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rola informatyki jeszcze nigdy nie była tak ważna, jak obecnie. Rok 2020 na nowo zdefiniował wpływ cyfryzacji poszczególnych branż na gospodarkę — nie tylko pod względem automatyzacji procesów, ale również 

bezpieczeństwa. To właśnie technologia okazała się narzędziem, które umożliwiło milionom ludzi na całym świecie dostosowanie się do nowych realiów i pozwoliło na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. 

W Asseco wychodzimy naprzeciw potrzebom jutra, dlatego koncentrujemy się na tworzeniu nowatorskich i zaawansowanych rozwiązań, które w czasach tak wielkiej zmiany umożliwią naszym klientom zachowanie 

ciągłości biznesowej. Wsłuchujemy się w potrzeby rynku i działamy elastycznie. Stale inwestujemy w R&D, rozwijamy nasze produkty i myślimy nieszablonowo, ponieważ tylko w ten sposób możemy realizować 

innowacyjne projekty na skalę międzynarodową. 

Od niemal 30 lat jesteśmy wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Zebrane w tym czasie doświadczenia i know-how wszystkich firm z Grupy Asseco pozwalają nam budować 

rozwiązania najwyższej jakości, które odpowiadają indywidualnym potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. W ten sposób nie tylko podnosimy ich konkurencyjność, ale mamy też realny wpływ na 

poprawę komfortu życia wielu ludzi.

Tworząc technologie przyszłości realizujemy projekty, które zapewniają sukces firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Są one źródłem niesłabnącej inspiracji, która przyczyniła się do stworzenia kolejnej już publikacji 

Asseco Case Study Book. Znajdziecie w niej Państwo nowatorskie przedsięwzięcia, które zostały przeprowadzone we współpracy z naszymi klientami w różnych częściach świata. Liczymy, że również ta edycja stanie 

się dla Państwa nie tylko impulsem do realizacji innowacyjnych projektów, ale pokaże, jak wiele korzyści dla biznesu płynie ze świata nowych technologii.

Szanowni Państwo,

Zespół Asseco
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| Asseco Central Europe & Asseco Poland

ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK W WIETNAMIE: 
ZORIENTOWANY NA KLIENTA.

Klient.

Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) to jeden z największych 

wietnamskich banków, który zajmuje wiodącą pozycję na tamtejszym 

rynku. Posiada blisko 200 oddziałów we wszystkich głównych mia-

stach oraz strefach ekonomicznych kraju i zatrudnia ok. 6 tys. pracow-

ników. Dąży do tego, by stać się instytucją finansową, którą wyróżnia 

oferowanie najwyższej jakości, w pełni cyfrowych usług. Bank bardzo 

prężnie się rozwija. W 2018 roku zysk OCB wyniósł ponad 68,35 mln 

EUR, a rok później osiągnął poziom 124 mln EUR.

Wdrożenie.

Zakres funkcjonalny projektu, który rozpoczął się w 2017 roku obejmował implementację systemu Asseco CBP, który stwarza szerokie możliwości dostosowywania funkcjonalności bankowości internetowej do potrzeb 

i zwyczajów klienta, zarówno przez niego samego, jak i bank. Został on oparty na platformie omnikanałowej, dzięki czemu możliwe było zbudowanie środowiska zapewniającego spójną obsługę klienta, gdzie swo-

bodnie migruje on między kanałami dostępu i sam wybiera porę oraz najwygodniejszy dla siebie sposób dostępu do banku. Co ważne, wszędzie uzyskuje, tak samo wysoki standard obsługi. Z kolei OCB zyskał w ten 

sposób źródło cennej wiedzy o tym, jak i kiedy korzysta on ze swojej bankowości, a także czego w danym momencie potrzebuje. 

Sektor bankowy w Wietnamie cechuje duża dynamika wzrostu. Obej-

muje on ponad 40 podmiotów krajowych i międzynarodowych, co 

czyni go silnie konkurencyjnym środowiskiem. Ta intensywna walka 

o pozycję lidera zależy głównie od pozyskania jak największej licz-

by nowych klientów, którzy znacznie bardziej niż w innych krajach 

cenią technologię oraz innowacje. To właśnie ich oczekiwania sta-

ły się dla banku katalizatorem zmian związanych z uruchomieniem 

nowego, intuicyjnego systemu bankowości internetowej i mobilnej, 

który będzie odpowiedzią na potrzeby użytkowników i pozwoli na 

elastyczne kreowanie oferty. Za najlepsze do realizacji tego celu OCB 

uznał Asseco Customer Banking Platform  (Asseco CBP) – system ban-

kowości internetowej i mobilnej, dający instytucjom nieograniczone 

możliwości udostępniania nowych produktów oraz usług. Wdroże-

nie prowadziło Asseco Central Europe (Asseco CE) przy współpracy 

z Asseco Poland.
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Nowoczesna architektura systemu pozwoliła na sprawne dostoso-

wanie Asseco CBP zarówno do wymagań banku, jak i jego klientów. 

Została oparta na unikalnej koncepcji miniaplikacji, która umożliwia 

użytkownikom swobodne kształtowanie swojej bankowości oraz 

korzystanie z bogatej oferty produktów udostępnianych na platfor-

mie zdalnego dostępu. Dzięki temu bank ma możliwość szybszego 

wdrażania i uruchamiania nowych usług, skracając tym samym czas 

wprowadzenia ich na rynek. 

Z systemu korzysta codziennie prawie 100 tys. aktywnych klientów 

i ich liczba stale rośnie. Najczęściej używane funkcje to Zarządzanie 

Kontami, Płatności (wewnętrzne, zewnętrzne, szybki przelew 24/7), 

Zlecenia Stałe, Oszczędności, Płatności Rachunków, Karty, Pożycz-

ki, Depozyty, e-Portfel oraz Programy Lojalnościowe. 45 proc. kart 

kredytowych w banku jest sprzedawanych wyłącznie za pośrednic-

twem kanałów cyfrowych.

Największym wyzwaniem przy tym projekcie było dostosowanie 

go do specyfiki kulturowej i rynkowej tego tętniącego życiem kra-

ju. Duże znaczenie miało spełnienie wysokich oczekiwań Wietnam-

czyków, którzy nie są zainteresowani „zwykłą”, współczesną banko-

wością. Skupiają się oni wyłącznie na najwyższej klasy innowacjach 

i najnowszych osiągnięciach technologicznych. Dlatego tak duże 

znaczenie miało wprowadzenie do produkcji nowatorskich rozwią-

zań, ponieważ wyłącznie takie podejście mogło umożliwić bankowi 

osiągnięcie pozycji lidera innowacji.

Projekt zakończył się w kwietniu 2019 roku i został przeprowadzony 

w bardzo krótkim czasie. Okres od pierwszej analizy do produkcyj-

nego uruchomienia systemu trwał zaledwie 9 miesięcy, a 3 miesiące 

później klienci mogli już korzystać z rozwiązania. Asseco zapewniło 

też OCB usługi gwarancyjne na rok. 

Za powodzenie wdrożenia odpowiedzialne były zespoły Asseco 

CE oraz Asseco Poland, które swoje zadania wykonywały zarówno 

zdalnie, jak i na miejscu. Ściśle współpracowały też z doświadczo-

nymi ekspertami ze Słowacji, Czech oraz Wietnamu, w tym lokalną 

firmą partnerską Fintek z siedzibą w Ho Chi Minh City. Sukces tego 

projektu sprawił, że stał się on początkiem długoterminowej współ-

pracy pomiędzy Asseco i OCB, który planuje także wdrożyć Asseco 

Advisory Banking Platform (Asseco ABP) — rozwiązanie wspierają-

ce pracę doradców. Umożliwia ono korzystanie z ujednoliconego 

i spójnego interfejsu do obsługi klienta, niezależnie od używanych 

w banku systemów.

Nowoczesna architektura systemu pozwoliła na spraw-
ne dostosowanie Asseco CBP zarówno do wymagań 
banku, jak i jego klientów.
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System Asseco i jego wdrożenie zapewniło instytucji solidną przewa-

gę rynkową, dzięki czemu OCB stał się liderem bankowości omnikana-

łowej w Wietnamie. Projekt został doceniony zarówno przez klientów, 

jak i ekspertów z branży. Bank został też kilkukrotnie uhonorowany za 

swoje osiągnięcia w zakresie innowacji. W 2018 roku wygrał konkurs 

„Best New Omnichannel Platform”, a w 2019 „Asia Pacific Entrepre-

neurship Awards”. W tych latach, dwa razy z rzędu został laureatem 

prestiżowej nagrody „International Finance Award for Digital Banking”, 

która przyznawana jest przez IMF Magazine z Wielkiej Brytanii. 

Kluczowe korzyści.

prestiżowe nagrody za innowacyjność projektu

kart kredytowych sprzedawanych w kanałach cyfrowych

klientów korzystających z rozwiązania

miesięcy minęło do produkcyjnego uruchomienia systemu

9

45%

> 100 tys.

4

Projekt w liczbach:
Wdrożone rozwiązanie umożliwiło bankowi spełnienie oczekiwań wy-

magających klientów. Zapewniło też OCB sprawne narzędzie, które 

pozwoliło na nowy sposób oferowania nowych produktów i usług. 

Przełożyło się to nie tylko na wzrost sprzedaży, ale zostało także do-

cenione przez inwestorów prywatnych oraz fundusze międzynaro-

dowe. Bardzo pozytywnie oceniły one zmiany w podejściu banku, 

co zaowocowało kilkoma atrakcyjnymi ofertami inwestycyjnymi. Ich 

realizacja pozwoli OCB na dalszy rozwój i utrzymanie pozycji lidera 

na rynku.

„Asseco jest nie tylko wiodącym dostawcą oprogramowania dla instytucji finansowych w Polsce, ale także konsekwentnie buduje swoją pozycję na zagranicznych rynkach. Oferuje oprogramowanie i świadczy usłu-

gi na rzecz banków w ponad 30 krajach, a umowa z Orient Commercial Joint Stock Bank jest kolejnym etapem wzmacniania międzynarodowej pozycji naszej Grupy. To również dobry przykład na to, że rozwiązania 

Asseco zyskują uznanie instytucji z różnych części świata. Co najważniejsze spełniają też wysokie oczekiwania użytkowników, szczególnie tak wymagających, jak tych w Wietnamie” – powiedział Zbigniew Pomianek, 

Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

„Modernizacja banku i usług online była głównym celem wdrożenia Asseco Customer Banking Platform w wietnamskim Orient Commercial 

Joint Stock Bank. Rozwiązanie to tworzy nowoczesne oraz przyjazne w obsłudze środowisko dla klientów tej instytucji” – powiedział Jozef 

Klein, CEO Asseco Central Europe.
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| Asseco Poland

VOLKSWAGEN BANK: WYŻSZY BIEG BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ.

Klient.

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Volkswagen 

Bank) to instytucja, która świadczy usługi bankowe związane z zaku-

pem i eksploatacją samochodów m.in. marki Volkswagen, Audi, SEAT, 

ŠKODA oraz Porsche. Jest częścią Volkswagen Financial Services (VFS), 

która oferuje również usługi leasingowe oraz pakiety serwisowe dla 

klienta indywidualnego i biznesowego. Wieloletnie doświadczenie 

zdobyte na zagranicznych rynkach sprawiają, że finansowanie zakupu 

pojazdów to dziedzina, w której bank jest najlepszym specjalistą. Gwa-

rantuje nie tylko profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo wszystkich 

zawieranych transakcji, ale koncentruje się także na stałym udoskona-

laniu oferty dla swoich klientów. 

To właśnie chęć stałego podnoszenia jakości świadczonych usług 

wpłynęła na decyzję Volkswagen Bank o wdrożeniu innowacyjnych 

narzędzi technologicznych, które pozwolą na optymalizację wielu 

procesów bankowości korporacyjnej i umożliwią sprawne dostoso-

wanie instytucji do wymogów regulatora. Bank szukał sprawdzonego 

rozwiązania, które usprawni m.in. obsługę przedsiębiorstw i pozwoli 

na trwałe budowanie przewagi konkurencyjnej. Miały cechować go 

nie tylko otwarta architektura, ale także elastyczność, umożliwiająca 

sprawne zarządzanie portfolio produktowym oraz bezpieczne i szyb-

kie wdrażanie zmian. Dlatego Volkswagen Bank zdecydował się na 

kontynowanie współpracy z Asseco Poland, które było odpowiedzial-

ne za wdrożenie Asseco Enterprise Banking Platform (Asseco EBP) —

omnikanałowego systemu bankowości elektronicznej dla biznesu.

„Nowoczesna bankowość korporacyjna wymaga świeżego spojrzenia na przedsiębiorstwo i zapewnienia mu efektywnego oraz bezpiecznego zarządzania finansami. Firmy oczekują indywidualnego i profesjonalnego 

podejścia, a także sprawnej oraz elastycznej obsługi. Dlatego kluczową kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych systemów omnikanałowych, które całkowicie zmieniają filozofię funkcjonowania instytucji finanso-

wych. Dzięki realizacji projektu Volkswagen Bank ma możliwość lepszej identyfikacji potrzeb klienta, a tym samym tworzenia oferty „szytej na miarę” – powiedział Mariusz Karchut, Key Account Manager, Asseco Poland. 

„Dla przedsiębiorstw bardzo duże znaczenie ma szybkości reakcji ze strony instytucji finansowej. To kluczowa kwestia zwłaszcza w przypadkach, kiedy oczekiwanie na decyzję banku może wpłynąć na konsekwencje 

finansowe dla firmy. Dlatego Volkswagen Bank postawił na nowoczesne rozwiązania Asseco dla bankowości korporacyjnej, dzięki czemu mógł usprawnić szereg procesów biznesowych” – powiedział Marek Lulek, 

Z-ca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych, Asseco Poland. 
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Kamienie milowe projektu.

Dostarczenie rozwiązania na testy UAT.

Przygotowanie infrastruktury CPD do instalacji systemów.

Wdrożenie nowej bankowości elektronicznej.

Migracja klientów banku do nowego systemu Asseco EBP.

Udostępnienie i sparowanie tokena mobilnego Asseco MAA.

Stabilizacja rozwiązania.

Przygotowanie infrastruktury i wdrożenia Asseco OBA.

Wdrożenie.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2018 roku i został podzielony na 

dwa etapy. Pierwszy z nich zakładał wdrożenie nowej bankowości 

elektronicznej. W kolejnym Asseco przeprowadziło migrację klientów 

ze starego rozwiązania def3000/CEB do nowego. 

Nowy system transakcyjny oparty został na koncepcji miniaplikacji, 

która pozwala na swobodne i szybkie kształtowanie, a także udostęp-

nianie produktów oraz usług bankowych w systemie bankowości in-

ternetowej. Dzięki szerokiemu spektrum funkcjonalności stanowi on 

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w zakresie obsługi finansów. 

Zapewnia przy tym integrację z systemami finansowo-księgowymi 

klientów korporacyjnych oraz bezpieczeństwo realizowanych transakcji. 

W ramach projektu Asseco wdrożyło miniaplikacje: Rachunki, Prze-

lewy, Lokaty, Karty, Kredyty, Wiadomości oraz Wnioski. Dodatkowo 

przeprowadziło przeniesienie rozwiązań e-bankowości z infrastruktury 

banku do Centrum Przetwarzania Danych (CPD) we Wrocławiu. Wyma-

gało to od zespołu wdrożeniowego opracowania nowego modelu 

współpracy na poziomie operacyjno-utrzymaniowym. 

W trakcie projektu bank podjął decyzję o wdrożeniu Asseco Open 

Banking API (Asseco OBA). Wynikało to z konieczności spełnienia wy-

mogów Dyrektywy Unii Europejskiej PSD II, określającej zasady współ-

pracy banków i dostawców usług płatniczych, czyli tzw. TPP (ang. 

Third Party Providers) w zakresie otwartej bankowości. Wiązało się 

to też z wprowadzeniem tzw. silnego uwierzytelniania (ang. Strong 

Customer Authentication), które gwarantuje wyższy poziom wiary-

godności i odporności na fraudy. Dlatego w ramach projektu została 

wdrożona aplikacja mobilna do autoryzacji zleceń Asseco MAA (ang. 

Mobile Authorization and Authentication), która wykorzystuje komu-

nikaty PUSH, będące alternatywą dla wiadomości SMS. 

Dużym wyzwaniem w tej części projektu był termin wejścia w ży-

cie nowych przepisów, ale dzięki sprawnej organizacji pracy zespół 

wdrożeniowy wprowadził wszystkie zmiany na czas. W jego skład 

wchodziło ponad 70 ekspertów Asseco oraz 20 pracowników banku, 

którzy ściśle współpracowali na każdym etapie wdrożenia.

