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Do dyskusji na temat perspektyw i kierunku 

rozwoju systemów CMMS zaprosiliśmy specja-

listów z trzech firm. Krzysztof Kalisz jest z polskiego 

oddziału API Maintenance Systems – producenta 

oprogramowania API PRO EAM, Mariusz Zaborski 

reprezentuje firmę QUERIS – twórcę i dostawcę 

oprogramowania o nazwie Queris CMMS, natomiast 

Paweł Tyszkiewicz pracuje w firmie SoftwareStudio, 

oferującej  m.in. system CMMS.net.

– W jakim kierunku rozwijać się będą systemy 
CMMS? Czy będą się rozwijać jako samodzielne 
systemy, czy będą stawały się częściami innych 
systemów w przedsiębiorstwie (ERP, EAM, itp.)?

Mariusz Zaborski, QUERIS: Obserwując zain-

teresowanie informatyzacją działów UR, prawdo-

podobnie coraz więcej producentów systemów ERP 

będzie chciało zapewnić swoim produktom wsparcie 

dla procesów UR. Być może pojawi się wiele opcji, 

ale wątpliwe wydaje się, aby rozwiązania klasy ERP 

zastąpiły CMMS. Systemy CMMS będą się stawały 

narzędziami coraz bardziej wyspecjalizowanymi, 

a ERP-y w swej logice finansowo-rejestracyjnej nie 

są i nie będą w stanie zapewnić oczekiwanego przez 

utrzymanie ruchu wsparcia dla procesów organiza-

cyjno-prewencyjnych.

Krzysztof Kalisz, API: Systemy CMMS pozo-

staną na rynku jako samodzielna klasa rozwiązań 

i uważam, że obecność rynkowa CMMS-ów będzie 

utrzymywać się na poziomie zbliżonym do obec-

nego. Część firm, zwłaszcza duże koncerny, będzie 

decydować się z pewnością na zintegrowane moduły 

systemów klasy ERP, ale jednocześnie część firm z tej 

samej grupy będzie odchodzić od zintegrowanych 

modułów. Decyzje te zależą od dwóch zasadniczych 

aspektów: integracji Utrzymania Ruchu z modułami 

Perspektywy rozwoju systemów 
CMMS

Jak większość systemów stosowanych w przedsiębiorstwach 
także oprogramowanie określane jako CMMS podlega ewolucji. 
Jedne – zwykle niewielkie firmy – instalują na początek 
niewielkie systemy CMMS, które później są obudowane innymi 
programami, inne z kolei zaczynają od ERP, które następnie 
są wzbogacane o moduły funkcjonalne bardziej zbliżone do 
produkcji i utrzymania ruchu.

Tomasz Kurzacz
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finansowymi oraz wymagań funkcjonalnych działów 

UR. Integracja zapewnia bezpośrednie zasilanie 

modułów finansowych informacjami o kosztach UR. 

Z drugiej strony jednak moduły systemów ERP bez 

specjalnych poprawek i modyfikacji są często zbyt 

skomplikowane w codziennej pracy służb UR i zabie-

rają im przez to za dużo czasu. Pozostaje natomiast 

wciąż duża grupa przedsiębiorstw, które będą dopiero 

„rozpoczynać przygodę” z CMMS-em. W takich przy-

padkach, a ilościowo firm tej skali jest najwięcej, wy-

bór zintegrowanego modułu większego systemu, jest 

i będzie raczej rzadkością, ponieważ tylko największe 

systemy ERP mają moduły CMMS, a ich koszty są 

przeciętnie znacznie wyższe niż koszty prostych sys-

temów CMMS dostępnych na polskim rynku.

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Naszym 

zdaniem CMMS będzie rozwijał się jako osobny 

system, do którego będą dodawane kolejne funkcjo-

nalności, oczywiście z zachowaniem pełnej dba-

łości o możliwość integracji z innymi systemami. 

W przypadku naszej firmy możemy połączyć CMMS.

net na przykład z systemem MagazynNarzędzi.net, 

w którym prowadzona jest m.in. ewidencja materia-

łów eksploatacyjnych. W przypadku posiadania przez 

klienta tych dwóch systemów możliwa będzie wy-

miana danych. Zintegrowanie bazy danych umożliwi 

pełniejsze zarządzanie zasobami. Rozwijanie syste-

mu, który czerpie dane ze zintegrowanych baz może 

spowodować, że informacje o stanie maszyn i części 

pozwolą na wykonanie wyprzedzających działań, 

które wspomogą klienta w ocenie aktualnego stanu, 

umożliwiając optymalne użytkowanie maszyn przez 

zapobieganie występowaniu awarii. Spowoduje to 

redukcje kosztów klienta poprzez zmniejszenie strat, 

które są spowodowane nieplanowanymi przestojami. 

Przy dalszym dynamicznym rozwoju takiego systemu 

można dojść do punktu, w którym to system na bazie 

zebranych danych wymusi konieczność zainicjowa-

nia czynności konserwacyjnych czy naprawczych.

– Czy lepsze perspektywy rysują się przed syste-
mami specjalizowanymi, czy raczej z ogólniejszymi, 
ale o większych możliwościach parametryzacji?

Krzysztof Kalisz, API: Systemy specjalizowane 

(np. do obsługi szpitali czy nieruchomości) będą 

raczej wypierane z rynku przez systemy uniwersalne. 

