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Systemy CMMS mają różne funkcjonalności, co zależy głównie 
od ich ceny. Trudno oczekiwać, że system tani, przeznaczony 
dla kilku maszyn, będzie miał te same funkcje co system 
przeznaczony dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
Niemniej klienci oczekują, że pewna część funkcjonalności 
będzie wspólna zarówno dla systemów małych jak i dużych. 

Tomasz Kurzacz Systemy CMMS rozwijają się zgodnie z ryn-

kiem, który wyznacza trendy (choć czasem są 

to po prostu mody). Stosunkowo niedawno pojawiła 

się możliwość interakcji z takimi systemami za 

pomocą smartfonów. Kolejną nowością jest możli-

wość dostępu do danych za pomocą przeglądarki 

internetowej. Obecnie świat idzie w kierunku wyko-

rzystania chmury do przechowywania danych. Poza 

bogatą funkcjonalnością ważny jest także łatwość 

obsługi nierzadko skomplikowanych funkcji syste-

mu. Te funkcjonalności wydają się podstawowymi 

dla współczesnego i nowoczesnego systemu CMMS.

Ewolucja systemów CMMS
Systemy CMMS rozwijają się dwutorowo. Z jed-

nej strony do małych systemów dodaje się nowe 

funkcjonalności, z drugiej – duże systemy ERP 

w ramach rozbudowy wyposażane są w moduły 

CMMS, które jednak zwykle nie są samodzielnym 

oprogramowaniem. Co ciekawe – ponieważ więk-

szość dużych firm jest już wyposażona w systemy 

ERP, więc producenci szukają rynków zbytu wśród 

mniejszych przedsiębiorstw oferując im po mniej-

szej cenie wersje skromniejsze, składające się 

z wybranych modułów/funkcjonalności. Czasami 

takie moduły przekształcają się w samodzielne 

oprogramowanie.

Truizmem będzie stwierdzenie, że producenci 

oprogramowania ściśle współpracują z przedsię-

biorstwami, które nabywają ich produkty, w celu jak 

najlepszego zaspokojenia ich potrzeb a tym samym 

zwiększania sprzedaży swoich produktów. Zatem to, 

co proponują producenci, jest tym, czego potrze-

bują odbiorcy. Różnice polegają na szczegółach 

implementacji poszczególnych funkcji, ich zakresie, 

sposobie obsługi, itp.

Nowoczesny CMMS czyli jaki?
Zwykle systemy ERP są dość skomplikowane i sku-

piają się na sprawach finansowych związanych 

z produkcją, natomiast typowy CMMS ma zaimple-

mentowaną obsługę rzeczową maszyn i wyposa-

żenia, a sprawy finansowe schodzą na dalszy plan. 

Dlatego w przedsiębiorstwach stosuje się zarówno 

systemy ERP jak i CMMS, przy czym te ostatnie są 

wykorzystywane głównie przez działy Utrzymania 

Ruchu.

Na pierwszy plan w działaniach Służb UR wysu-

wa się utrzymanie bezawaryjnej produkcji, a tym 

samym zapewnienie jak największej bezawaryjności 

maszyn. Awarie należy ograniczać do minimum, 

a jeśli już się zdarzą, powinny być usuwane jak 

najszybciej. Ponieważ wydarzenia nadzwyczajne 

mogą się przydarzyć o każdej porze dnia i nocy, 

zatem odpowiednie służby muszą być informowane 

natychmiast. Jest to wymóg stawiany na jednym 

z czołowych miejsc wśród naszych respondentów, 

którym zadaliśmy pytanie, czym powinien się 

charakteryzować nowoczesny CMMS. Informacja 

o awarii powinna się pojawić natychmiast na kom-

puterach czy smartfonach osób odpowiedzialnych 

za jej usunięcie. Jest to możliwe wtedy, kiedy istnieje 

zdalny dostęp do takich informacji.