„Jako instytucja finansowa, zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo środków oraz prostota rozwiązań, która umożliwi sprawne zarządzanie finansami, to kwestie bezapelacyjnie najważniejsze dla klientów. Mając 

tego świadomość, nieustannie dążymy do stworzenia oferty opartej na innowacjach, aby nasi klienci mieli dostęp do wszystkich usług w jednym miejscu. Nasza oferta jest jedną z lepszych na rynku, co potwierdza 

drugie miejsce w lipcowym rankingu kont firmowych portalu Bankier.pl. Dzięki współpracy z Asseco, która trwa już ponad 20 lat, z powodzeniem przystosowujemy się do zmian rynkowych i wprowadzamy rozwiązania 

digitalowe dla naszych klientów. Dlatego też podjęliśmy decyzję o wdrożeniu omnikanałowego systemu bankowości elektronicznej oraz interfejsu odpowiadającemu standardowi otwartej bankowości API. Obecnie, 

wspólnie z Asseco pracujemy nad stworzeniem aplikacji hybrydowej, która umożliwi korzystanie z naszej oferty na wszystkich urządzeniach mobilnych. Dążymy do bycia pionierem w świadczeniu usług finansowych 

i wierzymy w to, że nasze rozwiązania pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu” – powiedział Ronald Kulikowski, Dyrektor Oddziału Volkswagen Bank GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ranking-najlepszych-kont-firmowych
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rok trwało wdrożenie Asseco EBP

osób zaangażowanych po stronie Asseco

osób zaangażowanych po stronie banku

przedsiębiorstwa zyskały dostęp do nowoczesnej bankowości

zmigrowanych rachunków rzeczywistych

klientów zmigrowanych do Asseco EBP

nowe rozwiązania dla biznesu

3

70

20

92

1

Projekt w liczbach:

> 14 tys.

> 13,5 tys.

Kluczowe korzyści.

Wdrożenie pozwoliło Volkswagen Bank na realizację strategii omnikanałowej i trwałe budowanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki Asseco EBP 

klient swobodnie decyduje, z jakiej usługi bankowej skorzysta i za pomocą którego kanału komunikacji. Co więcej, czynność zainicjowana 

w jednym kanale jest kontynuowana w innym, bez utraty danych czy jakości. 

Nowa bankowość elektroniczna zapewniła klientom Volkswagen Banku sprawny i szybki dostęp do nowoczesnych produktów bankowych. 

Dzięki zastosowaniu RWD (Responsive Web Design) mogą oni korzystać ze swojej bankowości zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak 

i mobilnych. Mają też możliwość mobilnej autoryzacji zlecanych dyspozycji, która odbywa się teraz za pomocą jednego kliknięcia.

Realizacja projektu umożliwiła sprawne zarządzanie portfolio banku i znacznie przyspieszyła wprowadzanie nowej oferty na rynek. Ugruntowała 

też jego pozycję, jako partnera dla biznesu, który nie tylko czuwa i pomaga zarządzać finansami przedsiębiorstwa, ale rozpoznaje jego potrzeby 

i pomaga je realizować. 

Dzięki wdrożeniu platformy omnikanałowej, na której bazuje nowa bankowość elektroniczna bank zyskał możliwość współpracy z fintechami, 

które mogą dostarczać nowe miniaplikacje bez angażowania Asseco. Z kolei wprowadzenie dwuetapowego uwierzytelnienia w istotny sposób 

zwiększyło bezpieczeństwo realizowanych operacji, a wdrożenie tokena mobilnego Asseco MAA pozwoliło na redukcję kosztów związanych 

z obsługą wiadomości SMS.

„Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce oferuje produkty finansowe zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Jako jedni 

z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy bankowość internetową, którą dostosowujemy do nowych wymogów regulatora i trendów rynkowych. 

Cały czas udoskonalamy nasze rozwiązania, tak by ścieżka kliencka była jak najbardziej intuicyjna, a przy tym bezpieczna. Pragniemy, aby nasi 

klienci mogli w prosty i łatwy sposób zarządzać swoimi finansami. Dlatego też zdecydowaliśmy się na implementację jednej z najbezpiecz-

niejszych metod autoryzacji, czyli VWFS Token Mobilny. Dzięki temu zabezpieczamy transakcje naszych klientów przed nasilającymi się atakami 

hackerskimi, zgodnie z najwyższymi standardami dopasowanymi do regulacji PSD2. Nasze działania pozwalają nam na budowanie przewagi 

konkurencyjnej i co najważniejsze umożliwiają utrzymanie zadowolenia klientów na najwyższym poziomie” – powiedziała Daria Pawęda, 

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Obsługi Klienta, Volkswagen Bank GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce.
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Klient.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwową instytucją fi-

nansową, której celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodar-

czego Polski oraz sektora publicznego. Bank jest także inicjatorem 

i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym 

i instytucjami finansowymi. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Stra-

tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym 

dokumentem państwa polskiego w średnio i długofalowej polityce 

gospodarczej. Odpowiada m.in. za obsługę rządowych programów 

finansowych i dystrybucję związanych z nimi funduszy.

Tak, jak większość banków w Europie również BGK w 2018 roku stanął 

przed wyzwaniem związanym z wprowadzeniem IV Dyrektywy AML, 

do której polskie prawo dostosowywała ustawa o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprowadzała ona szereg 

| Asseco Poland

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: ODPORNY NA FRAUDY.

zapisów, które wymuszają na instytucjach finansowych zmianę po-

dejścia w eliminacji zdarzeń prowadzących do nadużyć. To właśnie 

zmiany legislacyjne sprawiły, że BGK zdecydował się na wdrożenie 

rozwiązania, które umożliwi mu spełnienie szeregu wymogów wy-

nikających z ustawy, w tym sprawne raportowanie do Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Władzom banku zależało, by 

nowy system zapewniał nie tylko skuteczne zapobieganie naduży-

ciom finansowym, ale był też dopasowany do specyfiki działalności 

instytucji oraz jej wewnętrznych procedur. Rosnąca presja czasu i duża 

dynamika zmian zapisów nowej ustawy sprawiły, że BGK podjął decy-

zję o współpracy ze sprawdzonym dostawcą. Za najlepszą do realiza-

cji tego celu uznał spółkę Asseco Poland, która była odpowiedzialna 

za wdrożenie systemu Asseco Anti-Money Laundering (Asseco AML).

Pomimo ograniczeń czasowych i licznych wyzwań 
projekt został przeprowadzony w ekspresowym tem-
pie. System uruchomiono w lipcu 2019 – 2 miesiące 
od rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych 
z wdrożeniem.
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Projekt, który rozpoczął się w czerwcu 2019 roku, miał na celu zapew-

nienie BGK nowoczesnego narzędzia informatycznego, które umożli-

wia wszechstronną analizę transakcji finansowych, sprawną detekcję 

zjawisk związanych z praniem pieniędzy i zapobieganie innym nad-

użyciom finansowym. Asseco AML miał też zminimalizować zagroże-

nie wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk operacyjnych, co 

jest możliwe dzięki implementacji funkcjonalności pozwalających na:

• raportowanie do regulatora,

• monitoring operacji,

• ocenę ryzyka klienta,

• weryfikację klientów oraz transakcji pod kątem obecności na listach 

sankcyjnych oraz w bazie PEP (ang. Politically Exposed Person).

Projekt wymagał dostosowania pozostałych rozwiązań BGK do no-

wych zmian prawnych. Oznaczało to konieczność ujednolicenia pro-

cesu zasilania systemu Asseco AML danymi z kilku innych rozwiązań, 

działających według różnych zasad. Połączenie wszystkich tych infor-

macji było niezbędne do przeprowadzenia kompleksowych proce-

sów AML Compliance. Ten etap projektu wymagał zarówno dużego 

zaangażowania zespołu Asseco, jak i pracowników banku, którzy na 

bieżąco weryfikowali poprawność działania nowych funkcjonalności. 

Niewątpliwym wyzwaniem w tym projekcie był krótki czas wdroże-

nia. Został on podyktowany datą wejścia w życie nowego sposobu 

raportowania transakcji do GIIF, który miał zacząć obowiązywać od 

13 lipca 2019 roku — czyli niecałe półtora miesiąca od rozpoczęcia 

projektu. Był to ekstremalnie krótki okres na przetestowanie, a na-

stępnie uruchomienie narzędzia w środowisku produkcyjnym.

Dodatkowe utrudnienie stanowił fakt, iż 11 czerwca 2019 roku Mini-

sterstwo Finansów opublikowało nowe wzory dokumentów elektro-

nicznych, które miały być wykorzystane do raportowania transakcji 

ponadprogowych. Zespół wdrożeniowy musiał w niecały miesiąc 

przed ich wprowadzeniem, dokonać kolejnych modyfikacji w przy-

gotowanym do wdrożenia narzędziu raportowym. W dostosowaniu 

systemu do zmian prawnych nie pomagały też mało precyzyjne za-

pisy ustawy. Dlatego, aby uniknąć wątpliwości związanych z inter-

pretacją niektórych definicji, terminów oraz pojęć, zespół Asseco 

na bieżąco monitorował środowisko regulatora i analizował wszel-

kie modyfikacje zapisów, po to by dokładnie zweryfikować je pod 

względem ewentualnych zmian w systemie. 

Pomimo ograniczeń czasowych i licznych wyzwań projekt został 

przeprowadzony w ekspresowym tempie. System uruchomiono 

w lipcu 2019 – 2 miesiące od rozpoczęcia prac przygotowawczych 

związanych z wdrożeniem. Była to zasługa 13-osobowego zespołu 

Asseco, który ściśle współpracował z zespołem projektowym po 

stronie BGK. 

Wdrożenie.

„Wdrożenie systemu AML pozwoliło BGK na skuteczniejsze  zapobie-

ganie nadużyciom finansowym, w szczególności AML oraz sprawne 

spełnienie obowiązków narzuconych przez regulatora. Duże znacze-

nie w tym projekcie miało dostosowanie rozwiązania do specyfiki na-

szej działalności oraz wewnętrznych procedur, a także automatyzacja 

procesów analitycznych i raportowych. Pozwoliła ona na zwiększenie 

efektywności działań, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażo-

wania pracowników. Dzięki temu nasz zespół analityków AML może 

skupić się na dogłębnej analizie przypadków wytypowanych przez 

system w czasie, który ostatnio został znacznie skrócony przez regula-

tora” – powiedział Jarosław Żółtowski Dyrektor Biura Bezpieczeństwa 

Finansowego, Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Realizacja tego projektu pozwoliła nam na podniesienie efektywno-

ści zarządzania procesami w obszarze Compliance, rozumianym jako 

monitoring i zapewnienie zgodności działalności banku z obowiązu-

jącymi regulacjami prawnymi. Rozwiązanie Asseco AML w znacznym 

stopniu ograniczyło również możliwość wystąpienia zagrożeń zwią-

zanych z praniem pieniędzy i zapobieganiem innych nadużyć finanso-

wych” – powiedziała Anna Trytek, Dyrektor Departamentu Zgodności, 

Bank Gospodarstwa Krajowego.
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W wyniku realizacji projektu, BGK otrzymał nowoczesne narzędzie 

umożliwiające efektywne wykrywanie nadużyć finansowych, które 

zapewnia automatyzację procesów analitycznych i raportowych, przy 

jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników w obsługę 

manualną. W rezultacie zespół AML może skoncentrować się na do-

głębnej analizie przypadków wytypowanych przez system i sprawnie 

reagować w czasie przewidzianym przez znowelizowane przepisy.

Wdrożenie zapewniło BGK usprawnienie i przyspieszenie procesu ra-

portowania do GIIF. Każda z zarejestrowanych operacji poddana jest 

dokładnej walidacji, co stanowi gwarancję zgodności raportu z wy-

mogami narzuconymi przez regulatora. 

Kluczowe korzyści.

miesiące trwało wdrożenie

specjalistów IT brało udział w projekcie

operacji monitorowanych przez system

czynników badających ryzyko klienta

incydentów wytworzonych przez działające reguły typujące

raportów do GIIF wygenerowanych przez system

reguł wspierających procesy detekcyjne

200

13

< 20 mln

> 25

> 31,7 tys.

309

2

Projekt w liczbach:

Dzięki wyposażeniu systemu w pakiet reguł biznesowych, bank może 

szybciej zidentyfikować transakcje ponadprogowe oraz podejrzane. 

Ma też możliwość tworzenia wzorca zachowania klienta w kontekście 

realizowanych przez niego operacji, który umożliwia detekcję działań 

odbiegających od normy. 

Realizacja projektu pozwoliła m.in. na lepszą ocenę klientów pod 

względem podatności na proceder prania pieniędzy. Dzięki spraw-

nej analizie bank może szybko zidentyfikować podejrzaną transakcję.

„Systemy z obszaru Risk&Compliance, w skład których wchodzi Asseco AML powstają dzięki wieloletnim doświadczeniom, analizom oraz 

współpracy z instytucjami rynku finansowego i kancelariami prawnymi. Aby sprostać współczesnym potrzebom rynku, zatrudniamy w na-

szych zespołach matematyków i programistów posiadających wysokie kompetencje, jak również ekspertów z wieloletnim doświadczeniem 

w obszarze Compliance. Równocześnie stale współpracujemy z instytucjami finansowymi, dzięki czemu nasze systemy są bardzo dobrze 

dostosowane do zmian zachodzących w ich otoczeniu biznesowym, dużej dynamiki środowiska regulacyjnego, a także procedur i procesów 

wewnętrznych” – powiedział Marcin Cegliński, Kierownik Zespołu Systemów Compliance, Asseco Poland.

„Skala przestępstw finansowych i strat odnotowywanych przez banki z tytułu nadużyć stale rośnie. Dodatkowo regulacje prawne w obszarze 

AML generują nowe obowiązki i zmuszają instytucje do wdrażania kolejnych procedur weryfikacji klienta. Wybór odpowiedniego narzędzia 

wspierającego walkę z nadużyciami stanowi kluczową decyzję, wpływającą na skuteczność działań prewencyjnych oraz poziom spełnienia 

wymogów prawnych” – powiedział Jarosław Bryl, Dyrektor Pionu Business Intelligence, Asseco Poland.
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Klient.

UniCredit Bank Serbia jest członkiem UniCredit Group, odnoszącego sukcesy paneuropejskiego banku komercyjnego, który oferuje klientom 

również bankowość inwestycyjną i korporacyjną. Posiada rozległą sieć placówek w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. UniCredit 

Bank Serbia jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień. W 2019 roku otrzymał tytuł „Najlepszego Banku w Serbii”, który został przyznany 

przez dwa prestiżowe magazyny finansowe — Euromoney i The Banker.

| Payten 

UNICREDIT BANK SERBIA:  PODPISANY TECHNOLOGIĄ.

Nowoczesna bankowość, stawiając sobie za cel poprawę doświadczenia klienta i zwiększenie efektywności kosztowej, dąży do optymalizacji 

procesów poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. Postępujący proces cyfryzacji, który objął wiele obszarów naszego codziennego 

życia spowodował, że wprowadzenie elektronicznego podpisu i usprawnienie pracy oddziałów stało się przedmiotem zainteresowania in-

nowacyjnych banków. Jeden z nich, pionier w wielu dziedzinach, UniCredit Bank, nawiązał współpracę z firmą Payten, spółką z Grupy Asseco, 

w celu stworzenia pierwszego w Serbii oddziału bez papierowych dokumentów.

Dzięki podpisom biometrycznym klienci Unicredit 
Bank Serbia mogą składać swoje odręczne podpisy 
na tabletach przy wypłacie pieniędzy w oddziałach.  
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Projekt w liczbach:

podpisów biometrycznych i cyfrowych złożonych w 2018/2019

oddziały UniCredit w Serbii „bez papieru”

72

> 500 tys.

Wyzwania.

W czasie, kiedy UniCredit Bank zamierzał rozpocząć projekt, otocze-

nie prawne w Serbii nie uznawało oficjalnie podpisu elektronicznego, 

ponieważ ustawa o e-podpisie nie była jeszcze zatwierdzona przez 

parlament. Dla banku oznaczało to konieczność przejścia przez dodat-

kowe procedury, zaangażowanie Komisarza ds. Informacji Publicznej 

i Ochrony Danych Osobowych oraz złożenie dodatkowej dokumen-

tacji. Jednak bank, przekonany o konieczności przeprowadzenia trans-

Wdrożenie.

Payten dostarczył wyposażenie sprzętowe, w tym specjalne table-

ty i rysiki oraz niezbędne oprogramowanie, które pozwoliło na wy-

korzystanie w kasach banku podpisu cyfrowego i biometrycznego. 

Ponadto wdrożono dodatkową funkcjonalność w postaci modułu 

marketingowego, który umożliwia wyświetlanie materiałów promo-

cyjnych na tabletach.

formacji cyfrowej w wielu obszarach, postawił sobie za cel znalezienie 

sposobu na to, by podpis elektroniczny stał się dostępny dla jego 

klientów, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązują-

cym prawem i przepisami lokalnymi. 

Projekt przewidywał integrację z określonymi segmentami systemu 

banku, co wymagało dodatkowego czasu, szczegółowej analizy i du-

żego zaangażowania w celu pomyślnego zakończenia wdrożenia.

Projekt został zrealizowany w ścisłej współpracy dedykowanych ze-

społów banku z różnych obszarów, firmy Payten oraz jej partnera 

— Euronovate. Podpis elektroniczny uruchomiono za pomocą roz-

wiązania ENSoft, obsługiwanego przez nowoczesne tablety ENSign 

10 i ENSign 11.

Główne etapy projektu obejmowały wdrożenie modułu marketingo-

wego, podpisu cyfrowego i biometrycznego do obsługi procesów 

realizowanych w kasach banku, które wymagają jednego sygnata-

riusza i jednego dokumentu. Docelowo także do wykorzystania do 

otwarcia rachunku czy zawarcia umowy kredytowej, które wymagają 

wielu sygnatariuszy i wielu dokumentów.
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Jakie obszary usprawniło wprowadzenie podpisu biometrycznego i cyfrowego?