Może to postępować poprzez rozwój funkcjonalny 

większych systemów, które pozwalają na elastyczną 

konfigurację i dopasowanie do konkretnej branży, 

bądź poprzez przejmowanie rozwiązań dedykowa-

nych przez większych graczy rynkowych. Trzecią 

opcją jest oczywiście rozwój systemów specjalizo-

wanych, jednak mam wrażenie, że w tym przypadku 

barierą może być brak dostępu do kapitału. Firmy 

koncentrujące się na rozwiązaniach specjalizowa-

nych nie są z reguły dużymi organizacjami, stąd ich 

potencjał finansowy i możliwości rozwoju również są 

ograniczone.

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Trudno 

znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. 

Wiele czynników zależnych jest od indywidualnych 

potrzeb klienta, jak również od możliwości konfigu-

racyjnych oprogramowania. Systemy specjalizowane, 

dedykowane do konkretnych branż, z ograniczonymi 

możliwościami konfiguracji, znajdą zdecydowanie 

mniejsze zastosowanie, jednocześnie taki system 

będzie wymagał mniejszego nakładu pracy podczas 

wdrażania. Z drugiej strony systemy ogólniejsze 

mogą cieszyć się większym zainteresowaniem po 

stronie mniejszych przedsiębiorstw, które nie po-

szukują rozwiązań dedykowanych branży, w której 

działają. 

Analizując możliwości konfiguracyjne programu 

na przykładzie firmy SoftwareStudio możemy stwier-

dzić, że w tym przypadku znacznie lepsze perspekty-

wy są przed uogólnionymi systemami CMMS. Wynika 

to z tego, że podczas wdrożenia można zmienić 

nomenklaturę oraz szatę graficzną programu, jak 

również funkcjonalności, które można rozszerzać lub 

zawężać w zależności od potrzeb klienta. Możliwość 

wprowadzenia kompleksowych funkcjonalności spra-

wia, że uniwersalne systemy CMMS budzą większe 

zainteresowanie. W naszej opinii będzie tak również 

w przyszłości. Istotnym jest to, że rozbudowane 

i specjalistyczne systemy utrzymania ruchu przed-

siębiorstw produkcyjnych poprzez swoją złożoność 

mogą dla części użytkowników być trudne w obsłu-

dze, natomiast kompleksowe szkolenia z użytko-

wania oprogramowania dla nowych pracowników 

będą wówczas wymagane w szerokim zakresie. Takie 

czynności mogą generować dodatkowe koszty, na 

przykład podczas prowadzenia szkoleń lub prezenta-

cji przez firmy zewnętrzne.

Mariusz Zaborski, QUERIS: Teoretycznie cały 

czas podążamy ku specjalizacji, więc i w tym kie-

runku prawdopodobnie pójdą klienci, ale oczekując 

ciągłego poszerzania możliwości w danej dziedzinie. 

Potrzeby firm są różne i zależne od wielu czynników. 

Na pewno znajdą się przedsiębiorstwa, które będą 

wolały mieć jeden duży system niż kilka mniejszych, 

jednak trzeba pamiętać o kosztach takich rozwiązań. 

Potężne systemy to duże koszty wdrożenia i utrzy-

mania, a ich odpowiednie dopracowanie również bę-

dzie wymagało sporych nakładów. Generalnie można 

powiedzieć, że skoro istotność działów technicznych 

i ich kompetencji stale rośnie, to również oczekiwa-

nia będą coraz bardziej wyrafinowane.

– Czy na rynku CMMS wciąż jest miejsce na sys-
temy niewielkie oraz duże, czy raczej któreś z nich 
będą zmniejszały swój udział kosztem pozostałych?

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Aktualna 

struktura wykorzystywania oprogramowania typu 

CMMS jest zależna od struktury rynku. Pamiętajmy, 

że to nie przedsiębiorstwo ma się dostosowywać do 

systemu, tylko system do przedsiębiorstwa. Przy-

Krzysztof Kalisz
API Polska

Paweł Tyszkiewicz
SoftwareStudio

Mariusz Zaborski 
QUERIS
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kładowo firma budowlana dysponująca kilkoma 

koparko-ładowarkami będzie wymagała prostszych 

rozwiązań, aniżeli działająca na całym świecie firma 

budowlana. Dopóki na rynku będzie zróżnicowana 

struktura w sektorze małych i średnich przedsię-

biorstw oraz dużych firm, dopóty wymagane będzie 

zróżnicowanie dostępności systemów o różnych 

poziomach rozbudowy. Prawdą jest natomiast, że 

z biegiem czasu potrzeby klientów wzrosną, więc 

przedsiębiorstwa zaczynające od stosunkowo mało 

skomplikowanych systemów CMMS mogą z czasem 

chcieć poszerzyć portfolio posiadanych modu-

łów. Dostrzegając wiele zalet tego typu systemów 

naturalne będzie wdrażanie kolejnych funkcjonal-

ności mogących jeszcze bardziej usprawnić proces 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym aspekcie 

można stwierdzić, że rzeczywiście wraz ze wzrostem 

popularności programów CMMS systemy te będą 

stawiały się coraz bardziej rozbudowane.

