trzos, Dyrektor Rozwoju Sieci Konwergentnej w Orange Polska.

„Głównym celem projektu MGCF było zapewnienie ciągłości usług stacjonarnej sieci głosowej Orange w Polsce przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności kosztowej ich świadczenia. Zastąpienie dotychczasowego 

rozwiązania nowym, dużo wydajniejszym i tańszym w utrzymaniu pozwoliło nam ten cel w pełni osiągnąć. Zbudowanie od podstaw systemu łączącego dwa światy różnych technologii usług głosowych było wyzwaniem 

trudnym i ambitnym. Zespoły Orange Polska i Asseco mogą być dumne z wyników wspólnej pracy w tym projekcie” – powiedział Krzysztof Kaszewski, Kierownik Działu Rozwoju Sieci w Orange Polska.
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Kluczowe korzyści.

Wdrożenie nowego systemu pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów 

utrzymania platformy (OPEX) i zapewnienie długofalowego wsparcia 

w jej obszarze. Rozwiązanie nie tylko spełniło wysokie wymagania nie-

zbędne dla dużego operatora telekomunikacyjnego, jak niezawodność 

oraz skuteczność obsługi połączeń, ale okazało się bardziej elastyczne, 

wydajne i skalowalne od wcześniej używanych.

Jest ono także otwarte na dalszy rozwój, co znacznie skraca „time to 

market” dla wprowadzania modyfikacji algorytmów współpracy mię-

dzyprotokołowej, które mogą być niezbędne np. do uruchamiania 

nowych połączeń międzyoperatorskich dla usług dostępowych bądź 

tranzytowych.

Dodatkowym atutem okazała się autorska architektura rozwiązania, któ-

ra umożliwia jego dalszą rozbudowę, przez co pozwala na uniezależ-

nienie się telekomu od producentów oprogramowania i sprzętu. Dzię-

ki wdrożeniu, Orange Polska dysponuje skalowalnym oraz wydajnym 

systemem w odpowiednio dopasowanym modelu licencyjnym, który 

nie wymaga m.in. licencji ruchowych, czy produktowych firm trzecich.

„Dla Asseco był to przełomowy projekt. Głównie dlatego, że tym razem stworzyliśmy dla Orange rozwiązanie, które działa w ścisłym rdzeniu 

sieci i odpowiada za możliwość świadczenia podstawowych usług telefonicznych. Oznacza to, że dostarczone rozwiązanie musi działać z odpo-

wiednią skutecznością, wydajnością i niezawodnością. Jest to jedyny tego typu element w stacjonarnej części sieci Orange odpowiedzialny za 

komunikację pomiędzy obszarami sieci IMS i TDM, zarówno na styku krajowym, jak i międzynarodowym” – powiedział Maciej Kogut, Kierownik 

Obszaru Sieci i Usług Mobilnych w Pionie Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland.

„Wdrożenie Asseco MGCF w Orange Polska była dla zespołu projektowego Pionu Telekomunikacji i Mediów niespotykanym dotychczas wy-

zwaniem. Poza zaimplementowaniem protokołów telekomunikacyjnych zmierzyliśmy się ze specyficznym trybem weryfikacji i wdrażania do-

starczanych rozwiązań do sieci telekomunikacyjnej. Wieloletnia współpraca Asseco z Orange Polska, mimo wyzwań projektowych, okazała się 

jednym z kluczowych czynników osiągniętego sukcesu. Liczymy, że stworzony produkt Asseco MGCF spotka się z zainteresowaniem opera-

torów poszukujących alternatywnych rozwiązań dla kosztownych i przestarzałych systemów” – powiedział Radosław Semkło, Dyrektor Pionu 

Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland.

przetestowanych scenariuszy powtarzanych kilkukrotnie 
w cyklach 4-5 tygodniowych wraz z rozwojem aplikacji

obsługiwanych kanałów rozmównych

Projekt w liczbach:

Media Gateway – 3 typów

miesięcy - testy i modyfikacje systemu przed wdrożeniem

miesięcy - migracja zasobów centralowych w skali całego kraju

specjalistów zaangażowanych w projekt

central 4 typów przetestowanych 

maksymalnie i średnio 130 CAPS (nowych połączeń na 
sekundę) w godzinie największego ruchu obsłużone 
skutecznie przez pojedynczą instancję w realnym ruchu

4 tys.

60 tys.

110

120

450

16

14

6
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Technology for business,
solutions for people.
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asseco.pl 

asseco.com

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

 

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

e-mail: info@asseco.pl

Oddział Warszawa

ul. Adama Branickiego 13

02-972 Warszawa

 

tel.: +48 22 574 82 00

fax: +48 22 574 82 82
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