Kluczowe korzyści.

Dzięki podpisom biometrycznym klienci mogą składać swoje od-

ręczne podpisy na tabletach przy wypłacie pieniędzy w oddziale 

UniCredit Bank. W trakcie tej czynności mierzonych i śledzonych jest 

wiele elementów, takich jak nacisk, prędkość, ruch i inne parametry, 

które czynią podpis unikalnym, a jego podrobienie praktycznie nie-

Dzięki realizacji projektu UniCredit uzyskał szereg korzyści, z których część będzie bardziej widoczna w przyszłości, gdy podpis elektronicz-

ny zostanie wdrożony w innych procesach bankowych, takich jak otwieranie rachunków i pożyczki. Jego obecne wykorzystanie w kasach 

obejmuje wpłatę i wypłatę, która wymaga jednego podpisu i jednego dokumentu. Dzięki temu proces ten jest znacznie szybszy i łatwiejszy, 

zarówno dla przedstawicieli banku, jak i klientów. Wdrożone przez Payten rozwiązanie wpłynęło także na: 

możliwym. Są one dokładnie weryfikowane i rejestrowane w sys-

temie, po to by zminimalizować ryzyko związane z próbą nieuczci-

wego skopiowania podpisu. 

Certyfikowany podpis cyfrowy odnosi się zaś do procesu uwie-

rzytelniania dokumentów za pomocą dowodu tożsamości – jest to 

„UniCredit Bank Serbia dostrzegł oczekiwania swoich klientów w erze 

cyfrowej i ogólną tendencję do przenoszenia działalności na kana-

ły cyfrowe, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, optymalne 

koszty i wysoką wygodę nowych usług. Dzięki naszej wieloletniej 

i udanej współpracy z Payten, w połowie 2018 roku we wszystkich 

oddziałach UniCredit Bank Serbia udostępniono możliwość składania 

podpisów bez użycia papieru. Byliśmy pierwszym bankiem, który 

dostarczył tę usługę swoim klientom na lokalnym rynku i nie możemy 

doczekać się kolejnych innowacyjnych projektów we współpracy 

z Payten” – powiedział Saša Bilanović, Dyrektor Bankowości Cyfrowej, 

CX i Centrum Kontaktu, UniCredit Bank Serbia.

kolejna opcja, którą UniCredit Bank Serbia zaczął oferować w swo-

ich oddziałach. W takim przypadku na tablecie odczytywany jest 

dowód osobisty klienta i wykrywany na nim kwalifikowany podpis 

cyfrowy, który następnie jest użyty do autoryzacji oczekującego 

dokumentu.

• skrócenie czasu transakcji,

• oszczędność kosztów związanych z papierem i drukowaniem,

• zwiększenie bezpieczeństwa transakcji,

• optymalizację procesów archiwizacji i wyszukiwania,

• redukcję liczby dokumentów papierowych, 

• zwiększenie możliwości marketingowych uzyskanych dzięki 

wprowadzeniu e-podpisu.

Ponadto bank wniósł wartość dodaną do usług dla istniejących i nowych klientów, wykorzystując najnowsze technologie zgodne z mię-

dzynarodowymi standardami podpisu cyfrowego. W kolejnych etapach planowane jest umożliwienie złożenia więcej niż jednego podpisu 

na wielu dokumentach, np. dwóch osób znajdujących się w różnych miejscach i autoryzujących dokumenty o różnym czasie.
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Klient.

Intesa Sanpaolo jest jedną z czołowych grup bankowych w Europie, 

która posiada około 1 tysiąca oddziałów i 7,2 mln klientów. Działa 

w 12 państwach, m.in. w Albanii, Egipcie, Chorwacji, Rumunii, Serbii, 

na Słowacji i Węgrzech. Grupa jest podzielona na 6 dywizji, z któ-

rych każda odpowiada za inny obszar. Jednym z nich jest działalność 

międzynarodowa, która prowadzona jest m.in. za pośrednictwem 10 

| Asseco South Eastern Europe 

INTESA SANPAOLO: BEZGRANICZNIE NOWOCZESNY.

Wdrożenie.

Celem wdrożenia było stworzenie nowoczesnego systemu bankowości mobilnej, będącego częścią wewnętrznego projektu cyfrowej transformacji Grupy Intesa Sanpaolo o nazwie DigiCal, który obejmuje 5 rynków: 

węgierski, chorwacki, albański, egipski oraz słoweński. Intesa Sanpaolo zależało, aby DigiCal wprowadzał całkowicie nową jakość obsługi klienta. Dlatego w pierwszej fazie projektu, zamiast narzucać technologię, 

zespół wdrożeniowy zaczął pracę od dokładnej analizy potrzeb użytkowników. Takie podejście pozwoliło na stworzenie omnikanałowego rozwiązania, które zapewnia jednakowe doświadczenie we wszystkich 

kanałach. Dzięki temu klient może samodzielnie wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób dostępu do bankowości i wszędzie uzyskać tak samo wysoki standard obsługi.

banków, wchodzących w skład International Subsidiary Banks Division 

(ISBD) — czyli Działu Międzynarodowych Banków Zależnych. 

Intesa Sanpaolo zależało na zapewnieniu klientom wyjątkowego 

i jednolitego doświadczenia we wszystkich kanałach — zarówno cy-

frowych, jak i tradycyjnych. Bank chciał także ułatwić im dostęp do 

zaawansowanych produktów oraz usług bankowych, dlatego w 2015 

roku rozpoczął współpracę z Asseco South Eastern Europe (Asseco 

SEE), spółką z Grupy Asseco. Jej celem było stworzenie i wdrożenie 

nowatorskiego rozwiązania bankowości mobilnej w 5 bankach nale-

żących do ISBD: CIB Bank na Węgrzech, Alex Bank w Egipcie, Privred-

na Banka Zagreb w Chorwacji, Intesa Sanpaolo Bank w Albanii oraz 

Intesa Sanpaolo Bank w Słowenii.
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DigiCal udostępnił bankowość internetową i mobilną, a także aplika-

cje typu „wearable” oraz aplikację do cyfrowej obsługi klienta. Sys-

tem zapewnił kompleksową obsługę wniosków, płatności, umów, 

procesów sprzedażowych oraz marketingu kontekstowego, który 

został oparty na platformie Adaptive Elements. Umożliwia ona szyb-

ki rozwój natywnych aplikacji mobilnych poprzez ponowne użycie 

elementów adaptacyjnych. Każdy z nich jest wdrażany na obu plat-

formach mobilnych (iOS i Android), co gwarantuje taką samą jakość 

oraz doświadczenie użytkownika. Rozwiązanie to jest idealne dla 

„Projekt ten wzmocnił niewątpliwie partnerstwo między Asseco SEE a Grupą Intesa Sanpaolo i otworzył nowe możliwości dalszej współpracy. Dzięki jego realizacji udało nam się stworzyć aplikację o wyrafinowanej 

architekturze technicznej, innowacyjnych funkcjach mobilnych i wizjonerskim podejściu do doświadczenia użytkownika. Jestem przekonany, że pomoże ona Grupie Intesa Sanpaolo wyróżnić się na tle konkurencji 

i zająć czołową pozycję na tych szybko rozwijających się i wymagających rynkach” – powiedział Slavko Žnidarić, Mobile Solution Manager, Asseco South Eastern Europe.

„Technologia zmienia DNA bankowości. Oznacza to, że banki by, móc budować pozytywne i długotrwałe relacje z klientem, muszą być przygotowane na zmiany. Tylko te, które to rozumieją mają szansę funkcjonować 

na tak konkurencyjnym rynku. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu. Zapewnił on nam sukces w rozwiązywaniu problemów, wynikających z różnego poziomu dojrzałości cyfrowej krajów, 

w których prowadzimy działalność. Dzięki DigiCal mamy nowoczesne narzędzie, które możemy sprawnie dostosować do potrzeb poszczególnych rynków” – powiedział Maurice Lisi, Dyrektor Działu Omnikanałowego 

i CRM, Intesa Sanpaolo.

projektów mobilnych na dużą skalę, w których wymagana jest szyb-

kość i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Dużym wyzwaniem przy tak złożonym projekcie było nie tylko do-

stosowanie nowego systemu do specyfiki każdej instytucji, ale także 

obowiązujących w danym państwie przepisów. Dotyczyło to zwłasz-

cza Egiptu, w którym zespół Asseco SEE musiał opracować rozwią-

zanie obsługujące zarówno język arabski, jak i odmienną pisownię, 

która odbywa się od strony prawej do lewej. 

DigiCal zapewnił 5 bankom z Grupy Sanpaolo oraz ich klientom do-

stęp do nowoczesnego systemu bankowego oraz innowacyjnych 

form płatności. Został też doceniony przez ekspertów w branży. 

W marcu 2016 roku, zaraz po pierwszym wdrożeniu aplikacji w CIB 

Bank na Węgrzech, DigiCal otrzymał nagrodę „Mastercard Bank of 

the Year”. Dodatkowo system uzyskał bardzo wysokie oceny użyt-

kowników, o czym świadczą opinie w AppStore i GooglePlay.
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 Rozdział drugi |

PŁATNOŚCI
I UBEZPIECZENIA



23 | Asseco Case Study Book.

Klient.

ATLANTICO Europa to portugalski bank detaliczny, który specjali-

zuje się w obsłudze depozytów długoterminowych. Od 2009 roku 

świadczy wysokiej jakości usługi finansowe dla klientów z ponad 60 

krajów. Pomimo dość krótkiej historii, bank jest bardzo dynamicznie 

rozwijającą się instytucją, która dużą wagę przywiązuje zarówno do 

podnoszenia swojej konkurencyjności, jak i wygody użytkowników, 

dlatego chętnie wprowadza innowacje.

W 2019 roku z powodu spadku marży na stopach procentowych, 

bank stanął przed wyzwaniem związanym z poszukiwaniem nowych 

źródeł przychodów. Chciał także wykorzystać potencjał biznesowy 

związany z rozwojem europejskiego rynku płatności, spowodowa-

ny wprowadzeniem dyrektywy PSD2, dlatego szukał narzędzi, które 

zapewnią mu możliwość poszerzenia współpracy z fintechami. 

ATLANTICO Europa od 2018 roku korzystał z ACM (Advanced Card 

Management) — systemu Asseco PST, który obsługiwał m.in. operacje 

na kartach debetowych, kredytowych i przedpłaconych. Ponieważ 

europejski rynek płatności rozwinął się wraz z inicjatywą PSD2, oczy-

wiste było, że także i ACM musiał zostać rozszerzony, by zapewnić 

bankowi wejście w nowy obszar biznesowy. System w 100% skupia 

się na usługach, dlatego najkrótszą drogą do osiągniecia tego celu 

było stworzenie na jego podstawie Payments Services Hub — plat-

formy płatniczej dla fintechów. W ten sposób bank mógł pozyskać 

kanał zdolny do obsługi ogromnego wolumenu transakcji. Do reali-

zacji tego projektu bank wybrał Asseco PST, spółkę z Grupy Asseco. 

| Asseco PST 

ATLANTICO EUROPA: OTWARTY NA NEOBANKING.

Bank ATLANTICO Europa wspólnie z Asseco PST 
zbudował nową platformę Payments Services Hub 
umożliwiającą poszerzenie współpracy z fintechami, 
stworzenie nowego obszaru biznesowego i wyge-
nerowanie większych przychodów.
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Realizacja projektu zapewniła bankowi ATLANTICO Europa możliwość poszerzenia oferty, co pozwoliło nie tylko na sprawne udostępnianie nowych usług, ale także otwarcie się na nowych klientów. Payments 

Services Hub stał się dla ATLANTICO Europa kolejnym źródłem dochodów, które w 2019 roku odpowiadało za około 14% przychodów banku. Prowizje i opłaty interchange pobierane przez bank wraz z odsetkami 

od linii kredytowych całkowicie zmieniły charakter działalności biznesowej instytucji.

Kluczowe korzyści.

Wdrożenie.

Głównym celem projektu było stworzenie i wdrożenie Payments 

Services Hub, nowego modułu systemu ACM. Miał on być w pełni 

skalowalny, zarówno jeśli chodzi o kanał końcowy — bramkę dla fin-

techów, jak i księgowanie, rozliczanie transakcji, obliczanie prowizji, 

czy generowanie księgi rachunkowej.

System ACM już wcześniej był dostosowany do dyrektywy PSD2. Ob-

sługiwał też płatności natychmiastowe oraz SEPA (ang. Single Euro 

Payments Area), a także system lokalnych usług płatniczych (m.in. do-

ładowanie telefonów na kartę przedpłaconą i kart transportowych, 

opłacanie faktur, podatków). Dzięki temu projekt mógł skupić się na 

dwóch głównych obszarach:

programistów realizowało projekt

przychodów ATLANTICO Europa w 2019 
pochodziło z Payments Services Hub

miesiące trwało wdrożenie

3

14%

4

Projekt w liczbach:

• Obsłudze przez system dużych wolumenów transakcji przy nie-

wielkiej liczbie klientów (fintechy). Dodatkowo miał on zapewnić 

przetwarzanie współistniejących transakcji na jednym rachunku 

DDA (ang. Demand Deposit Account), jednocześnie pozostawiając 

dostępne saldo w nienaruszonym stanie.

• Automatycznym przetwarzaniu zwrotów z rachunku DDA, w celu 

zapewnienia całodobowej, nieprzerwanej usługi oraz stałego moni-

torowania ksiąg rachunkowych i rozliczeniowych.

Projekt trwał 3 miesiące i został przeprowadzony przy udziale nie-

wielkiego zespołu 4 programistów, a jego realizacja pozwoliła na 

osiągnięcie wszystkich zakładanych celów.
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Klient.

Banco Sabadell to czwarta pod względem wielkości aktywów prywatna grupa bankowa w Hiszpanii, która bardzo prężnie się rozwija. W 2019 

roku osiągnęła zysk netto w wysokości 768 mln euro, co oznacza wzrost o 134% rok do roku. Zatrudnia ponad 24 tys. pracowników i oferuje 

pełen zakres usług finansowych, których wspólnym mianownikiem jest profesjonalizm oraz zapewnienie najwyższych standardów obsługi.

Bank swoją ofertę kieruje nie tylko do klientów indywidualnych i korporacyjnych, ale dba również o świadczenie nowoczesnych usług organi-

zacjom pozarządowym oraz instytucjom religijnym. To właśnie z myślą o nich zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań informatycznych, 

które wprowadzą hiszpańskie kościoły w XXI wiek i usprawnią sposób przekazywania im środków finansowych. Do realizacji tego projektu 

wybrał Necomplus, spółkę z Grupy Asseco.

| Necomplus

BANCO SABADELL: Z DUCHEM CZASU.

Wdrożenie.

Celem tego wyjątkowego projektu, który rozpoczął się w czerwcu 

2018 roku było wdrożenie systemu eDonations w kościołach i tym sa-

mym umożliwienie wiernym przekazywania darowizn w formie elek-

tronicznej. Oznaczało to modernizację jednej z najstarszych, bardzo 

tradycyjnych instytucji, której członkowie nie mieli wcześniej styczno-

ści z płatnościami zbliżeniowymi w kościołach. Necomplus zależało 

na stworzeniu nowatorskiego rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu 

technologii NFC (ang. Near Field Communication) pozwoli użytkowni-

Dzięki eDonations wierni mogą dokonywać szybkich 
płatności kartą, telefonem lub zegarkiem.

kom na przekazywanie datków za pomocą kart kredytowych, smart-

fonów lub zegarków. Duże znaczenie miał tu również wygląd oraz 

sposób instalacji urządzeń POS, dlatego w pierwszym etapie projektu 

zbudowane zostały specjalne pulpity kościelne wraz z uchwytami dla 

terminali, a w kolejnym stojaki na świece wotywne. 

Necomplus wdrożył także w Banco Sabadell oprogramowanie do-

stosowane do Vx680 POS z funkcjonalnością oraz interfejsem użyt-

kownika dla darowizn. 

Spółka zapewniła:

• Dostęp do statystyk sieciowych, które można filtrować według, 

m.in. punktów poboru darowizn, ich typów oraz terminali. 

• Wgląd do map online, wyświetlających instalacje eDonations.

• Integrację z systemem Necomplus PI do zarządzania instalacjami 

i konserwacją eDonations. 



27 | Asseco Case Study Book.

„Celem tego projektu było nie tylko zwiększenie rentowności banku, 

ale przede wszystkim wsparcie naszych klientów w przejściu przez 

proces cyfryzacji. Dlatego instytucje ponoszą tylko zmniejszoną pro-

wizję, która pokrywa koszty operacyjne wynikające z korzystania 

z systemu. Dzięki temu niemal cała darowizna jest przekazywana in-

stytucji” — powiedział Santiago Portas, Dyrektor Instytucji Religijnych, 

Banco Sabadell.

Projekt został zakończony w listopadzie 2018 roku, a za jego realizację odpowiadał 4 osobowy zespół specjalistów IT Necomplus. W początkowej fazie te pionierskie terminale zostały zainstalowane w ponad 240 pa-

rafiach na terenie Hiszpanii. W 2019 roku powstała bardziej wszechstronna, przenośna wersja ekosystemu eDonations. Rozszerzono ją o specjalne, personalizowane puszki na datki, będące równocześnie terminalami. 