Krzysztof Kalisz, API: Zdecydowanie miejsce na 

rynku jest zarówno dla bardzo małych, małych, jak 

i większych rozwiązań. To, czy na rynku są obecne 

systemy zróżnicowane „wielkością”, zależy głównie 

od prawidłowo prowadzonego przez dostawców 

procesu sprzedaży oraz dobrego wsparcia mar-

ketingowego. Przedsiębiorstwa decydujące się na 

CMMS z reguły przedstawiają swoje potrzeby na „tu 

i teraz”. Oczekują raczej zaspokojenia podstawowych 

potrzeb niż tych, które potencjalnie mogą pojawić 

się w przyszłości. Decydująca wydaje się być też 

zasobność portfela działów UR, ale również, a może 

nawet przede wszystkim, ich skłonność, czy może 

raczej decyzyjność w obszarze inwestycji w systemy 

IT. Z tym ostatnim, zwłaszcza na polskim podwórku, 

bywa bardzo różnie, w związku z czym firmy bardzo 

łaskawym okiem patrzą na możliwie najprostsze 

i tańsze rozwiązania. Jest to dość naturalny me-

chanizm rynkowy, że na proste i tanie systemy stać 

więcej firm, a mniej przedsiębiorstw może sobie 

pozwolić na systemy zaawansowane i droższe.

Mariusz Zaborski, QUERIS: Wraz z profesjo-

nalizacją i informatyzacją działalności produkcyj-

nej firmy będą rozglądać się za zaawansowanymi 

narzędziami. Mniejsze rozwiązania niewątpliwie 

spełniają rolę edukacyjną i do pewnego momentu są 

wystarczalne, ale wraz z własnym rozwojem zakłady 

produkcyjne rozglądają się z narzędziami z odpo-

wiednim wsparciem powdrożeniowym, którego 

często brakuje po zakupie prostych programów. 

Kwestią decydującą będzie zatem technologiczne 

i funkcjonalne zaawansowanie oraz należyta opieka 

nad klientem wraz z usługami serwisowymi. Jeśli 

mniejsze systemy podążą za tym trendem i również 

będą się rozwijać, to i one cały czas będą znajdować 

swoich nabywców.

– Jakie firmy (pod względem wielkości) będą decy-
dowały się w najbliższym czasie na systemy CMMS, 
a w jakich ten proces praktycznie już się zakończył? 
Czy rzeczywiście duże firmy mają już w większości 
zaimplementowane tego typu systemy?

Mariusz Zaborski, QUERIS: Wbrew pozorom 

wielkość firm nie ma tak dużego znaczenia, jakby 

się wydawało. Wśród największych firm całkiem 

sporo rzeczywiście wykorzystuje już profesjonalne 

rozwiązania, ale z naszych obserwacji wynika, że 

ciągle wiele dużych przedsiębiorstw nie ma odpo-

wiedniego systemu CMMS. W perspektywie obecnej 

demografii będzie się to dynamicznie zmieniać, gdyż 

wszelkie możliwe do zautomatyzowania prace będą 

usprawniane właśnie w taki sposób, by odciążyć pra-

cowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał 

kompetencyjny. Z tego powodu systemy dla UR będą 

wybierane nie tylko przez duże podmioty, ale również 

średnie i mniejsze zakłady.

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: W wielu 

przypadkach implementowanie oprogramowania 

CMMS nie jest zależne od wielkości firmy, a od poli-

tyki którą ona prowadzi. Firmy stawiające sobie za 

priorytet zapewnienie terminowości w produkcji oraz 

wysoką jakość swoich produktów będą inwestowały 

w systemy utrzymania ruchu. Często firmy wchodzą-

ce w skład dużych, międzynarodowych koncernów 

inwestują bądź już zainwestowały w takie rozwią-

zania. W takich firmach mogą być w pewien sposób 

odgórnie wymuszane zastosowania odpowiednich 

rozwiązań, wpisujących się w strategię określoną 

przez organy zarządzające. Instrumenty przez nie 

wypracowane mają z reguły na celu wsparcie pro-

cesów ustalania odpowiedniego poziomu i jakości 

produktów przy określonym terminie. Należy zauwa-

żyć, że system CMMS jest programem uniwersalnym. 

CMMS można zaadaptować w firmach wielozakła-

dowych, które posiadają wielkie parki maszynowe 

wyposażone w kilkaset maszyn, ale też w przedsię-

biorstwach, które mają kilkanaście maszyn. Dlatego 

też firmy nie wchodzące w skład wielkich koncernów, 

a chcące działać w sposób, który zapewnia wcześniej 
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wspomnianą terminowość oraz wysoką jakość pro-

duktów, będą, a na pewno powinny, wdrażać oprogra-

mowanie wspomagające ich działalność jak system 

typu CMMS oraz zintegrowane z nimi inne systemy 

jeszcze bardziej zwiększające możliwości zarządza-

nia przedsiębiorstwem i utrzymaniem ruchu.

Krzysztof Kalisz, API: Uważam, że na wdrożenie 

systemów CMMS będą się decydowały w dalszym 

ciągu zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. 

Należy uczciwie stwierdzić, że w segmencie dużych 

przedsiębiorstw zdecydowana większość posiada 

prostszy lub bardziej złożony system CMMS. Duże 

przedsiębiorstwa, które mogłyby być wciąż zaintere-

sowane systemami CMMS, to te, w których o Utrzy-

maniu Ruchu myśli się w sposób globalny, bądź takie, 

które nie są w stanie, bez względu na przyczynę, 

dostosować systemu do siebie lub siebie do systemu 

już posiadanego. Globalne myślenie o Utrzymaniu 

Ruchu, obecne od dłuższego czasu na rynkach za-

chodnich, w Polsce dopiero kiełkuje. Bardzo niewiele 

firm myśli o wykorzystywaniu utrzymania ruchu do 

zwiększania własnych przewag konkurencyjnych. 

Praktycznie nie spotyka się firm, które chcą unifiko-

wać metody organizacji i zarządzania w tej dziedzi-

nie. Wynika to zapewne z takiej, a nie innej sytuacji 

gospodarczej naszego kraju, w której mimo wszystko 

w większości przypadków myśl techniczna, organi-

zacja i zarządzanie przychodzą z Zachodu. W ślad za 

nimi idą wszelkie decyzje co do stosowanych techno-

logii i narzędzi. Istnieją oczywiście rdzennie polskie 

przedsiębiorstwa, które dzięki świetnej organizacji 

i dobrym pomysłom na biznes rozwijają się w skali 

globalnej, jednak podtrzymuję stanowisko, że są to 

raczej wyjątki potwierdzające regułę. Grupa firm, 

które nie są w stanie się dopasować do swoich (często 

narzuconych przez korporację lub dział IT – sic!) 

systemów, może być skłonna do rozważenia wdroże-

nia autonomicznego CMMS. Doświadczenia naszej 

firmy pokazują, że jest to możliwy, a z niekłamaną 

satysfakcją możemy stwierdzić, że coraz częstszy 

precedens.

Dla przedsiębiorstw mniejszych decyzja o wdroże-

niu CMMS jest dość naturalnym krokiem w rozwoju, 

wymuszonym wprost przez fizyczne powiększanie 

się firmy, większą liczbę dokumentacji, prac i rosnące 

przez to koszty UR.

– Jak rozwój technologii, a w szczególności 
w dziedzinie monitorowania i diagnostyki warun-
kują i ukierunkowują rozwój systemów CMMS?

Mariusz Zaborski, QUERIS: Systemy CMMS 

muszą uwzględniać aspekty diagnostyki i monito-

rowania pod kątem prewencji i predykcji, które są 

aktualnie wiodącym podejściem do organizowania 

prac utrzymania ruchu. Z racji tego, że specjalistycz-

ne narzędzia diagnostyczne rozwijają się w różnych 

kierunkach, a oprogramowanie CMMS jest swego ro-

dzaju hubem danych, to jego możliwości integracyjne 

z takimi narzędziami (monitoringu i diagnostyki) 

staną się istotnym elementem odpowiadającym na 

wyzwania w tym zakresie.

Krzysztof Kalisz, API: Jak w każdej klasie 

systemów IT, tak i w przypadku CMMS dąży się do 

integracji z otoczeniem. Obecnie, biorąc pod uwagę 

trend Industry 4.0, w centrum zainteresowania jest 

postawiona integracja CMMS z narzędziami oraz 

oprogramowaniem diagnostycznym i monitoru-

jącym. Jest to niewątpliwie bardzo przyszłościowy 

kierunek rozwoju systemów klasy CMMS, natomiast 

w mojej ocenie nie jest to aż tak potężne zagadnie-

nie, jak się to powszechnie przedstawia. Pobieranie 

danych z urządzeń monitorujących do CMMS ma 

zasadniczy cel – szybko i bezbłędnie zareagować na 

odnotowaną sytuację alarmową lub krytyczną (np. 

w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

jakiegoś wskaźnika). Inicjatorem utworzenia zgłosze-

nia w CMMS jest wówczas „automat”, a nie człowiek, 

jednak dalszy sposób realizacji procesu pozostaje 

nie zmieniony. Z tego punktu widzenia CMMS nie 

przeobraża się w znaczący sposób. Innym, bardziej 

zaawansowanym zagadnieniem, jest Predictive 

Maintenance, czyli próba przewidywania momen-

tu wystąpienia awarii. Jestem zdania, że tego typu 

aplikacje będą miały swoje miejsce na rynku, jednak 

nie będzie to skala bardzo szeroka. Opracowanie al-

gorytmu liczącego przewidywany moment wystąpie-

nia awarii jest zagadnieniem bardzo indywidualnym 

i zależy od wielu czynników, zarówno związanych 

z samymi narzędziami kontrolnymi, jak i maszyna-

mi, które są przedmiotem kontroli. Z tego względu 

nie da się opracować w pełni ustandaryzowanego 

rozwiązania, co sprawia, że rozwiązania tego typu nie 

mogą powstawać na szeroką skalę i być uniwersalne. 

Wyobrażam sobie natomiast, że można stworzyć coś 

w rodzaju gotowego „półproduktu”, czyli inteligent-

nego systemu IT przewidującego awarie, jednak 

tylko w przypadku stosowania określonych urządzeń 

monitorujących stan maszyn. W innym przypadku 

dostawca systemu będzie zawsze postawiony przed 

zadaniem uszycia bardzo dedykowanego rozwiąza-

nia, co de facto nasza firma realizuje już od wielu lat.
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Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Program 

CMMS poprzez wyposażenie w odpowiednie funkcje 

oraz połączenie z innymi wspomagającymi sys-

temami, z którymi będzie wymieniać dane, może 

spowodować powstanie jednej wielkiej bazy danych. 