Umożliwiają one zarówno zbiórkę gotówki, jak i przekazywanie środków drogą elektroniczną. Użytkownicy nie potrzebowali wiele czasu aby przekonać się do nowego rozwiązania w kościołach. Przyczyniła się do 

tego prostota i intuicyjność obsługi, które sprawiły, że początkowa bariera szybko zniknęła. 

eDonations to system umożliwiający bezgotówkowe zbieranie darowizn, z którego korzysta ponad 440 podmiotów, takich jak fundacje i organizacje pozarządowe oraz instytucje religijne. Posiada wysoki poziom 

personalizacji, dzięki czemu może być użyty przez każdą organizację, która otrzymuje wsparcie finansowe zarówno w formie gotówkowej, jak i cyfrowej. Wykorzystuje łatwe w transporcie urządzenia POS, które 

zapewniają szybki transfer zebranych funduszy oraz ich lepsze zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą.

specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie

parafii korzystających z eDonations

podmiotów w Hiszpanii deklarujących chęć wdrożenia systemu 

miesięcy trwała realizacja projektu 

5

> 240 

> 4 tys.

4

Projekt w liczbach:Kluczowe korzyści.

eDonations to pionierskie rozwiązanie, które jako pierwsze zaczęło 

oferować funkcjonalności do cyfrowej obsługi procesu przekazywa-

nia darowizn. Z jego pomocą udało się przeprowadzić modernizację 

jednej z najstarszych instytucji na świecie i wprowadzić ją w świat 

nowoczesnych technologii. 

Oprogramowanie Necomplus odegrało kluczową rolę w przejściu 

od gotówkowych do cyfrowych darowizn. Wygoda, intuicyjność oraz 

bezpieczeństwo tego sposobu zbierania środków sprawiają, że eDo-

nations zyskuje na popularności. Ponad 4000 podmiotów w Hiszpanii 

deklaruje chęć wykorzystania systemu, by za jego pośrednictwem 

poprawić finansowanie swoich projektów społecznych. 

Rozwiązania wdrożone w kościołach zwiększyły liczbę przekazywa-

nych darowizn o 25% i  stały się dużym udogodnieniem dla osób, 

które nie zawsze  mają przy sobie gotówkę. Dzięki eDonations wierni 

zamiast wrzucać pieniądze na tacę, mogą dokonywać szybkich płat-

ności kartą, telefonem lub zegarkiem.
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Klient.

Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Republiki Litwy (BUK) jest stowarzyszeniem zrzeszającym 8 firm ubezpieczeniowych w kraju. Jego celem jest m.in. koordynacja działań związanych z obowiązkowym ubez-

pieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej (OC). BUK prowadzi także centrum informacyjne i jest organem zajmującym się roszczeniami oraz wypłatą odszkodowań. 

Stowarzyszenie przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa i komfortu kierowców, dla których wypadki i kolizje drogowe są zawsze stresującym przeżyciem, a wypełnianie związanego z nim zgłoszenia zabiera 

zwykle sporo czasu. Dlatego zdecydowało się na wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na uproszczenie tego procesu. W tym celu podjęło współpracę z Asseco Lithuania, spółką z Grupy Asseco, 

której zadaniem było stworzenie dwóch rozwiązań — aplikacji Draudimoivykiai.lt do zgłaszania wypadków drogowych oraz samoobsługowego systemu do zarządzania historią zdarzeń drogowych i dokumentami 

ubezpieczeniowymi.

| Asseco Lithuania 

BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH REPUBLIKI LITWY: 
NA WSZELKI WYPADEK.

Wdrożenie.

Wdrożenie rozpoczęło się w listopadzie 2018 roku i miało na celu stworzenie nowatorskich narzędzi informatycznych, które umożliwiają 

inteligentne zarządzanie procedurą powypadkową — zarówno po stronie kierowców, jak i firm ubezpieczeniowych. Głównym założeniem 

było tu usprawnienie procesu zgłaszania wypadków drogowych oraz obsługi związanych z nimi dokumentów ubezpieczeniowych. Nowe 

aplikacje miała cechować intuicyjność, niezawodność, wysoka dostępność oraz sprawność działania, która z jednej strony ułatwi i przyspieszy 

pracę stowarzyszenia oraz firm ubezpieczeniowych, a z drugiej zapewni im dostęp do informacji o zdarzeniu natychmiast po wypełnieniu 

zgłoszenia. 

Wszyscy litewscy kierowcy zyskali dostęp do inter-
netowego systemu zgłaszania wypadków i kolizji 
drogowych.
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W tym celu Asseco Lithuania wdrożyło w BUK dwa rozwiązania, z których pierwsze — Draudimoivykiai.lt, czyli aplikacja do zgłaszania wy-

padków została wyposażona w mobilny podpis elektroniczny, funkcje uwierzytelniania Smart-ID oraz dodatkową możliwość logowania się 

przy użyciu konta Google lub Facebook. Rozwiązanie zapewniło następujące funkcjonalności:

Wdrożenie aplikacji wymagało zmiany protokołu danych dla zgłoszeń wypadków, dlatego Asseco Lithuania zadbało o jego ujednolicenie 

z urzędowym rejestrem adresów. Dodatkowo zapewniło możliwość dodawania współrzędnych GPS do formularza zgłoszeniowego doty-

czącego  zdarzenia. Udostępniło także wersję demonstracyjną aplikacji, dzięki czemu kierowcy mogą ją wcześniej wypróbować. 

Druga aplikacja, której rolą było wsparcie pracowników BUK i firm ubezpieczeniowych zapewniła:

Kamienie milowe projektu.

Przygotowanie protokołu danych dla zgłoszeń wypadków.

Stworzenie szczegółowego projektu graficznego interfejsu.

Opracowanie pilotażowej wersji aplikacji.

Testowanie wersji pilotażowej.

Ujednolicenie protokołu danych z urzędowym rejestrem adresów 

oraz dodanie współrzędnych GPS do dokumentów. 

Testy odbioru aplikacji.

• Zgłoszenie wypadku drogowego z możliwością wezwania pogo-

towia ratunkowego 112. 

• Wypełnienie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów i ich wery-

fikacja w rejestrze BUK.

• Zautomatyzowane wypełnianie danych osobowych i kontaktowych 

zarejestrowanych użytkowników.

• Weryfikacja poprawności wiadomości e-mail dla niezarejestrowa-

nych użytkowników.

• Wgrywanie zdjęć lub rysowanie szkicu wypadku drogowego.

• Definiowanie szkód, okoliczności, a także raportowanie czasu i miej-

sca wypadku za pomocą lokalizacji GPS.

• Wskazanie świadków wypadku.

• Potwierdzenie przez sprawcę odpowiedzialności za wypadek.

• Podpisanie zgłoszenia przez obu kierowców i złożenie go w Syste-

mie Informacyjnym BUK.

• Generowanie pliku zgłoszenia i informowanie użytkowników o kolej-

nych krokach.

• Przypomnienia o wygasających umowach ubezpieczenia, zawiado-

mienia o stanie zarejestrowanego wypadku.

• Monitoring historii wypadków drogowych, dokumentów ubezpie-

czeniowych oraz należności dla BUK.

• Składanie wniosków informacyjnych oraz zgłoszeń o wypłatę świad-

czeń ubezpieczeniowych.

• Zgłoszenie o odszkodowanie dla wypadków z innych krajów Europy.
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Kluczowe korzyści.

Realizacja projektu zapewniła wszystkim kierowcom Republiki Li-

twy dostęp do bardzo wygodnego rozwiązania, które zapewnia 

możliwość zgłaszania wypadków i kolizji drogowych online. Dzięki 

aplikacji mogą oni przeprowadzić cały proces od razu po zdarzeniu 

i w ten sposób ograniczyć czas potrzebny na odręczne wypisywanie 

dokumentów. 

Rozwiązanie krok po kroku asystuje użytkownikowi w procesie do-

kumentowania zdarzenia, robienia zdjęć, etc. Przekazuje wszystkie 

niezbędne wskazówki potrzebne do prawidłowego wypełnienia 

wniosku, co pozwala na eliminację ewentualnych błędów. Umożliwia 

nowe systemy Asseco Lithuania dla BUK

użytkowników wewnętrznej aplikacji

potencjalnych odbiorców rozwiązania

zarejestrowanych użytkowników

Projekt w liczbach:

> 600

2

20

~ 1,5 mln

> 4,7 tys.

zgłoszeń wypadków zarejestrowanych przez aplikację 
w ciągu pierwszych 5 miesięcy

Wdrożenie wymagało przeprowadzenia integracji rozwiązań z systemem informacyjnym BUK. Zakończyło się w listopadzie 2019 roku i było 

realizowane przez 5-osobowy zespół Asseco Lithuania, który na bieżąco reagował na potrzeby i sugestie klienta. W projekcie wzięło udział 

także 3 specjalistów BUK oraz eksperci każdej z 8 firm ubezpieczeniowych.

System Informacyjny BUK jest rozwijany przez Asseco Lithuania od 2002 roku. Jego celem jest gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja 

danych o wystawionych polisach ubezpieczeniowych w oparciu o pojedynczą, centralną bazę BUK. Dodatkowo zapewnia on funkcjonal-

ność zarządzania roszczeniami, usługę analizy danych i jest zintegrowany z ponad 20 systemami innych instytucji, w tym m.in. rejestrów 

policji oraz banków. Funkcjonalności systemu są regulowane przez ustawę o obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC.

też zebranie niezbędnych informacji od innych kierowców uczestni-

czących w wypadku. 

Dzięki automatycznemu przesyłaniu zgłoszenia zarówno BUK, jak 

i zrzeszone w nim firmy ubezpieczeniowe zyskały natychmiastową 

wiedzę o zdarzeniach z udziałem ich klientów. Dysponują też narzę-

dziem, które usprawnia obsługę zgłoszeń i upraszcza związane z tym 

formalności. Za jego pośrednictwem mogą na bieżąco monitorować 

historię spraw i są informowani m.in. o wygasających umowach oraz 

statusie administracyjnym zgłoszonych wypadków drogowych.
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 Rozdział trzeci |

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
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Klient.

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Rzeszowie jest jednostką or-

ganizacyjną Gminy Miasto Rzeszów odpowiadającą za funkcjono-

wanie komunikacji publicznej w obrębie miasta, w tym dworców 

autobusowych. Zarządza Dworcem Lokalnym w Rzeszowie, jego 

infrastrukturą oraz wykorzystywanymi tam systemami informatycz-

nymi: monitoringiem, ruchem pojazdów, informacją pasażerską, itp. 

Dworzec jest największym węzłem przesiadkowym zbiorowej ko-

munikacji autobusowej w województwie podkarpackim. Dla prywat-

nych i publicznych przewoźników jest centrum samochodowego 

transportu lokalnego, dalekobieżnego i międzynarodowego. 

ZTM, z myślą o poprawie komfortu turystów i mieszkańców, posta-

| Asseco Data Systems 

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE: 
PRZYSTANEK DO SMART CITY.

Innowacyjność wykorzystanych na Dworcu Lokal-
nym rozwiązań sprawiła, że jest to najnowocześniej-
szy tego typu obiekt w Polsce, który stał się dumą 
Rzeszowa i centrum komunikacji autobusowej.

nowił wdrożyć nowoczesne narzędzia zarządzania ruchem autobu-

sowym na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie. Szukał innowacyjnego 

rozwiązania, które zapewni najlepsze warunki dla podróżujących 

oraz kierowców. Dlatego w 2016 roku zdecydował się na wdrożenie 

Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym „Dworzec Lokalny”. 

Do realizacji tego projektu wybrał konsorcjum Asseco Data Systems 

(ADS) i ML Systems, które było odpowiedzialne za wdrożenie de-

dykowanego systemu monitoringu i oświetlenia oraz zapewnienie 

dostępu do informacji ułatwiających zaplanowanie podróży. Inwe-

stycja była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej.



33 | Asseco Case Study Book.

Wdrożenie.

W tym projekcie ADS było odpowiedzialne za utworzenie nowocze-

snej infrastruktury informatycznej dworca autobusowego. Miała ona 

zapewnić pasażerom bezpieczne i wygodne korzystanie z komuni-

kacji publicznej, zarówno lokalnej, jak i dalekobieżnej oraz umożliwić 

wygodny dostęp do informacji. W tym celu ADS wdrożyło System 

Zarządzania Węzłem Przesiadkowym, który zapewnił ZTM następu-

jące funkcje:

• zarządzanie statycznym rozkładem jazdy,

• automatyczne reagowanie na zmiany w realizowanych kursach 

poprzez informacje uzyskane z pojazdów,

• wyświetlanie dynamicznej informacji pasażerskiej na tablicach 

peronowych, zbiorczych oraz monitorach w poczekalni,

• automatyczne zapowiedzi głosowe emitowane zarówno w pocze-

kalni, jak i na peronach,

• informowanie o aktualnych wydarzeniach w okolicy,

• rejestracja pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z dworca,

• monitoring czasu korzystania pojazdów z platform przystankowych,

• automatyczna sprzedaż biletów,

• monitoring budynku i placu dworca.

System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym jest modułową, spójną 

platformą ułatwiającą zarządzanie punktem przesiadkowym, która 

pozwala zautomatyzować szereg procesów. Dla bezpieczeństwa da-

nych oprogramowanie centralne zostało zainstalowane na klastrze 

obliczeniowym wyposażonym w system backupu oraz replikację 

danych do innej lokalizacji. Zarządzanie systemem odbywa się ze 

stacji operatorskiej lub zdalnie, za pomocą sieci Internet. Pozwala to 

jednocześnie zachować prawidłowość realizowanych kursów, kon-

„Jest to pierwszy taki system w Polsce, ponieważ Rzeszów jako pierwszy zdiagnozował problem i jego negatywny wpływ na funkcjonowanie transportu w mieście. Bardzo się cieszę się, że to nasz zespół zrealizował 

to pionierskie przedsięwzięcie, które pozwoliło na stworzenie inteligentnego i ekologicznego obiektu. Dworzec w całości pokryto fotowoltaiką — panele znajdują się na elewacji, wiatach przystankowych, a nawet 

żaluzjach. Klimatyzacja automatycznie potrafi dostosować się do pogody na zewnątrz. W efekcie jest on zeroemisyjną i samowystarczalną energetycznie konstrukcją” – powiedział Paweł Sokołowski, Dyrektor Pionu 

Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems.

trolować pojazdy poruszające się na placu manewrowym oraz mo-

nitorować bezpieczeństwo podróżnych za pomocą systemu 36 ka-

mer. Oprogramowanie zostało wyposażone w moduł do tworzenia 

i edytowania rozkładów jazdy. Posiada też zdefiniowane wszystkie 

typy oznaczeń kursów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transpor-

tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy. 

W ramach projektu ADS wyposażyło wszystkie stanowiska przystan-

kowe w dwustronne tablice LED. Informują one pasażerów m.in. o naj-

bliższych kursach w obrębie całego punktu przesiadkowego, ewen-

tualnych opóźnieniach lub zmianie stanowiska. Z myślą o osobach 

niepełnosprawnych każda z tablic została wyposażona w dedyko-

wany przycisk, pozwalający na odsłuchanie informacji. System dał też 

operatorom możliwość automatycznego odtwarzania komunikatów 

głosowych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych treści. 
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Rzeszowa i centrum komunikacji autobusowej.

W ramach usprawnienia komunikacji publicznej w Rzeszowie, ADS 

równolegle realizowało dla ZTM projekt „Rozbudowa przystankowej 

infrastruktury ITS”, w ramach którego firma wdrożyła System Miejskiego 

Monitoringu Wizyjnego. Został on zintegrowany z System Zarządzania 

Węzłem Przesiadkowym oraz funkcjonującą już od kilku lat elektronicz-

ną informacją pasażerską, która obejmuje m.in. monitoring strefy par-

kingowej, interaktywne tablice przystankowe i biletomaty. Projekt uzu-

pełnił istniejącą infrastrukturę o 6 dodatkowych urządzeń do sprzedaży 

biletów oraz 16 nowych tablic elektronicznej informacji pasażerskiej. Na 

47 rzeszowskich przystankach autobusowych został też uruchomiony 

system inteligentnego nadzoru ruchu w zatokach autobusowych. Insta-

lacja wyposażona w urządzenia do monitoringu wizyjnego, przetwa-

rzania informacji oraz niezbędne instalacje i sprzęt telekomunikacyjny 

zapewniła mieszkańcom większe bezpieczeństwo i komfort korzystania 

z komunikacji miejskiej, a także pozwoliła wychwycić przypadki bez-

prawnego korzystania z zatok zarządzanych przez ZTM. 

Realizacja projektu, która trwała od marca do grudnia 2018 roku zosta-

ła doceniona zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów z branży. 

W 2019 roku podczas Gali Smart City Forum otrzymała nagrodę Smart 

City Award w kategorii „Smart City Solution”. 

„Realizując z Asseco kolejny innowacyjny projekt, Rzeszów umacnia 

swoją pozycję lidera na rynku inteligentnych rozwiązań Smart City, 

z czego jesteśmy bardzo dumni. Jestem przekonany, że nowe przed-

sięwzięcie przyczyni się do większego komfortu rzeszowian, korzy-

stających z komunikacji miejskiej” – powiedział Marek Ustrobiński, Wi-

ceprezydent Miasta Rzeszowa.