Baza ta będzie zawierała materiały, które pozwo-

lą raportować bieżący stan maszyn klienta, tym 

samym stając się źródłem rozbudowanych raportów 

technicznych oraz finansowych. W obecnych czasach 

w wielu dziedzinach przemysłu dąży się do automa-

tyzacji, więc rozwój technologii nastąpi w dziedzinie 

samej diagnostyki zautomatyzowanych urządzeń. 

Rozwój technologii może pozwolić na gromadzenie 

danych ze zautomatyzowanych maszyn i urządzeń, 

a ich właściwa analiza umożliwi podejmowanie 

działań prewencyjnych. Takie analizy będą mogły 

być wykonywane w systemach zintegrowanych 

z CMMS. Dane dotyczące funkcjonowania maszyny 

mogą dotyczyć różnych parametrów związanych na 

przykład z analizą sygnałów. Po przekroczeniu stanu 

alarmowego, który będzie wynikał z analiz, pojawi się 

potrzeba wykonania konserwacji urządzenia. Odpo-

wiednio szybka reakcja na stan zagrożenia uchroni 

nas przed awarią, której finansowe skutki będą 

znacznie przekraczały koszty konserwacji. Dążenie 

do udoskonalania tego typu diagnostyki może wa-

runkować rozwój systemów CMMS. Kierunek rozwoju 

będzie taki, aby oprogramowanie nie służyło tylko 

samemu sobie, ale było powiązane z aspektami tech-

nicznymi urządzeń. Zastosowanie tego typu systemu 

w trudnych warunkach oprócz zmniejszenia kosztów 

użytkowania maszyn przyczyni się także do poprawy 

bezpieczeństwa pracy ludzi.

– W jakich branżach lub działach nastąpi naj-
większy rozwój systemów lub modułów systemów 
CMMS? Czy ten potencjalny rozwój ma (będzie 
miał) związek z wielkością firmy?

Krzysztof Kalisz, API: Nie dopatrywałbym się 

konkretnej branży czy też dziedziny, w których 

CMMS-y mają większe perspektywy rozwoju. 

Uważam, że w dalszym ciągu na wdrożenia będą 

się decydować firmy, które są niejako „skazane” na 

posiadanie tej klasy systemu z powodu: 

a) branżowej specyfiki procesu produkcji (np. 

przemysł papierniczy, chemiczny, energetyka), 

b) wymogów rynkowych (np. automotive, prze-

mysł spożywczy), 

c) decyzji grupowych. 

Spośród cech i funkcjonalności systemów CMMS, 

dla których pojawia się nieco większe zainteresowa-

nie, wymieniłbym rozwiązania mobilne oraz szeroki 

obszar integracji systemu CMMS na poziomie zakła-

du z innymi systemami, a także integracji rozumia-

nej jako stworzenie jednolitej globalnej organizacji 

Utrzymania Ruchu we wszystkich zakładach jednej 

firmy. Spodziewam się, że coraz częściej obszar UR 

stanowić będzie dla przedsiębiorstw nie tylko miejsce 

do generowania oszczędności, ale również miejsce do 

generowania określonych korzyści zwiększających 

przewagi konkurencyjne.

Mariusz Zaborski, QUERIS: Rosnąca popular-

ność systemów, o których cały czas mówimy, nie jest 

zależna ani od wielkości firm, które je wdrażają, ani 

od branż, w jakich funkcjonują. Generalnie każdy 

zakład produkcyjny, który chce prowadzić konkuren-

cyjną walkę, musi dbać tak o procesy produkcyjne, 

jak i swój majątek techniczny. Nie zauważamy, żeby 

w jakimś sektorze rynku występowało znacząco 

większe zainteresowanie systemami CMMS, niż w po-

zostałych. Klienci są bardzo zróżnicowani i prawdo-

podobnie tak pozostanie. Obecnie wyraźnie widać jak 

wiele zakładów podjęło próbę odejścia od królującego 

dotychczas reakcyjnego UR na rzecz działań pre-

wencyjnych i planowanych. Ten proces zachodzi na 

całym rynku i obejmuje w gruncie rzeczy wszystkie 

branże.

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Naszym 

zdaniem ciągły rozwój technologii będzie powodem 

rozwoju systemów CMMS niemal w każdej branży. 

Rozwój systemów lub modułów nie będzie wiązał 

się bezpośrednio z rozwojem firmy pod kątem kadro-

wym. Spowodowane jest to tym, że systemy CMMS 

konstruowane są w taki sposób, że ich obsługa nie 

wymaga zatrudnienia osób specjalnie w tym celu. 

Implementacja tego oprogramowania ma zapewnić 

w jak największym stopniu ciągłość pracy sekcji pro-

dukcyjnych bez nieplanowanych przerw, natomiast 

przerwy planowane, takie jak przeglądy prewencyjne, 
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mają być tak rozplanowane w czasie by zminimali-

zować straty związane z przerwą.

Z drugiej strony rozwój oprogramowania typu 

CMMS wpłynie korzystnie na wydajność działów 

produkcyjnych. Jest to związane bezpośrednio 

z funkcjonalnościami oprogramowania. Rozwinięte 

w przyszłości mogą być funkcje związane ze zgła-

szaniem awarii lub problemów technicznych zwią-

zanych z urządzeniem przez programy typu CMMS. 

Obecnie powyższe funkcjonalności pozwalają na 

skrócenie czasu reakcji, dodatkowo umożliwiając 

prowadzenie dokumentacji związanej z awariami, 

naprawami oraz serwisami. Na podstawie zestawie-

nia takich dokumentów w określonym przedziale 

czasowym użytkownik może przeanalizować często-

tliwość przerw w pracy określonego urządzenia lub 

sprawdzić czas pracy serwisantów czy techników 

oraz koszty części zamiennych i materiałów eksplo-

atacyjnych. Wykorzystując tak duże ilości informa-

cji użytkownik może podjąć decyzję o wymianie 

urządzenia na nowe lub o kompleksowym serwisie 

i przeglądzie. Jest to rodzaj działania prewencyjnego, 

które minimalizuje szanse na niepożądane przerwy 

w działaniu urządzenia w przyszłości. Powyższe 

czynności będą prowadzić bezpośrednio do opty-

malnego wykorzystania urządzeń produkcyjnych, co 

zwiększy jednocześnie możliwości produkcyjne firmy.

Wdrożenie systemu CMMS umożliwia również 

zwiększenie liczby urządzeń bez konieczności za-

trudnienia pracowników odpowiedzialnych za nadzór 

nad tymi urządzeniami. Innym modułem, który 

może w przyszłości ulec rozwojowi jest harmono-

gram przeglądów prewencyjnych oraz harmonogram 

badań UDT. Odpowiednio przygotowany terminarz, 

na przykład w formie kalendarza, pozwoli uniknąć 

zatrzymania pracy urządzeń, kiedy zapotrzebowanie 

na produkcję jest największe. Możliwe jest na przy-

kład przeprowadzanie przeglądów podczas zmian 

nocnych lub przed okresem zwiększonej produkcji.

Na podstawie powyższych argumentów może-

my odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy rozwój 

systemów utrzymania ruchu będzie miał związek 

z wielkością firmy.

– Jak rozwój systemów CMMS wpłynie na koszt 
ich implementacji oraz okres zwrotu z inwestycji? 
Do kogo jest skierowana oferta rozbudowanego 
CMMS? Jak na rozwoju skorzystają klienci?

Mariusz Zaborski, QUERIS: Rozwijanie funkcjo-

nalności takich rozwiązań jest wynikiem rosnących 

wymagań klientów i cały czas podnosi ich wartość 

i użyteczność. Wraz z nią może wystąpić również 

wzrost kosztów wdrożenia, ale trzeba wyraźnie za-

znaczyć, że systemy CMMS tak naprawdę wcale nie są 

drogie. W stosunku do osiąganych korzyści są wręcz 

rozwiązaniami tanimi, jak na narzędzia IT. Nie uwa-

żam, aby w tej kwestii pojawiły się znaczące zmiany. 

Przeszkodą w implementacji CMMS nie są wcale 

koszty, ale brak odwagi osób zarządzających, które nie 

do końca zdają sobie sprawę, że nawet tak banalne 

usprawnienie jak eliminacja papierowego obiegu 

dokumentów technicznych już przynosi korzyści 

zapewniające w rocznym okresie zwrot z inwestycji.

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Oczywiście 

nowe funkcjonalności i rozwiązania wprowadzają 

nowe koszty, ale niekoniecznie zwiększą okres zwrotu 

z inwestycji. Należy mieć na uwadze, że jednym 

z powodów stosowania CMMS jest optymalizacja pro-

cesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębior-

stwie. Podstawowym kryterium optymalizacyjnym 

najczęściej jest generowanie zysku. Koszt systemu 

CMMS, który został prawidłowo dostosowany do po-

trzeb klienta łącznie z kosztem wdrożenia tego syste-

mu, jest niższy w zestawieniu z długotrwałymi prze-

rwami w pracy spowodowanymi przez awarie, które z 

kolei mogą być spowodowane brakiem przeglądów na 

czas lub brakiem dostępnych części w odpowiednich 

momentach. Takim niezapowiedzianym postojom, 

a tym samym niezapowiedzianym kosztom zmniej-

szającym zysk, przeciwdziała CMMS. Samą inwesty-

cję w system CMMS należy dokładnie przemyśleć, 

mając na uwadze przede wszystkim strukturę swojej 

firmy oraz jej potrzeby. W przypadku zdecydowania 

się na inwestycje takie podejście ułatwi odpowiednie 

dobranie funkcji systemu. Oprogramowanie CMMS 

kierowane jest przede wszystkim do firm, które we 

własnym zakresie prowadzą naprawę urządzeń i po-

siadają całą infrastrukturę działu utrzymanie ruchu. 

To jak bardzo CMMS będzie rozbudowany zależy już 

od samego zamawiającego ten system i jego potrzeb.