ADS wdrożyło także system monitorujący, który pozwolił na prawidło-

we naliczanie opłat przewoźnikom za korzystanie z obiektu i zgłasza-

nie odpowiednim służbom przypadków nieuprawnionego wjazdu. 

Budynek dworca, perony i plac manewrowy zostały wyposażone 

w monitoring wizyjny, który umożliwia obsłudze śledzenie potencjal-

nych zagrożeń. ADS dostarczyło i zainstalowało także kamery ANPR 

(rozpoznające tablice rejestracyjne) i poglądowe (służące między in-

nymi do rozpoznawania kategorii pojazdów w lokalnym oprogramo-

waniu analitycznym), co pozwoliło zautomatyzować proces kontroli 

pojazdów i raportowania stwierdzonych naruszeń. Zadbało także 

o wysoką przepustowość i bezpieczeństwo danych, które zapewnia 

wydajny system backupu. Wszystkie urządzenia aktywne znajdują się 

w dedykowanej serwerowni wyposażonej w szereg zabezpieczeń. 

Na dworcu zainstalowano także automat do całodobowej sprzeda-

ży biletów oraz infokiosk – pozwalające na zaplanowanie podróży. 

Obiekt w całości pokryto panelami fotowoltaicznymi, dzięki czemu 

powstał zeroemisyjny i samowystarczalny energetycznie obiekt uży-

teczności publicznej.

Wdrożenie systemu zakończyło się w grudniu 2018 roku, miesiąc 

przed oddaniem do użytku Dworca Komunikacji Lokalnej w Rzeszo-

wie. Innowacyjność wykorzystanych tam rozwiązań sprawiła, że jest 

to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, który stał się dumą 
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„Cyfrowe rozwiązania wspomagające funkcjonowanie transportu w Rzeszowie to bardzo dobry przykład spektakularnych inwestycji, o których 

z całą pewnością należy wspomnieć, mówiąc o polskich Smart Cities. Dzięki realizacji tego projektu stolica Podkarpacia posiada obecnie sze-

reg innowacyjnych systemów wspierających komunikację i podnoszących komfort podróżujących, a Dworzec Lokalny stał się jego najlepszą 

wizytówką” – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems.

pojazdów korzystających z dworca w ciągu roku

monitorowanej przez system powierzchni

kamer dbających o bezpieczeństwo podróżnych

pasażerów obsługiwanych w ciągu doby 

zastosowanego okablowania 

kursów dziennie monitorowanych przez system 

Projekt w liczbach:

16

~ 1 mln

6,1 tys. m2

36

> 10 tys.

26 tys. m

~ 800

miesięcy trwała realizacja projektu

Kluczowe korzyści.

Dzięki realizacji projektu Dworzec Lokalny w Rzeszowie zyskał nowy, 

lepszy standard komunikacji z pasażerami, którzy mogą samodziel-

nie zaplanować podróż, korzystając z infokiosku zainstalowanego 

w punkcie przesiadkowym. Mają też łatwy dostęp do najbardziej 

aktualnych informacji, dostosowanych także do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonego z sukcesem wdrożenia, ZTM dyspo-

nuje systemem monitoringu pojazdów korzystających z infrastruktury 

dworcowej wraz z weryfikacją uprawnień i możliwością zgłoszenia 

nieprawidłowości oraz systemem do płynnego aktualizowania roz-

kładu jazdy i przestrzegania go przez kierowców. 

Rozwiązanie Asseco zapewniło również wzrost bezpieczeństwa po-

dróżnych. Współpraca ADS z ZTM pozwoliła na integrację wszystkich 

zastosowanych rozwiązań teleinformatycznych z innymi funkcjonu-

jącymi w mieście systemami wspierającymi transport publiczny. 

Zastosowanie inteligentnej, nowoczesnej analityki zbierania danych, 

pozwala na dostęp do wielu różnorodnych informacji, a tym samym 

na centralny nadzór funkcjonowania dworca. Dzięki realizacji projek-

tu Rzeszów zyskał pierwszy samowystarczalny energetycznie termi-

nal autobusowy w Polsce.
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Klient.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Urząd m. st. Warszawy) jest 

jednostką administracji publicznej, która odpowiada m.in. za bezpie-

czeństwo i porządek publiczny, oświatę, infrastrukturę, a także ochro-

nę środowiska oraz promocję stolicy. Swoje cele realizuje poprzez 

organy miasta i 18 jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy. 

Ważną częścią działalności urzędu jest zarządzenie budżetem miej-

skim, z którego co roku część środków przeznaczana jest na realizację 

projektów wybieranych przez mieszkańców. To właśnie w ramach 

budżetu obywatelskiego Warszawiacy mogą kreować, zgłaszać i gło-

sować na wybrane inicjatywy. Mają dzięki temu realny wpływ na 

to, co powstanie w ich najbliższej okolicy, w innych dzielnicach lub 

| Asseco Data Systems 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY: 
OBYWATELSKA INWESTYCJA.

w całej Warszawie. Władzom miasta zależało aby ułatwić mieszkań-

com udział w tym procesie, który wymagał od nich osobistej wizyty 

w urzędzie, za każdym razem gdy chcieli złożyć wniosek lub zagło-

sować na wybrany przez siebie projekt. Dlatego w 2019 roku wraz 

z kolejną edycją budżetu obywatelskiego, zdecydowano o wdroże-

niu nowego wyglądu aplikacji zet.WIBO oraz modyfikacji funkcjonal-

ności, które usprawnią pracę stołecznych urzędników. Za najlepszą 

do realizacji tego celu uznano spółkę Asseco Data Systems (ADS) – 

twórcę rozwiązania, która była odpowiedzialna za dostosowanie go 

do nowych wymogów.

System usprawnił zarządzanie budżetem obywatel-
skim we wszystkich dzielnicach Warszawy. Zwiększył 
też zaangażowanie mieszkańców stolicy w składanie 
i wybór projektów do realizacji.
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Kamienie milowe projektu.

Określenie wymagań technicznych i merytorycznych.

Analiza specyfikacji. 

Implementacja zmian w aplikacji zet.WIBO. 

Udostępnienie środowiska testowego.

Uruchomienie produkcyjne aplikacji.

„Rozwój e-Usług jest bardzo ważny dla właściwego funkcjonowania samorządów, dlatego w tym projekcie skupiliśmy się na automatyzacji pro-

cesu realizacji budżetu obywatelskiego. Rozszerzenie aplikacji zet.WIBO o nowe funkcjonalności znacznie usprawniło zarówno liczenie głosów, 

ich analizę i raportowanie wyników głosowania, ale także komunikację z mieszkańcami. Dzisiaj mogą oni zgłaszać swoje pomysły oraz głosować 

nie tylko w urzędzie, ale też online i w ten sposób zdalnie decydować, który z projektów zostanie zrealizowany” — powiedziała Ewa Kolankie-

wicz, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m. st. Warszawy.

Wdrożenie. 

Głównym celem projektu była automatyzacja procesu realizacji bu-

dżetu obywatelskiego w zakresie obsługi liczenia głosów, analizy i ra-

portowania wyników, a także komunikacji z mieszkańcami. Zgodnie 

z umową ADS było odpowiedzialne za modyfikację aplikacji zet.WIBO 

i dopasowanie jej do szczególnych potrzeb jednostki. Projekt został 

oparty na japońskiej filozofii biznesowej Kaizen, która zakłada stałą 

poprawę funkcjonowania poszczególnych procesów. Odbywa się to 

stopniowo, przy wsparciu wszystkich stron zaangażowanych w jego 

realizację, co pozwala na selektywną eliminację wszelkich wykrytych 

niezgodności. Takie podejście umożliwia poprawę działania aplikacji 

na każdym etapie procesu budżetu obywatelskiego. 

Dostosowanie zet.WIBO do nowych standardów wymagało mo-

dyfikacji dwóch części serwisu — zarówno tej przeznaczonej dla 

mieszkańców, jak i narzędzi wykorzystywanych przez pracowników 

poszczególnych biur, dzielnic i jednostek. W aplikacji zostały zmo-

dyfikowane funkcjonalności, które umożliwiły Warszawiakom m.in.: 

zdalną korektę składanych wniosków, wgląd w kartę ocen projektów 

i weryfikację poziomu ich realizacji, a także uczestnictwo w wirtual-

nych dyskusjach, podczas których mogą zgłaszać swoje uwagi oraz 

sugestie. ADS zapewniło też użytkownikom dostęp do pełnej historii 

zrealizowanych w poprzednich pięciu latach przedsięwzięć, które 

mogą zlokalizować na stworzonej specjalnie do tego celu interak-

tywnej mapie.

Podstawą działania zet.WIBO jest zapewnienie przejrzystość i wiary-

godności wszystkich zachodzących procesów, w tym pełnej identy-

fikacji wyborów dokonanych przez mieszkańców. Aplikacja posiada 

także wysoki poziom zabezpieczeń, które pozwalają nie tylko na za-

chowanie poufności danych, ale umożliwiają weryfikację poprawno-

ści oddanych głosów oraz redukcję ryzyka związanego z wykorzy-

staniem cudzej tożsamości. 

Największym wyzwaniem przy tym projekcie była automatyzacja 

działań i wdrożenie narzędzi usprawniających realizację budżetu 

obywatelskiego w 18 dzielnicach miasta oraz na poziomie ogólno-

miejskim. Wiązało się to z koniecznością nadania ok. tysiąca pracow-

nikom odpowiednich ról oraz uprawnień, które były niezbędne do 

właściwej obsługi tego procesu. 

Urząd m. st. Warszawy korzysta z aplikacji zet.WIBO od 2014 roku. Od 

tego czasu ADS jest odpowiedzialne za utrzymanie rozwiązania oraz 

dostosowywanie go do kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.
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„zet.WIBO działa na rynku już kilka lat i jesteśmy pionierami w tym zakresie. Produkt jest rozbudowywany wraz z rozwojem idei partycypacji 

w Warszawie. Możemy śmiało powiedzieć, że to właśnie stołeczni urzędnicy nadają ton zmianom wprowadzanym w aplikacji zet.WIBO, a War-

szawa to nasz najbardziej wymagający partner. Jako dostawca rozwiązania słuchamy uważnie naszych klientów i odpowiadamy na ich potrzeby. 

Budujemy rozwiązanie, które jest otwarte na rozwój” — powiedział Tomasz Winiarski, kierownik Zespołu Rozwiązań SaaS, Asseco Data Systems.

„Rozwiązanie, które stworzyliśmy w Asseco Data Systems funkcjonuje w polskich miastach od 2013 roku. Nie zawsze jest to jednak gotowy 

produkt w pudełku, gdyż jego funkcjonalności są często modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami i konkretnymi potrzebami klientów. Jest to 

istotne zwłaszcza w przypadku największych miast. W każdym projekcie analizujemy szczegółowe podejście włodarzy do całego procesu 

budżetu obywatelskiego, w tym m.in. kwestii transparentności, sposobu rozliczania i raportowania działań, czy komunikacji z mieszkańcami. 

Wszystko po to, by dostarczyć szyte na miarę rozwiązanie” — powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems.

pracowników z dostępem do zet.WIBO

mieszkańców stolicy z możliwością zgłaszania 
projektów i głosowania online

rozdysponowane z budżetu obywatelskiego na 2020 rok

oddanych głosów w edycji na 2020 rok

dzielnic Warszawy obsługiwanych przez aplikację

wniosków więcej w ostatniej edycji złożono 
elektronicznie

Projekt w liczbach:

~ 2 tys.

~ 1 tys.

> 1,7 mln

83 mln zł

> 105 tys.

18

80%

złożonych projektów na 2020 rok

Kluczowe korzyści.

Projekt usprawnił zarządzanie budżetem obywatelskim we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy. Pozwolił m.in. na redukcję liczby niepopraw-

nie złożonych wniosków oraz przyspieszenie całego procesu. Przyczynił się też do zwiększenia zaangażowania mieszkańców stolicy, którzy 

mogą zdalnie włączyć się w działania i współdecydować o wydatkowaniu lokalnych budżetów. Dzięki temu w edycji na 2020 rok w głosowaniu 

udział wzięło ponad 105 tys. osób (z czego 88% elektronicznie), czyli o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Za pośrednictwem aplikacji mogą nie 

tylko zgłaszać i głosować na projekty online, ale mają także wgląd w historię swoich aktywności od momentu założenia konta.

Dzięki realizacji projektu pracownicy urzędu zyskali szereg narzędzi, które pozwalają na zwiększenie efektywności pracy biurowej i ograniczenie 

papierowego obiegu dokumentów. Digitalizacja tego procesu znacznie przyspieszyła i ułatwiła m.in. liczenie głosów, weryfikację poprawno-

ści wniosków, a także ich filtrowanie oraz sortowanie. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy mogą też w prosty sposób zweryfikować stan 

realizacji poszczególnych projektów, wysyłać wiadomości, dodawać dokumentację do projektów, a także generować niezbędne zestawienia.
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Klient.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (MSW) jest cen-

tralnym organem administracji państwowej, które odpowiada m.in. 

za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oraz zachowanie porządku 

publicznego. W swojej działalności koncentruje się także na realiza-

cji Strategii e-Administracji Republiki Czeskiej, która zakłada cyfrową 

transformację podmiotów administracji publicznej w całym kraju. 

| Asseco Central Europe 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI CZESKIEJ:  
FRONTEM DO MIESZKAŃCA.

„Realizacja tego projektu znacznie usprawniła komunikację obywateli Republiki Czeskiej z podmiotami publicznymi. Asseco CE przyczyniło się do powstania tej platformy, jako kluczowy twórca poszczególnych 

części front-end. Nasza nowa koncepcja rozwiązania opiera się na idei stworzenia jednego punktu dostępu do korzystania z usług administracyjnych” — powiedział Michal Polehňa, Public CZ Business Unit Director, 

Asseco Central Europe.

W 2016 roku resort podjął decyzję o budowie Portalu Obywatela — 

platformy, która będzie stanowiła jeden, scentralizowany punkt do-

stępu do e-usług. Za realizację projektu odpowiedzialne było m.in. 

Asseco Central Europe (Asseco CE) — spółka z Grupy Asseco, która 

współtworzyła architekturę rozwiązania i wdrożyła jego wybrane ele-

menty front-end.

Projekt odbywał się we współpracy z Narodową Agencją ds. Techno-

logii Komunikacyjnych i Informatycznych (NAKIT), która jest strategicz-

nym partnerem państwa, świadczącym usługi łączności i informacji dla 

administracji publicznej, służb ratowniczych oraz sił bezpieczeństwa.
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Kluczowe korzyści.

Portal Obywatela zapewnił zarówno mieszkańcom, jak i podmiotom 

gospodarczym możliwość załatwiania codziennych spraw urzędo-

wych w jednym miejscu. Ułatwił też użytkownikom dostęp do infor-

macji m.in. na temat etapu realizacji składanych wniosków, wysokości 

opłat i pozwolił na uiszczenie płatności za pośrednictwem serwisu.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mo-

bilnych oraz powiadomień, platforma zapewniła szybkie i skuteczne 

świadczenie usług publicznych, do których dostęp może odbywać 

się z dowolnego urządzenia.

wacyjnych technologiach open source, które zapewniają możliwość 

modyfikacji istniejących modułów oraz dalszej rozbudowy rozwiąza-

nia w zależności od przyszłych potrzeb. Jej budowa wymagała też 

wdrożenia narzędzi uwierzytelniających, jak np. elektroniczny dowód 

tożsamości oraz zapewnienia dostępu on-line do kluczowych usług, 

takich jak informacji o niepełnosprawności, zaległych należnościach, 

rejestru karnego oraz wszystkich danych związanych z obszarem 

ubezpieczeń społecznych. 

Portal Obywatela pozwala na udostępnianie usług poszczególnych 

podmiotów administracji państwowej. Został on oparty na koncepcji 

tzw. „kafelków”, które są budowane indywidualnie na potrzeby każdej 

instytucji i dostosowane do specyfiki jej działalności. Wspólnie two-

rzą one jeden spójny system e-Administracji, umożliwiający różnym 

podmiotom dostęp do e-usług w ramach jednej platformy. Pierw-

szymi, które je uruchomiły były Czeska Administracja Ubezpieczeń 

Uruchomienie Portalu Obywatela było kamieniem 
milowym cyfrowej transformacji administracji pu-
blicznej w Republice Czeskiej.

Wdrożenie.

Celem projektu była budowa i stworzenie platformy omnikanałowej, 

która zapewni sprawną oraz bezpieczną komunikację pomiędzy oby-

watelem, a podmiotami publicznymi Republiki Czeskiej. W ramach 

projektu wdrożono:

• przewodnik po usługach,

• monitoring statusu wniosków, 

• serwis powiadomień,

• profil klienta,

• przetwarzanie danych,

• płatności,

• kanały informacyjne,

• archiwum dokumentów,

• usługi stron trzecich.

Platforma jest obsługiwana przez oprogramowanie Microsoft Azure 

i wykorzystuje złożone podejście integracyjne. Opiera się na inno-

Społecznych, Generalny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Gene-

ralna Dyrekcja Finansowa oraz Region Vysociny z systemem opieki 

zdrowotnej eAmbulans.