Rozwój systemu jest zawsze powodowany dobrem 

klientów i potrzebą dostosowywania się do ich po-

trzeb. Udoskonalanie systemu i wprowadzanie do nie-

go nowych funkcjonalności ma na celu zmniejszanie 

ilości możliwych awarii przez odpowiednie monitoro-

wanie i diagnozowanie problemów ograniczając tym 

samym straty naszego klienta. Ponadto, rozbudowane 

systemy doprowadzą do optymalizacji także w innym 

zakresie. Implementacja harmonogramowania prze-

glądów prewencyjnych oraz badań UDT umożliwią 

przeprowadzanie konserwacji maszyn w okresie 
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zmniejszonego zapotrzebowania na ich usługi, tak, 

aby ich zdolności produkcyjne były najwyższe w cza-

sie wymaganej wzmożonej produkcji. 

Krzysztof Kalisz, API: Nie ma co ukrywać, że 

cena systemów CMMS jest dzisiaj w Polsce jednym 

z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym czyn-

nikiem wyboru systemu CMMS. Atuty funkcjonalne 

i techniczne rozwiązań tej klasy nie są zazwyczaj sta-

wiane na pierwszym miejscu, ponieważ działy UR nie 

decydują autonomicznie o wyborze CMMS, w związku 

z czym nie są bezpośrednimi dysponentami środków 

finansowych na ich zakup i wdrożenie. Z tego wzglę-

du średnie ceny systemów CMMS będą się raczej 

utrzymywały na obecnym poziomie jeszcze przez 

kilka lat. Firmy, które są skłonne wdrożyć bardziej 

zaawansowane rozwiązania już dzisiaj, myślą z reguły 

bardziej perspektywicznie, ale dostrzegają też kon-

kretne korzyści krótkoterminowe z zastosowania wy-

rafinowanych funkcjonalności. Wynika to zazwyczaj 

z wysokich wymagań stawianych przez rynek (np. 

audyty w branży automotive) lub wprost ze złożo-

nych procesów w obszarze UR ze względu chociażby 

na samą wielkość działu. Zakłady, które zatrudniają 

po kilkudziesięciu lub kilkuset pracowników UR, 

wymagają zaawansowanych narzędzi planistycznych. 

Firmy, które szczelnie kontrolują koszty UR potrzebu-

ją rozbudowanej warstwy finansowej, aby prawidło-

wo rozliczać i integrować CMMS z modułami F-K. 

W przypadku złożonych formalnych procedur pracy 

(np. wielostopniowe zatwierdzanie zleceń, zamówień 

zakupów, etc.) będzie natomiast potrzebne narzędzie 

do wdrożenia odpowiedniego workflow. Nie można 

wreszcie nie wspomnieć o wymaganiach typowych 

dla poszczególnych branż, np. obsługa dopuszcze-

nia do prac i LoTo w energetyce albo kalibracje AKiP 

w branży farmaceutycznej. Reasumując – dla każdego 

typu CMMS nadal będzie miejsce na rynku, przy czym 

większość wdrożeń to raczej systemy małe i bardzo 

małe, a bardziej zaawansowane wdrożenia to wciąż 

mniejsza część rynkowego „tortu”.

– Jak systemy CMMS wpływają na zmniejszenie 
kosztów w przedsiębiorstwie?

Krzysztof Kalisz, API: Na temat korzyści finan-

sowych z wdrożenia CMMS powiedziano już bardzo 

dużo, jeśli nie wszystko. Ograniczenie zamrożonego 

kapitału w magazynach, mniejsze koszty zaku-

pów, wydłużenie czasu życia majątku czy większa 

efektywność pracowników poprzez standaryzację są 

hasłami powtarzanymi bardzo powszechnie. Niestety, 

te ogólne stwierdzenia nie są proste do przełożenia 

na realną bieżącą sytuację firm, ponieważ działy UR 

często nie posiadają kompetencji, aby z tych obliczeń 

skorzystać. Wymagane są namacalne doświadczenia 

potwierdzające teoretyczne obliczenia ROI, co wymaga 

czasu i zmiany ogólnego postrzegania systemów 

CMMS przed menedżerów. Podam przykład: gdy 

chcemy obliczyć potencjalne oszczędności wynikłe 

ze zmniejszenia liczby nieplanowanych przestojów, 

musimy jako daną wejściową znać koszt godziny prze-

stoju. I tu zaczynają się problemy, ponieważ w wielu 

firmach nikt dotąd takich obliczeń nie wykonywał i nie 

posiada odpowiednich danych. W związku z tym firmy 

często skupiają się na korzyściach „miękkich”, jak np. 

ułatwienie pracy pracownikom, zrobienie „porządku” 

z danymi o maszynach, czy nawet bardziej ogólnie – 

wejście w XXI wiek. Wracając do korzyści finansowych 

bardzo łatwo sobie uzmysłowić korzyść z wdrożenia 

CMMS poprzez prostą kalkulację. Wyobraźmy sobie 

drogą maszynę, wartą kilka milionów złotych, którą 

kupujemy z planem jej eksploatacji przez co najmniej 

10 lat. Jeśli przyjmiemy założenie, że dzięki prawidło-

wej eksploatacji, terminowym prewencjom czy kon-

trolom stanu technicznego maszyny wydłużymy jej 

„życie” o jedyne 5%, to zyskujemy 6 miesięcy. Inaczej 
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mówiąc - odraczamy wymianę maszyny i spory wy-

datek o 6 miesięcy. Zachęcamy do tego typu ćwiczeń 

finansowych. Są one korzystne również dla samych 

kierowników UR, aby zwiększać własną świadomość 

i mieć dużo silniejsze argumenty do przekonania 

Zarządu o wdrożeniu solidnego narzędzia IT.

Mariusz Zaborski, QUERIS: Przede wszystkim 

pomagają usprawnić procesy i zaoszczędzić pieniądze 

na ich realizacji. Wprowadzona wraz z systemem 

regularność pracy, przeglądów, konserwacji, itd. w zna-

czący sposób przyczynia się do ograniczenia awaryj-

ności i wzrostu dostępności maszyn. Lepszy wskaźnik 

OEE, to więcej produkcji i większy zysk. Istotne jest 

jednak nie tylko wsparcie prewencji, ale także lepsze 

zarządzanie gospodarką magazynową. Systemy CMMS 

mają za zadanie przede wszystkim usprawnić pracę 

mechaników, ograniczyć ilość i czas trwania awarii 

oraz dostarczać niezbędnych informacji (w formie 

raportów) do podejmowania lepszych decyzji.

Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio: Podsta-

wowym zadaniem systemów CMMS jest redukcja 

ilości nieplanowanych zdarzeń, czego wynikiem 

jest optymalizacja w zakresie wykorzystania parku 

maszynowego i przedłużenie okresu użytkowania 

urządzeń wskutek prawidłowo prowadzonego proce-

su ich konserwacji. Skrócenie czasu reakcji na awarie, 

a także możliwość prowadzenia dokumentacji zwią-

zanej bezpośrednią z konserwacją i utrzymywaniem 

urządzeń charakteryzują system CMMS. Dla klienta 

zajmującego się produkcją każdy okres przestoju 

spowodowanego awarią generuje koszty, które się 

nie zwrócą. Mimo iż urządzenie nie działa, to nadal 

należy pokryć różne koszty, na przykład personelu. 

Podsumowując, mniejsza ilość awarii wynikająca 

z działań prewencyjnych skutkuje mniejszymi kosz-

tami związanymi z przestojami i naprawami. 

Systemy CMMS stanowią pomoc przy wspomaga-

niu pracowników działu technicznego przy utrzy-

maniu ruchu, mogą też pomóc w efektywniejszym 

zarządzaniu personelem firmy przez zapewnienie 

lepszej organizacji pracy podwładnych, umożliwiając 

tym samym utrzymanie stałej wysokiej jakości pro-

duktów i wypełnienie założonych terminów, oraz dają 

możliwość efektywniejszego rozliczania wykonanej 

pracy pracowników.

Niestety nie we wszystkich firmach nie widać 

chęci zainwestowania w system CMMS, gdyż widzi 

się go jako niepotrzebny wydatek, którego tańszą 

wersją jest dokumentacja papierowa, a nie źródło 

oszczędności. Odpowiednio dobrane systemy CMMS 

dopasowane do organizacyjnego charakteru przedsię-

biorstwa, mimo początkowej ceny na pewno wykażą 

początkowo zmniejszone koszty działalności działu 

utrzymania ruchu, a w długofalowej perspektywie 

może równać się dużym oszczędnościom. 

– Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Świat się zmienia, zmieniają się też systemy informa-
tyczne. Nowe technologie poddają je rewolucji, a glo-
balna sieć zmienia podejście do sposobu przetwarzania 
danych. To, co wczoraj musiało być przechowywane 
w wewnętrznych zasobach przedsiębiorstwa, dziś trafia 
do centrów przetwarzania danych. Systemy działające 
w chmurze umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów 
(ich współdzielenie) i optymalizację kosztów. Te tenden-
cje nie omijają systemów CMMS – już dziś funkcjonują 
one w modelu SaaS (Software as a Service) w naszym 
kraju. W połączeniu z elastycznością licencjonowania 
wytwarzają nową przestrzeń – wykorzystywanie profe-
sjonalnych systemów CMMS przez przedsiębiorstwa, 
dla których dostępne były tylko arkusze kalkulacyjne 
lub najprostsze, „gazetowe” rozwiązania.

Świat jest różnorodny, a ta różnorodność dotyczy 
służb utrzymania ruchu w szczególności. Dlatego 
trudno wyobrazić sobie system „standardowy”, nie do-
stosowujący się do specyfiki klienta. Systemy CMMS, 

które nie są dość elastyczne, aby dopasować swoje dane 
i logikę biznesową do wymagań konkretnego wdroże-
nia będą znikały z rynku, zastępowane rozwiązaniami, 
które można modelować.

Świat oczekuje wygody. A wygoda oznacza, że 
nowoczesny system dla każdego użytkownika powinien 
wyglądać inaczej – prezentując tylko interesujące go 
dane, w takim układzie, który jest dla niego czytelny. 
Tradycyjne menu systemów odchodzą do przeszłości, 
zastępowane przez tworzone na miarę potrzeb indywi-
dualne skróty do danych, prezentowanych w atrakcyj-
nej wizualnie formie.

Świat się zmienia i zmieniał się będzie. Będą poja-
wiały się nowe oczekiwania klientów i problemy do roz-
wiązania. A to oznacza, że przetrwają tylko rozwiąza-
nia elastyczne i stale rozwijane, dysponujące zapleczem 
gotowym do opracowywania nowych funkcjonalności, 
interfejsów i raportów.

Paweł Jakubik
4TECH  

Stosowane w Lean Production 
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