Budowa rozwiązania, które zapewniło użytkownikom scentralizowany, 

intuicyjny i bezpieczny dostęp do państwowych usług elektronicz-

nych, była bardzo wymagającym projektem. Stworzenie Portalu Oby-

watela było ważnym krokiem w cyfrowej transformacji administracji 

publicznej w Czechach. Projekt został także doceniony przez eksper-

tów z branży i w 2018 roku otrzymał nagrodę Microsoft Awards w ka-

tegorii Administracja Publiczna i Nowoczesny Rozwój Miasta. Znalazł 

się też na szczycie zestawienia eGovernment THE BEST w kategorii 

Projekty Centralne, w którym co roku wyróżniane są najciekawsze 

projekty informatyczne realizowane dla sektora administracji publicz-

nej w Czechach.
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 Rozdział czwarty |

OCHRONA ZDROWIA
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Klient.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu to największy publiczny szpital w tym mieście, i jeden z największych w Polsce, 

który skupia pięć jednostek w różnych częściach Torunia. Placówka spełnia najwyższe standardy w zakresie lecznictwa szpitalnego. Zatrudnia 

ok. 2 tys. pracowników i każdego roku hospitalizuje ponad 90 tys. pacjentów oraz udziela ambulatoryjnie ok. 250 tys. porad.

W swojej działalności koncentruje się na ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług oraz podnoszeniu komfortu pacjentów, dlatego 

w 2019 roku jako pierwszy szpital w Polsce zdecydował się na wdrożenie aplikacji mobilnej Informacje Medyczne. Jest to autorskie rozwiąza-

nie Asseco Poland, które zapewnia świadczeniobiorcom zdalny dostęp do informacji o ich leczeniu oraz wyników badań za pośrednictwem 

telefonów komórkowych. Co ważne, cały proces odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

danych wrażliwych. Było to pierwsze produkcyjne wdrożenie tego rozwiązania w Polsce, za którego kompleksową realizację odpowiadał 

wieloletni partner Asseco – firma Infocomp Sp. z o.o.

| Asseco Poland 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W TORUNIU: 
Z DUŻĄ DAWKĄ E-ZDROWIA.

Wdrożenie.

Celem projektu było wdrożenie aplikacji Informacje Medyczne, która zapewnia sprawną wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu, a jego pacjentami. Dla 

zapewnienia lepszego dostępu do wyników badań przechowywanych w repozytorium EDM systemu Asseco Medical Management Solutions (AMMS), władze szpitala zdecydowały się na rozszerzenie zakresu 

wdrożenia, uwzględniającego przeprowadzenie pełnej integracji rozwiązania z modułem badań laboratoryjnych. Przy tej okazji wdrożono także podpis elektroniczny w laboratorium, który po raz pierwszy w Polsce 

„Szpital Wojewódzki w Toruniu to jedna z największych placówek 

służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Naszym 

priorytetem jest zapewnienie pacjentom szybkiego i wygodnego 

dostępu do świadczeń medycznych. Jest to możliwe m.in. dzięki ta-

kim aplikacjom, jak Informacje Medyczne. Rozwiązanie umożliwia im 

dostęp do wyników badań oraz kart informacyjnych leczenia szpital-

nego z poziomu telefonu komórkowego. To znacząco oszczędza ich 

czas, ale równocześnie skraca kolejki” – powiedziała Sylwia Sobczak, 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu.
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został zintegrowany z EDM. Wiązało się to z koniecznością przygoto-

wania systemu szpitala do wsparcia tego procesu tak, by wyniki 

badań trafiały do repozytorium EDM i na telefon pacjenta.

Niewątpliwym wyzwaniem była automatyzacja przesyłania doku-

mentacji medycznej i wyników badań do jednego systemu. Ważnym 

elementem wdrożenia było również zapewnienie najwyższych stan-

dardów bezpieczeństwa danych, by dostęp do poufnych informacji 

miał tylko użytkownik aplikacji, który samodzielnie zadecyduje, co 

pobiera z placówek medycznych, a co przechowuje i udostępnia. 

Infocomp wsparło również jednostkę w przygotowaniach do wpro-

wadzenia nowego rozwiązania. W tym celu w jednostkach podlega-

jących Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Toruniu zosta-

Kamienie milowe projektu.

Generowanie dokumentów z AMMS oraz systemu 

laboratoryjnego do EDM (w formacie PIK HL7CDA).

Wdrożenie podpisu elektronicznego w laboratorium.

Rejestracja jednostki w konektorze HUB, umożliwiającym 

komunikację klienta ze szpitalem.

Rejestracja pierwszych testowych pacjentów w aplikacji.

Testy systemu, poprawki konfiguracyjne.

Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.

Rozpoczęcie kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Uruchomienie produkcyjne systemu i bieżąca rejestracja 

pacjentów.

„Jest to kolejny etap cyfryzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, w którym aktywnie uczestniczy Asseco. W jednostce działa 

już Asseco Medical Management Solutions — system informatyczny, który obsługuje zarówno część medyczną, jak i administracyjną. Cie-

szymy się, że po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i możemy uczestniczyć w rozwoju tej placówki tak, aby mogła ona oferować 

swoim pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Aplikacja Informacje Medyczne, którą obecnie uruchomiliśmy, gwarantuje mobilny do-

stęp do dokumentacji medycznej oraz jej elektroniczną wymianę między jednostkami. To znacząco wpływa na oszczędność czasu zarówno 

użytkowników, jak i pracowników jednostki medycznej” – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

ła uruchomiona całodobowa rejestracja dla pacjentów mobilnych, 

gdzie osoby chcące rozpocząć korzystanie z aplikacji mogą założyć 

konto, uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz pomoc tech-

niczną. Spółka przeprowadziła też szkolenia dla personelu z różnych 

części szpitala, z którymi w sprawie Informacji Medycznych mogą 

kontaktować się pacjenci. Dodatkowo Infocomp wspólnie z dyrek-

cją szpitala zrealizował kampanię informacyjno-edukacyjną, w ra-

mach której została uruchomiona dedykowana strona internetowa 

i przygotowane materiały informacyjne, jak np. ulotki i plakaty.

Wdrożenie Informacji Medycznych odbyło się bez zakłóceń dla pra-

cy szpitala. Zostało przeprowadzone przez 7-osobowy zespół Info-

comp, który był dodatkowo wspierany przez specjalistów Asseco.

„Infocomp współpracuje z Asseco już od wielu lat. Razem uczestniczymy w procesie cyfryzacji placówek medycznych zarówno dużych szpitali, jak i przychodni. Wojewódzki Szpital w Toruniu jest przykładem 

na to, jak przy wykorzystaniu najnowszych technologii można stworzyć jednolity system informatyczny dla jednostki, która obsługuje swoich pacjentów w pięciu różnych lokalizacjach Torunia. Cieszymy się, że 

dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz wielomiesięcznej pracy możemy dziś udostępnić pacjentom mobilny dostęp do ich danych medycznych. Myślę, że to dobry początek i mam nadzieję, że wkrótce kolejne pla-

cówki medyczne województwa kujawsko-pomorskiego wezmą przykład ze Szpitala Wojewódzkiego i wdrożą u siebie aplikację Asseco Informacje Medyczne. Zyskają na tym wszyscy, a najwięcej sami pacjenci„ 

– powiedział Michał Maksymowicz, Prezes Zarządu Infocomp Sp. z o.o.
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Kluczowe korzyści.

Realizacja projektu pozwoliła na oszczędność czasu pacjentów, którzy 

nie muszą już przychodzić do szpitala i czekać w kolejce, by odebrać 

swoje wyniki badań. Dzięki aplikacji zyskali mobilny dostęp do swojej 

dokumentacji medycznej, którą obecnie otrzymują na telefon – bez 

konieczności każdorazowej wizyty w jednostce.

Wdrożenie Informacji Medycznych znacznie skróciło też czas ocze-

kiwania na wyniki badania, które są przesyłane na telefon pacjenta, 

w ciągu ok. godziny od ich wykonania. Za pośrednictwem aplikacji 

mogą teraz otrzymać e-Recepty, zapisać się na wizytę w ramach jed-

nostek współpracujących ze szpitalem, stworzyć listę odwiedzanych 

placówek i zyskać dostęp do najbardziej aktualnych danych na ich 

temat.

Aplikacja przyczyniła się do podniesienia poziomu informatyzacji szpi-

tala i jakości świadczonych usług. Pozwoliła na poprawę komunikacji 

„Rozwiązania Asseco nie tylko podążają za światowymi trendami w służbie zdrowia, ale wpisują się także w projekty e-Zdrowia i pozwalają na 

przyspieszenie procesu wprowadzania EDM w całej Polsce. Unikalność aplikacji Informacje Medyczne polega na tym, że w przeciwieństwie do 

innych tego typu rozwiązań nie stoi za nią żaden portal przetwarzający i zbierający wrażliwe informacje. Asseco nie sięga do danych pacjenta, a je-

dynie zarządza komunikacją oraz bezpieczeństwem danych. Dostęp do przekazywanych informacji ma tylko pacjent i jednostka medyczna, która 

je udostępniła” – powiedział Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych w Pionie Opieki Zdrowotnej Asseco Poland.

z pacjentami, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

i poufności danych. Docelowo umożliwi też świadczeniobiorcom wy-

syłanie danych medycznych do ich lekarzy jeszcze przed wizytą, co 

pozwoli na skrócenie czasu, jaki podczas konsultacji poświęcany jest 

na sprawy administracyjne. W ten sposób lekarze będą mogli wyko-

rzystać go na badanie i rozmowę z pacjentem.

Realizacja projektu zapewniła szpitalowi dostęp do nowoczesnego 

rozwiązania, które jest przez Asseco na bieżąco rozwijane i dosto-

sowywane do potrzeb pacjentów. Dzięki wprowadzeniu kolejnych 

funkcjonalności użytkownicy aplikacji będą już niedługo mogli nie 

tylko dokonać rejestracji wizyty u wybranego specjalisty, ale także 

otrzymywać powiadomienia o powstaniu nowych dokumentów czy 

zbliżających się wizytach w szpitalu. 39

Projekt w liczbach:

5

> 95 tys.

< 1 godz.

70

~ 5 tys.

oddziałów szpitala z dostępem do aplikacji

trwa oczekiwanie pacjenta na wynik badań

przeszkolonych pracowników

badań dziennie sygnowanych e-podpisem

pacjentów z dostępem do aplikacji

jednostek korzystających z aplikacji w ramach jednego systemu
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Klient.

Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach to nowoczesna jed-

nostka, która od 2005 roku udziela świadczeń w zakresie podsta-

wowej opieki zdrowotnej oraz porad specjalistycznych. Z jej usług 

korzysta łącznie kilka tysięcy pacjentów, którzy w skali miesiąca re-

alizują ok. 6 tys. wizyt. Odbywają się one zarówno w ramach po-

siadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), jak 

i komercyjnie. Pacjenci obsługiwani są przez około 50 pracowników 

jednostki, którzy każdemu zapewniają obsługę i opiekę medyczną 

na najwyższym poziomie.

Nieustanny rozwój jednostki sprawił, że władze Centrum Medyczne-

go Graniczna w Katowicach stanęły przed wyzwaniem związanym 

z obsługą rosnącej liczby pacjentów. Placówka szukała sprawdzo-

nego i nowoczesnego rozwiązania informatycznego, które nie tylko 

poprawi procesy wewnętrzne, ale pozwoli też na sprawne zarzą-

dzanie dokumentacją medyczną. Nowy system miał również przy-

czynić się do podniesienia komfortu pracy personelu oraz poprawy 

komunikacji z pacjentami, przy równoczesnym zachowaniu wysokie-

go poziomu bezpieczeństwa danych. Duże znaczenie przy wybo-

| Asseco Poland

CENTRUM MEDYCZNE GRANICZNA W KATOWICACH: 
ZAWSZE DO E-USŁUG.

rze rozwiązania miała jego niezawodność oraz intuicyjność obsługi, 

która pozwoliłaby na możliwie szybkie przeszkolenie personelu. Za 

najlepsze narzędzie do realizacji tych celów władze Centrum Me-

dycznego Graniczna w Katowicach uznały mMedica — autorskie roz-

wiązanie Asseco Poland, które stanowi kompleksowe wsparcie dla 

przychodni. Za wdrożenie odpowiadała firma TMT SYSTEM – Srebrny 

Partner Asseco, który od kilkunastu lat zajmuje się informatyzacją 

placówek medycznych.

Wdrożenie.

Celem projektu była poprawa procesu rejestracji oraz komunikacji 

z pacjentami. Jego ważną częścią było też usprawnienie dwóch pro-

cesów – dostępu personelu lekarskiego do dokumentacji medycznej 

oraz przygotowania dokumentacji dla lekarza przez pracowników 

rejestracji. 

Realizacja projektu była złożonym procesem, który wymagał dosto-

sowania działalności poszczególnych obszarów placówki i szeregu 

elementów jej infrastruktury. Obejmował on rozbudowę infrastruk-

tury teleinformatycznej oraz stworzenie archiwum danych, odpo-

wiedzialnego za gromadzenia dokumentów w formie elektronicz-

nej. Dla zapewnienia ich sprawnej obsługi wdrożony został moduł 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz szereg funkcji 

dodatkowych, w tym Xpress Skan, który umożliwia skanowanie do-

kumentów z urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów wprost do 

mMedica. System wyposażono w moduł eWyniki+ oraz zintegrowa-
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Kamienie milowe projektu.

Określenie celu i zakresu wdrożenia.

Analiza dostępnych środków (sprzęt, oprogramowanie). 

Rozbudowa serwerowni do wymagań projektu.

Rozbudowa systemu informatycznego również o dostęp 

do zewnętrznych usług dodatkowych.

Wdrażanie poszczególnych modułów mMedica.

Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.

no z pracowniami badań laboratoryjnych i diagnostycznych. W pla-

cówce zaimplementowano też e-Rejestrację oraz powiadomienia 

SMS, dzięki którym pacjenci otrzymują przypomnienia o wizytach 

i mogą umówić się na nie drogą elektroniczną bez konieczności wy-

chodzenia z domu. Wdrożono także aplikację Informacje Medyczne, 

która znacznie usprawnia proces komunikacji z pacjentem. 

Największym wyzwaniem w tym projekcie był wybór odpowied-

niego modelu budowy infrastruktury teleinformatycznej. Kluczowe 

znaczenie miała tu dokładna analiza potrzeb jednostki, której zależa-

ło, aby nowy system zapewniał komfortową i bezawaryjną obsługę 

oraz wysoki poziom zabezpieczeń danych. Rozwiązanie miało też 

pozwolić na sprawną rozbudowę w kolejnych latach o moduły za-

pewniające dalszą integrację w obszarze e-Usług. Aby system speł-

niał wszystkie założone cele, został wybrany model, który pozwala 

na elastyczną pracę w ramach jednostki i wykorzystanie rozwiązania 

poprzez ewentualne podmioty współpracujące. 

Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach brało udział w przepro-

wadzonych przez Asseco Poland pilotażach e-Zwolnień, e-Recept 

i e-Skierowań. Dzięki temu jednostka była dużo wcześniej gotowa na 

wystawianie tych dokumentów w formie elektronicznej. 

Wdrożenie mMedica, które było dużym i złożonym projektem, za-

kończyło się we wrześniu 2019 roku. O jego sukcesie zdecydowała 

bardzo dobra współpraca pomiędzy wszystkimi stronami zaangażo-

wanymi w przedsięwzięcie. Projekt był realizowany przez specjali-

stów TMT SYSTEM, którzy na bieżąco reagowali na potrzeby jednost-

ki. Skład zespołu zmieniał się w poszczególnych etapach wdrożenia 

i w kulminacyjnym momencie liczył kilkanaście osób. Firma miała też 

wsparcie konsultantów Asseco Poland w każdej fazie projektu.

„Z punktu widzenia projektu, prowadzonego na tak dużą skalę bardzo ważna była współpraca zarówno z osobami odpowiadającymi za decyzje w Centrum Medycznym Graniczna, jak również z partnerem realizującym 

wdrożenie, a obecnie świadczącym usługi serwisowe. Można powiedzieć także, że dzięki konsekwentnemu wdrażaniu narzędzi informatycznych w Centrum Medycznym Graniczna zoptymalizowana została praca całej 

placówki. Miarą tego sukcesu są efekty i opinie personelu oraz pacjentów” – powiedział Wojciech Kulbiński, Menedżer ds. Sprzedaży, Asseco Poland.

„Bardzo cenna była dla nas możliwość przystąpienia do programu pilotażowego w zakresie e-Zwolnień, e-Recept i e-Skierowań. Umożliwił nam to system mMedica, który pozwala na szybkie i sprawne wystawianie 

zwolnień i recept w formie elektronicznej” – powiedział Roman Spyra, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach.

„O wyborze Asseco zdecydowała sprawna migracja danych z poprzedniego systemu do rozliczeń z NFZ oraz automatyzacja całego procesu raportowania. W trakcie pracy z mMedica – gdy pojawiały się kolejne moduły 

– okazało się, że wypada on lepiej na tle innych programów, przeznaczonych dla podmiotów o podobnym profilu. Główną jego zaletą jest intuicyjność, co przy dużej liczbie pracowników jest nie bez znaczenia. W miarę 

wprowadzania e-Usług mamy możliwość zyskania dodatkowych punktów w trakcie kontraktowania usług z NFZ. Dobrym przykładem jest uzyskanie kontraktu na program pilotażowy POZ Plus, gdzie EDM i e-Rejestracja 

były wymogiem” – powiedziała Alina Mońka, Dyrektor ds. Organizacji i Rozwoju, Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach.
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Kluczowe korzyści.

Realizacja projektu pozwoliła na usprawnienie obsługi pacjenta już na 

etapie rejestracji wizyt, które są coraz częściej rezerwowane przez In-

ternet. Stało się to dużym ułatwieniem dla pracowników jednostki, któ-

rzy zyskali także dostęp do uporządkowanej dokumentacji medycznej 

pacjentów. Dzięki mMedica mają wszystko w jednym miejscu. 

Wdrożenie mMedica w Centrum Medycznym Graniczna w Katowicach 

zapewniło placówce możliwość tworzenia oraz udostępniania doku-

mentacji medycznej w formie elektronicznej. W ten sposób znacznie 

ograniczyło papierowy obieg dokumentów.

mMedica dała lekarzom możliwość wglądu w pełne dane medyczne 

pacjentów oraz ich wyniki badań z poziomu jednego systemu. Pozwo-

liła także na sprawne tworzenie szablonów dokumentów oraz szybkie 

wysyłanie zwolnień lekarskich, bez konieczności logowania się do sys-

temu ZUS i wielokrotnej autoryzacji. 

Implementacja systemu znacznie poprawiła komunikację świadczenio-

biorców z jednostką i pozwoliła na przyśpieszenie ich obsługi. Skróciła 

też czas oczekiwania na dokumentację medyczną. Dzięki aplikacji Infor-

macje Medyczne pacjenci nie muszą już zjawiać się po swoje wyniki 

badań w jednostce, bo otrzymują je wprost na telefon komórkowy. 

Centrum Medyczne Graniczna w Katowicach dysponuje obecnie no-

woczesnym i bezpiecznym systemem, którego skuteczność została 

sprawdzona przez tysiące przychodni oraz indywidualnych praktyk 

lekarskich w Polsce. Za jego pośrednictwem zyskała nie tylko dostęp 

do e-Usług, ale też możliwość sprawnego tworzenia, gromadzenia 

i przechowywania EDM, spełniając tym samym wymogi regulatora. 

~ 10 tys. 

Projekt w liczbach:

6 tys.

50

> 80%

> 10 tys.

pacjentów z dostępem do aplikacji Informacje Medyczne

recept wystawionych w formie elektronicznej na 2 miesiące 
przed wprowadzeniem e-Recepty

e-Dokumentów generowanych miesięcznie

pracowników korzystających z rozwiązania mMedica

wizyt realizowanych w miesiącu 

„Jesteśmy firmą, która od kilkunastu lat zajmuje się informatyzacją placówek medycznych. Współpraca z firmą Asseco, jako Srebrny Partner po-

zwala nam na realizację zaawansowanych projektów, czego najlepszym przykładem jest wdrożenie systemu mMedica w Centrum Medycznym 

Graniczna w Katowicach. Zadanie, które zostało przed nami postawione w tym projekcie musiało uwzględniać kilka kluczowych aspektów: kom-

fortową i bezawaryjną pracę systemu, ochronę i zabezpieczenie gromadzonych tam danych, a także możliwość dalszej rozbudowy systemu 

o moduły, zapewniające integrację w obszarze e-Usług. Wszystkie te aspekty spełnia system Asseco – mMedica” – powiedział Michał Ferdyn, 

Współwłaściciel TMT SYSTEM.
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Klient.

Szpital uniwersytecki z polikliniką Nové Zámky, to należąca do Minister-

stwa Zdrowia Republiki Słowackiej, nowoczesna jednostka medyczna, 

która obsługuje ok. 152 tys. pacjentów. Posiada 21 oddziałów i ok. 800 

łóżek, a o jej właściwe funkcjonowanie dba ok. 1,3 tys. pracowników. 

Władze placówki przykładają dużą wagę do jakości zarządzania oraz 

obsługi pacjentów. To właśnie dla podniesienia ich komfortu zdecydo-

wały o konieczności poprawy niektórych obszarów funkcjonowania 

szpitala. Zależało im m.in. na redukcji papierowej obsługi dokumen-

tów oraz poprawie dostępu do danych. Szpital chciał również uspraw-

nić obszar związany z kontrolą i terminowością przeglądów sprzętu 

medycznego, ich kalibracją oraz metrologią, tak aby spełnić wymogi 

prawne i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń medycz-

nych. Przygotowywanie przeglądów, kontrola kosztów, i wiele innych 

czynności opartych na ręcznym wyszukiwaniu i zbieraniu informacji 

z wielu źródeł, wymagało dużo pracy administracyjnej. Pomimo wy-

siłków personelu niemożliwe było przygotowanie szczegółowych 

przeglądów i szacunków dotyczących wyposażenia jednostki. W kon-

sekwencji niezwykle trudno było podjąć decyzję, czy inwestować 

w nowy sprzęt, czy też konserwować już istniejący. Dużą barierą był 

także brak dostępu do kosztów szczegółowych związanych z użytko-

waniem pojedynczego urządzenia w całym cyklu jego życia. Dlatego, 

aby usprawnić ten obszar działalności, władze szpitala zdecydowały 

o wdrożeniu Medical Equipment Management – modułu systemu ME-

DINETO — autorskiego rozwiązania firmy eDocu, spółki z Grupy Asseco.

| eDocu

SZPITAL UNIWERSYTECKI Z POLIKLINIKĄ NOVÉ ZÁMKY:
POD OPIEKĄ TECHNOLOGII.

Wdrożenie.

Celem projektu, który rozpoczął się w kwietniu 2019 roku było 

usprawnienie procesów związanych z wyposażeniem medycznym 

oraz skutecznym zarządzaniem cyklem życia urządzeń. W jego 

ramach eDocu wdrożyło moduły odpowiadające za:

• Przesyłanie przypomnień dotyczących kontroli BHP, certyfikatów 

wyposażenia technicznego oraz autoryzacji personelu.

• Zarządzanie zadaniami dla techników kontrolujących urządzenia, 

z możliwością dodawania komentarzy, sprawdzania aktualizacji oraz 

umieszczania zdjęć i wideo.

• Zapis wszystkich wykonanych prac serwisowych, takich jak 

czyszczenie, rewizje, próba ciśnieniowa.

• Przegląd zadań i przypomnień związanych z każdym urządzeniem 

w kalendarzu.

• Prowadzenie list zadań, które należy wykonać na określonym 

urządzeniu.

• Raportowanie wszystkich zrealizowanych działań związanych 

z urządzeniem według typu, daty, organizacji lub osoby.
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Projekt objął wszystkie urządzenia w szpitalu, które zostały oznaczone 

specjalnymi kodami QR. Pomimo, że wymagał przeprowadzenia peł-

nej migracji oraz importu danych został zrealizowany w rekordowym 

tempie 6 tygodni. 

Obecnie wszystkie dokumenty, diagramy, schematy, samouczki, książki 

serwisowe, listy, rejestry pracy, czy umowy serwisowe są przechowy-

wane w jednym systemie i można do nich dotrzeć w ciągu kilku sekund. 

System eDocu pozwolił też na stały nadzór nad całym sprzętem me-

dycznym w szpitalu. Każde urządzenie zostało połączone za pomocą 

iTag (kod QR lub NFC), dzięki czemu użytkownik po zeskanowaniu go 

smartfonem otrzymuje pełne dane o urządzeniu na telefon.

MEDINETO na bieżąco monitoruje stan urządzeń i automatycznie powia-

damia o potrzebie ich kontroli. Wszystkie instrukcje techniczne, kontakt 

z technikiem odpowiedzialnym za naprawę lub wgląd w historię na-

praw są również widoczne w systemie. Dlatego w przypadku uszko-

dzenia wystarczy zeskanować kod z urządzenia i w ten sposób zyskać 

szybki dostęp do danych technicznych i jego całej historii serwisowej. 

Dodatkowo pomaga uporządkować informacje o wymaganiach doty-

czących konserwacji sprzętu medycznego. Śledzi cykl życia urządzeń 

oraz zakres ich działania, a także monitoruje wykonanie zadań przez 

podwykonawców. Dzięki bezpośrednim interaktywnym połączeniom 

między urządzeniami a bazą danych, technicy szpitala mają stały dostęp 

do aktualnych danych. Pozwala im to lepiej przygotować się do pracy 

i zawsze mieć przy sobie odpowiednie narzędzia oraz sprzęt. Z kolei 

etykiety iTag na urządzeniach ułatwiają im bezpośredni wgląd do infor-

macji oraz list kontrolnych na miejscu.

Zaprojektowane przez eDocu rozwiązanie przyniosło liczne korzyści 

zarówno jednostce medycznej, jak i jej pracownikom. Były to m.in.:

• Natychmiastowy dostęp do wszystkich danych i dokumentacji 

związanych z urządzeniem, co skróciło czas wyszukiwania 

odpowiednich informacji z godzin do sekund. 

• Prace administracyjne związane z kontrolą i podziałem kosztów 

głównego przeglądu sprzętu medycznego zostały zredukowane 

z ok. 3 dni do 10 sekund. 

• Centralny przegląd stanu urządzeń w czasie rzeczywistym 

umożliwiający szybkie podjęcie odpowiedniej decyzji. 

• Usprawnienie procesu zgłaszania problemów. Usterki są usuwane 

po zeskanowaniu przez personel odpowiednich kodów QR, 

co zwiększa dokładność identyfikacji urządzenia i skraca czas 

administracyjny do 5 sekund.

Kluczowe korzyści.

sekund trwa identyfikacja urządzenia

tygodni zajęła realizacja projektu

pacjentów z dostępem do sprawnego sprzętu medycznego

oddziałów szpitala korzystających z rozwiązania

Projekt w liczbach:

10

5

6

152 tys.

21
sekund trwa pełna kontrola serwisowa
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UTILITY
I TELEKOMUNIKACJA
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Klient.

PGE Dystrybucja to jeden z największych dystrybutorów energii elek-

trycznej w Polsce, który zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Wyko-

rzystując posiadaną infrastrukturę sieciową, dba o zapewnienie sta-

bilnych dostaw energii elektrycznej dla ponad 5,4 mln odbiorców, 

zamieszkujących łączny obszar 122 tys. km², stanowiący 38% po-

wierzchni kraju. Posiada 7 oddziałów terenowych, w tym m.in. w Za-

mościu oraz Rzeszowie. 

Oddział Zamość prowadzi eksploatację sieci energetycznej oraz ob-

sługę odbiorców w południowo-wschodniej Polsce na terenie dwóch 

województw: lubelskiego i podkarpackiego. Działa na obszarze po-

nad 15,2 tys. km² i obsługująca ok. 434 tys. odbiorców z 27 miast 

oraz 141 gmin. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi 

i kablowymi o łącznej długości 36,1 tys. km.

Oddział Rzeszów działa na obszarze czterech województw: pod-

karpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego o łącz-

nej powierzchni ponad 16,3 tys. km². Swym zasięgiem obejmuje 147 

gmin. Obsługuje prawie 700 tys. odbiorców, do których energię 

elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej 

długości 39,3 tys. km. 

Jednym z priorytetów działalności PGE Dystrybucja jest stała poprawa 

jakości świadczonych usług. Spółka realizuje ten cel poprzez konse-

kwentną rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej oraz 

wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zarówno 

w sieciach oraz urządzeniach energetycznych, jak i w informatyce 

oraz telekomunikacji. W swoich dwóch oddziałach Rzeszów oraz Za-

mość wykorzystuje autorski system Asseco — AUMS Akwizycja Da-

| Asseco Poland

PGE DYSTRYBUCJA: Z DOBRZE POLICZONĄ ENERGIĄ.

nych Odczytowych (AUMS ADO), którego rolą jest obsługa wszystkich 

procesów związanych z pozyskiwaniem danych z liczników energii 

elektrycznej. Rozwiązanie składa się z aplikacji centralnej oraz mobil-

nej, która została zainstalowana na urządzeniach przenośnych typu 

PSION, bazujących na systemie operacyjnym Windows CE. Jednak 

z czasem ten wykorzystywany przez kontrolerów sprzęt stał się du-

żym ograniczeniem, głównie z powodu jego dostępności, ceny oraz 

barier technologicznych. Dlatego w 2019 roku PGE Dystrybucja podję-

ła decyzję o zakupie nowych urządzeń. Ich obsługa wymagała nowo-

czesnej aplikacji mobilnej. Do realizacji tego projektu wybrała spółkę 

Asseco Poland, której zadaniem była budowa oraz implementacja 

rozwiązania w oddziałach Rzeszów i Zamość. 
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Wdrożenie.

Projekt rozpoczął się w październiku 2018 roku i trwał rok. Jego celem była budowa oraz wdrożenie aplikacji do odczytu liczników energii elektrycz-

nej dla urządzeń z systemem Google Android. Nowe rozwiązanie miało zapewnić możliwość pracy na różnych typach urządzeń, a także pozwo-

lić na rozwój aplikacji w przyszłości. Dodatkowym wymaganiem było zachowanie kompatybilności z AUMS ADO, by wymiana kilkuset urządzeń 

mobilnych mogła być prowadzona stopniowo.

W pierwszym etapie projektu Asseco stworzyło prototyp aplikacji, która musiała być zgodna z poprzednim rozwiązaniem działającym na Windows 

CE. Było to konieczne do bieżącej weryfikacji poprawności działania aplikacji. Przeprowadzenie pełnych testów przez zespół Asseco nie było moż-

liwe bez wsparcia pracowników PGE Dystrybucja, którzy przez pewien czas pracowali równolegle na dwóch urządzeniach – starym (PSION) oraz 

nowym z systemem Androido. Pozwoliło to również na przetestowanie różnych sprzętów i weryfikację tego, jak zachowują się one w terenie, co 

ułatwiło wybór najlepszego. 

Usprawnienia i dostosowanie aplikacji dla oddziałów PGE dotyczyło zwłaszcza obszarów współpracy z różnymi licznikami energii elektrycznej, 

odczytywanymi poprzez sondę optyczną połączoną z urządzeniem mobilnym, a także optymalizację pracy kontrolerów w terenie. Sama aplikacja, 

choć dostosowana do wybranego przez PGE Dystrybucja konkretnego modelu urządzenia, może działać nawet na smartfonie z systemem Android.

Projekt, który zakończył się w październiku 2019 roku był realizowany przez 6 specjalistów Asseco, którzy na bieżąco reagowali na sugestie i po-

trzeby klienta. PGE Dystrybucja do końca 2020 roku planuje wymienić pozostałe urządzenia, dzięki czemu wszyscy jej pracownicy będą mogli 

korzystać z nowoczesnego rozwiązania dostarczonego przez Asseco. Spółka zakłada też dalszy rozwój aplikacji, tak by w pełni wykorzystać nowe 

możliwości sprzętu np. w zakresie obsługi aparatu fotograficznego oraz nawigacji GPS.

Kamienie milowe projektu.

Październik 2018 – uruchomienie projektu i dostosowanie wersji 

prototypowej aplikacji do pracy w środowisku produkcyjnym. 

Maj 2019 – przekazanie pierwszej wersji aplikacji mobilnej do 

PGE, start testów.

Wrzesień 2019 – uruchomienie produkcyjne w Oddziale Zamość.

Październik 2019 – uruchomienie produkcyjne w Oddziale 

Rzeszów. 

Październik 2019 – odbiór prac i zakończenie projektu.

„Realizacja projektu miała na celu usprawnienie pracy osób, które w terenie pozyskują odczyty z liczników energii elektrycznej. Nowe oprogramowanie na nowych urządzeniach działa znacząco szybciej od stare-

go rozwiązania, daje także duże możliwości rozwoju. Dodatkowo zwiększono poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych przetrzymywanych na urządzeniach inkasenckich poprzez integrację z oprogramowaniem 

klasy MDM. Obecnie stopniowo przygotowujemy urządzenia z zainstalowanym AUMS ADO i oddajemy je kolejnym kontrolerom. Zbieramy także uwagi i spostrzeżenia od użytkowników, na bieżąco przekazując je 

do wykonawcy. Zależy nam na dalszym rozwoju aplikacji, wykorzystując nowe możliwości sprzętowe urządzeń” — powiedział Marek Osiński, p.o. Kierownika Wydziału Informatyki, PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.
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PGE Dystrybucja dysponuje obecnie nowoczesnym rozwiązaniem, 

które posiada duże możliwości konfiguracyjne nie tylko urządzeń 

wykorzystywanych przez kontrolerów, ale również samej aplikacji. 

Zapewnia większą wygodę obsługi programu i podnosi poziom bez-

pieczeństwa danych wrażliwych.

Uruchomienie nowej aplikacji na bazie systemu operacyjnego Andro-

id zapewniło oddziałom PGE Dystrybucja dostęp do szerokiej gamy 

nowoczesnych urządzeń mobilnych — począwszy od smartfonów 

po skomplikowane urządzenia przemysłowe. Dzięki temu wyelimi-

nowano ograniczenia związane z wyborem dostawcy oraz sprzętu. 

Wdrożenie rozwiązania pozwoliło na wykorzystanie nowych funkcji 

sprzętu, dzięki czemu np. w przypadku wystąpienia anomalii podczas 

odczytu licznika, kontroler może wykonać fotografię układu pomia-

rowego i powiązać je z konkretnym procesem biznesowym. 

Realizacja projektu podniosła komfort i efektywność pracy kontro-

lerów w terenie. Pozwoliła na znaczną poprawę szybkości działania 

urządzenia i zainstalowanej aplikacji, a tym samy skróciła czas po-

trzebny na przygotowanie zlecenia odczytu licznika energii elektrycz-

nej, który trwa obecnie ok. 10 sekund.

Projekt w liczbach:

1

< 10 

~ 200

~ 200

~ 6 

pracowników, którzy docelowo będą korzystać z rozwiązania

osób pracowało po stronie Asseco

urządzeń, które docelowo będą korzystać z aplikacji

sekund trwa przygotowanie zlecenia odczytu

rok trwała realizacja projektu

„Od lat współpracujemy z Grupą PGE, realizując projekty o różnym stopniu złożoności, zapewniając zarówno usługi serwisowe, wdrożeniowe 

jak i rozwojowe. Istotnym umocnieniem tej współpracy był wybór Asseco, jako partnera do dalszego rozwoju systemów i aplikacji dla Spółki 

z grupy PGE. Cieszę się, że po raz kolejny nam zaufano” — powiedziała Magdalena Kaczmarek, Dyrektor Działu Sprzedaży, Asseco Poland.

„Od początku realizacja projektu była dużym wyzwaniem. Pracując w terenie, przy pozyskiwaniu odczytów liczników energii elektrycznej, każde 

wystąpienie problemu z aplikacją jest bardzo dużą uciążliwością dla użytkownika. W praktyce każdy typ licznika posiada inny sterownik, inaczej 

też wygląda z nim komunikacja, dlatego zależało nam by nasza aplikacja podnosiła komfort codziennej pracy kontrolerów. Jest ona dużym 

krokiem w rozwoju jednego z naszych flagowych systemów – AUMS ADO” – powiedział Dawid Materna, Kierownik Projektu, Asseco Poland. 
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Klient.

Pražská Plynárenská, a.s. jest jednym z głównych dostawców ener-

gii w Republice Czeskiej. W jej skład wchodzą spółki zależne m.in.: 

Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. (PPD) oraz Pražská Plynárenská 

Servis Distribuce, a.s. (PPSD), które obsługują gazociągi o łącznej dłu-

gości sięgające 4,5 tys. km i dostarczają gaz ziemny do ok. 420 tys. 

miejsc poboru w Pradze i sąsiadujących gminach.

Zadaniem PPD jest bezpieczna eksploatacja, utrzymanie i odnowienie 

sieci dystrybucji gazu w stolicy Czech. Spółka posiada wysokiej jako-

ści zaplecze techniczne i pracowników, którzy mają długoletnie do-

świadczenie w eksploatacji oraz budowie instalacji gazowych. Z kolei 

PPSD świadczy m.in. kompleksowe usługi związane z ich serwisem, 

naprawami oraz konserwacją. Działa także w obszarze tak zwanych 

instalacji odbioru gazu oraz przemysłowych gazociągów.

PPD oraz PPSD zależało na poprawie współpracy pomiędzy spółka-

Wdrożenie.

Celem projektu, który rozpoczął się w 2016 roku była budowa opro-

gramowania zapewniającego wsparcie pracowników terenowych 

PPSD w obszarach: 

• Audyt techniczny i działania kontrolne. 

• Eliminacja usterek. 

• Kontrola szczelności sieci.

| Asseco Central Europe

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ: WDROŻENIE BEZ USTEREK. 

mi, dlatego zdecydowały się na realizację projektu „Mobilne wspar-

cie dla pracowników terenowych”. Miał on usprawnić komunikację 

i zapewnić lepszą efektywność działań serwisowych w terenie. Za 

wdrożenie rozwiązania odpowiedzialne było Asseco Central Europe 

(ACE), spółka z Grupy Asseco.

Nowy system miał umożliwić PPD — operatorowi systemu dystrybu-

cyjnego, planowanie zadań serwisowych w Systemie Informacji Ope-

racyjnej i Technicznej oraz zlecanie ich wykonawcy, czyli PPSD.

Pierwszym etapem projektu była dokładna analiza potrzeb klienta, 

na podstawie której ACE stworzyło szczegółową koncepcję budowy 

nowego systemu. W kolejnym spółka opracowała, a następnie dostar-

czyła rozwiązanie mobilne, obejmujące następujące funkcjonalności:

• Synchronizacja zleceń, w tym wszystkie dodatkowe informacje dla 

pracowników dostarczane bezpośrednio do ich miejsc działania.

• Nawigacja do urządzeń sieci dystrybucyjnej lub do miejsca pracy.

opis zadania, wykaz i szczegóły wyposażenia systemu dystrybucji,

• Wizualizacja obiektów systemu dystrybucji na mapie, w tym 

informacje opisowe.
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• Wsparcie w zakresie przydzielania i przyjmowania zleceń 

serwisowych pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego 

(PPD), a dostawcą usług (PPSD).

• Możliwość stałej weryfikacji postępu prac.

• Eliminacja papierowych zleceń, zapisów i ręcznie tworzonych 

raportów, co pozwoliło na znaczną redukcję kosztów.

• Optymalizacja zasobów i skrócenie czasu obsługi zleceń. 

• Interaktywne formularze dla konkretnego sprzętu lub rodzaju 

zadania.

• Prowadzenie ewidencji usterek.

• Raportowanie o wykonanej pracy, w tym o liczbie godzin, 

wykorzystanych materiałach, pojazdach i poniesionych kosztach.

• Tworzenie dokumentacji fotograficznej i automatyczne 

przypisywanie jej do zleceń.

Proces podziału zadań do wykonania jest oparty na różnych typach 

zleceń w Systemie Informacji Operacyjnej i Technicznej, które dyspo-

zytor przydziela poszczególnym pracownikom terenowym. W swoich 

urządzeniach przenośnych (tabletach) mają oni wgląd do interaktyw-

nej bazy zleceń, która może być filtrowana według priorytetu lub pla-

nowanego terminu realizacji poszczególnych zadań.

• Dostęp do aktualnych informacji w jednym miejscu w celu 

wsparcia procesów decyzyjnych pracowników terenowych. 

• Bieżące gromadzenie danych dotyczących stanu wyposażenia 

systemu dystrybucyjnego, w oparciu o audyt techniczny 

i działania kontrolne (awarie, usterki, pomiary diagnostyczne), 

które są wykorzystywane jako informacje pomocnicze podczas 

planowania konserwacji sieci.

W ramach projektu ACE stworzyło też nowy interfejs dla rozwiązań 

współpracujących z aplikacją, co zapewniło jej integrację z Systemem 

Informacji Operacyjnej i Technicznej oraz System Informacji Geogra-

ficznej (GIS). Spółka była również odpowiedzialna za przeprowadzenie 

szkoleń dla personelu.

Aplikacja Asseco Central Europe została zbudowana w oparciu o za-

awansowaną technologię Workforce Management Solution (WFMS) 

i dostosowana do potrzeb Pražská Plynárenská. Jest przeznaczona dla 

urządzeń mobilnych z systemem Android. Obecnie korzysta z niej ok. 

80 pracowników terenowych PPSD.

Projekt w liczbach:

4,5 tys. km

80

420 tys.

> 700
zleceń wysyłanych w miesiącu za pośrednictwem aplikacji 

miejsc poboru gazu ziemnego

pracowników terenowych PPSD korzystających z rozwiązania

gazociągów
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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 mobilnej, Internetu oraz 

transmisji danych. Jako wiodący operator oferuje kompleksowe roz-

wiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Jej celem jest 

zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom, a w efekcie osiągnięcie 

pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyj-

nych, multimedialnych i rozrywkowych.

| Asseco Poland

ORANGE POLSKA: CYFROWA HURTOWNIA MOŻLIWOŚCI.

Stały rozwój oferty oraz rosnąca liczba klientów sprawiły, że operator 

zdecydował się na uruchomienie nowoczesnego środowiska do ich 

obsługi oraz zastąpienie dotychczasowego systemu billingowego no-

wym, bardziej wydajnym rozwiązaniem. Orange Polska chciał w ten 

sposób usprawnić prowadzenie rozliczeń ok. 1 mln usług, świadczo-

nych dla kilkuset tysięcy abonentów z sektora B2B oraz kilkudziesięciu 

operatorów z rynku hurtowego. Do realizacji tego wymagającego 

projektu wybrał Asseco Poland.

Wdrożenie.

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnego, elastycznego systemu 

billingowego opartego o OBRM (Oracle Billing and Revenue Mana-

gement), który zapewni Orange możliwość dalszej rozbudowy oraz 

dostęp do zaawansowanych usług. Miał on nie tylko działać online, 

ale także pozwolić na rejestrację wszystkich operacji w trybie rzeczy-

wistym z zachowaniem pełnej historii klientów. Asseco Poland było 

zobowiązane do spełnienia szeregu wytycznych, w tym bardzo wy-

sokich wskaźników dotyczących zgodności faktur pomiędzy nowym 

a starym systemem. 

Kluczową częścią projektu było wyłączenie starego rozwiązania, co 

wymagało przeprowadzenia jednej z największych migracji danych na 

polskim rynku telekomunikacyjnym oraz jednej z największych w Eu-

ropie. Wszystkie funkcjonalności starego systemu musiały znaleźć od-

zwierciedlenie w nowym środowisku billingowym (tzw. AS-IS), aby 

w pełni odwzorować dotychczas działające procesy biznesowe. 



60 | Asseco Case Study Book.

Kamienie milowe projektu.

Określenie wymagań.

Analiza.

Implementacja zmian w systemie oraz środowisku 

zintegrowanym.

Testy rozwiązania oraz migracji.

Migracja klientów do nowego systemu.

Uruchomienie produkcyjne i przełączenie rozwiązań.

Stabilizacja systemu.

Aktualizacja do najnowszej, dostępnej wersji.

„Nowy system bilingowy daje możliwość oferowania zaawansowanych usług konwergentnych. W przyszłości będziemy mogli rozwijać funkcjonalności systemu i na bieżąco dostosowywać go do naszych potrzeb. 

Wszystko to przekłada się na wyższą jakość obsługi naszych klientów, która jest dla nas nadrzędnym celem” – powiedział Bruno Chomel, CIO, Orange Polska.

Największym wyzwaniem przy tym wdrożeniu była wielkość oraz zło-

żoność rozwiązania, współzależność modułów oraz brak spójnego 

i ujednoliconego zarządzania jakością kodu, wymuszonego czynnika-

mi zewnętrznymi jak. np. użycie różnych technologii oraz systemów. 

Jego realizacja wymagała od Asseco bardzo dobrej organizacji pracy 

programistów, którzy działali pod dużą presją czasu. Poruszali się też 

w wielu środowiskach programistycznych i testowych, a dodatkowo 

obowiązywały ich skomplikowane oraz czasochłonne procedury in-

stalacji środowisk.

Kolejnym dużym wyzwaniem było nadążanie za zmianami i nowymi 

funkcjonalnościami, które w międzyczasie były wprowadzane do stare-

go systemu billingowego, co wymagało dokładnej weryfikacji jakości 

wdrażanego oprogramowania na każdym etapie projektu. W tym celu 

zespół projektowy musiał wykonać testy odbiorcze dla ok. 5 tys. przy-

padków testowych (TC, z ang. Test Cases). Przygotowanie systemu o tak 

dużej skali nie było by możliwe bez wykorzystania ACTE PLATFORM — 

autorskiego rozwiązania Asseco, które zapewniło automatyzację testów 

wewnętrznych, dzięki czemu zminimalizowało ryzyko związane z wy-

stąpieniem ewentualnych błędów. Pozwoliło to na zwiększenie efek-

tywności całego procesu i redukcję liczby powtarzalnych czynności 

testowych. Dzięki ACTE zmiany były implementowane w modelu Con-

tinuous Delivery, który zarówno w trakcie wdrożenia, jak i pierwszych 

miesięcy pracy systemu był istotnym elementem powodzenia projektu. 

Ze względu na wagę rozwiązania oraz jego złożoność, komplet testów 

regresyjnych był wykonywany każdorazowo, przy wprowadzaniu na-

wet najmniejszych zmian i trwał zaledwie kilkadziesiąt minut.

W trakcie migracji, w ciągu 72 godzin, przeniesiono dane ewidencyjne, 

dane usług, komplet rekordów rozliczeniowych, a także dane historycz-

ne klientów Orange Polska, korzystających łącznie z blisko 1 mln usług. 

Odbyło się to podczas jednej operacji, przy równoczesnym utrzymaniu 

poziomu świadczonych usług oraz bieżącej pracy operacyjnej, prowa-

dzonej w zakresie niezbędnym m.in. do spełnienia wymagań regula-

tora. Projekt, który zakończył się w 2018 roku był przeprowadzony przy 

ścisłej współpracy zespołów Orange i Asseco, bez której realizacja tego 

przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

„W ramach naszej współpracy z Orange, która rozpoczęła się ponad 25 lat temu, braliśmy udział w wielu projektach informatycznych o różnej skali trudności. Naszym zadaniem był rozwój oraz utrzymanie wybranych 

grup systemów. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć Orange w budowaniu nowoczesnych rozwiązań. To przykład dużego zaufania klienta i potwierdzenie kompetencji zespołu Asseco” – powiedział 

Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.
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Wdrożenie nowego systemu znacznie usprawniło prowadzenie roz-

liczeń abonentów z sektora B2B oraz z operatorami rynku hurtowe-

go. Dodatkowym atutem okazała się architektura rozwiązania, która 

umożliwia jego dalszą rozbudowę. Dzięki realizacji projektu, Oran-

ge Polska dysponuje nowoczesnym, skalowalnym oraz wydajnym 

systemem billingowym, który jest zgodny z potrzebami tak dużego 

operatora telekomunikacyjnego.

Nowe rozwiązanie zapewniło Orange Polska wysoki poziom konfi-

guracji i personalizacji, a także łatwą integrację z innymi systemami. 

Umożliwiło też skrócenie „Time to Market” dla fakturowania towarów 

i usług dodatkowych.

Projekt w liczbach:

60

~ 5 tys.

> 216 tys. 

1 mln

72

usług rozliczanych przez system

godziny trwała migracja systemu

wypitych filiżanek kawy

TC w ramach testów odbiorczych

specjalistów Asseco zaangażowanych w realizację projektu„Był to przełomowy projekt, którego realizacja okazała się ogromnym wyzwaniem. Przygotowaliśmy nowy system billingowy, przenieśliśmy 

dane klientów wraz z pełną historią i nie zachwialiśmy działalności operacyjnej firmy, a przełączenie pomiędzy rozwiązaniami przebiegło płyn-

nie. Sukces ten nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania zespołu i wsparcia technologicznego, jakie zapewnił nam system ACTE. 

Dzięki niemu zachowaliśmy równowagę podczas realizacji wymagających i skomplikowanych działań” – powiedziała Milena Siepiela, Kierownik 

Projektu, Asseco Poland.

„Dzięki wykorzystaniu ACTE mogliśmy zarówno w trakcie trwania prac projektowych, jak i podczas wdrażania kolejnych modyfikacji, zapewnić 

szybką i bezpieczną weryfikację systemu przed jego uruchomieniem produkcyjnym. Automatyzacja testów regresyjnych była jednym z waż-

niejszych procesów, który umożliwił skuteczną, a przede wszystkim bezpieczną realizację tego złożonego projektu. Nie było tu miejsca na 

szukanie kompromisu pomiędzy jakością a czasem dostawy i to właśnie m.in. system ACTE pozwolił nam z sukcesem zrealizować wszystkie 

cele” – powiedział Sławomir Madej, Dyrektor Operacyjny, Asseco Poland.
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DZIĘKUJEMY, KÖSZÖNÖM, OBRIGADO, CẢM ƠN BẠN, HVALA, 
GRACIAS, اليزج اركش, FALEMINDERIT, DĚKUJU, ХВАЛА ВАМ, 
AČIŪ, ĎAKUJEM, THANK YOU, HVALA VAM, DZIĘKUJEMY, 
KÖSZÖNÖM, OBRIGADO, CẢM ƠN BẠN, HVALA, GRACIAS, 
 ,FALEMINDERIT, DĚKUJU, ХВАЛА ВАМ, AČIŪ ,اليزج اركش
ĎAKUJEM, THANK YOU, HVALA VAM, DZIĘKUJEMY, KÖSZÖNÖM, 
OBRIGADO, CẢM ƠN BẠN, HVALA, GRACIAS, اليزج اركش, 
FALEMINDERIT, DĚKUJU, ХВАЛА ВАМ, AČIŪ, ĎAKUJEM, THANK 
YOU, HVALA VAM, DZIĘKUJEMY, KÖSZÖNÖM, OBRIGADO, CẢM 
ƠN BẠN, HVALA, GRACIAS, اليزج اركش, FALEMINDERIT, DĚKUJU
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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
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Zastrzeżenia prawne

Zawartość dostępna w Asseco Case Study Book jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności Asseco Poland S.A. Teksty, grafika, fotografie, a także sposób ich rozmieszczenia podlegają ochronie 

na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w publikacji może sta-

nowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Jej zawartość nie może być modyfikowana, powielana, przedstawiana publicznie, wykonywana, rozprowadzana lub wykorzystywana 

w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie za-

wartości niniejszej publikacji przez osoby trzecie jest niedozwolone. Dane oraz informacje tu zawarte mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami 

towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.

2020 © Asseco Poland S.A.



65 | Asseco Case Study Book.

2020