Jednym ze sposobów natychmiastowego dostępu 

do danych jest praca w chmurze. Przy dzisiejszych 

Według mnie nowoczesny system CMMS powinien 
charakteryzować się następującycmi cechami:

• zdalny dostęp do systemu poprzez aplikacje mobil-
ne – IOS/Android,

• możliwość zgłoszenia oraz podglądu w dowolnym 
miejscu zakładu,

• kompatybilność z obecnymi w firmie systemami 
ERP,

• globalny dostęp z różnych oddziałów firmy – zgod-
nie z projektem „share your stock”.

Mateusz Tarnowski
Head of Maintenance 
Department
WIRTHWEIN Polska
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minimalnych kosztach transferu danych za pomocą 

technologii bezprzewodowych bazujących na sie-

ciach 4G (np. LTE) czasami nie opłaci się budować 

własnej sieciowej infrastruktury informatycznej. 

Ponadto takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę – 

na komputerze użytkownika nie musi być praktycz-

nie nic zainstalowane – wystarczy przeglądarka. 

Paradoksalnie zatem – do obsługi takiego systemu 

wystarczy bardzo słaby sprzęt, nawet palmtop czy 

tablet.

Kolejną sprawą jest skalowalność takich sys-

temów. Bywa czasami tak, że dobrze byłoby, aby 

system „rósł” razem z przedsiębiorstwem i nie było 

potrzeby jego wymiany przy zwiększonej liczbie 

urządzeń i użytkowników. Zapewnia to stabilną 

sytuację w dowolnym momencie działania firmy, nie 

W ostatnim czasie w systemach informatycznych, do 
których należą systemy CMMS, dokonała się mała 
rewolucja. Upowszechnienie komputerów podręcznych, 
już chyba tylko z przyzwyczajenia nazywanych telefo-
nami lub smartfonami, skierowało rozwój oprogramo-
wania na nowe tory. Jeżeli każdy z nas ma przy sobie 
taki maleńki komputer, to naturalnie oczekujemy, aby 
zapewniał nam dostęp do takich samych (lub może 
– prawie takich samych) możliwości, jak komputer 
stacjonarny czy notebook. Dlatego „mobilność”, czyli 
możliwość uruchamiania systemu na każdym urządze-
niu – komputerze, tablecie czy smartfonie, w dowolnej 
lokalizacji, to teraz kluczowa cecha nowoczesnego 
systemu informatycznego. Dodatkowym atutem 
zaawansowanego rozwiązania może być także aktywne 
powiadamianie użytkownika o nowych wydarzeniach 
czy zmianach w obserwowanych danych i procesach, 
czyli odpowiednik usługi „push” znanej z aplikacji 
pocztowych.

Kolejnym aspektem systemu CMMS, który warto 
rozważyć, jest jego dostępność „w chmurze”. Coraz 
częściej przedsiębiorstwa rezygnują z utrzymywania 
własnej infrastruktury informatycznej i korzystają 
z modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), gdzie 
dostawca systemu zapewnia infrastrukturę sprzęto-
wo-programową, a użytkownik po prostu łączy się 
z gotowym serwisem, nie instalując u siebie żadnego 
oprogramowania, poza przeglądarką internetową. Mo-
del ten zapewnia znaczne skrócenie czasu wdrożenia, 
a także obniżenie wewnętrznych kosztów utrzymania 
systemu. Oczywiście, z różnych przyczyn, lepszym 
rozwiązaniem może okazać się instalacja systemu 
wewnątrz przedsiębiorstwa, toteż najlepiej, aby były 
oferowane oba modele. 

Oceniając nowoczesność oprogramowania warto 
zwrócić uwagę na jego elastyczność. Możliwość dosto-
sowania funkcji, zasad działania oraz zakresu informa-
cyjnego zapisów to oczywiście podstawowe minimum. 

Jednak nowoczesne narzędzia pozwalają też użytkow-
nikowi niejako tworzyć nowe funkcje systemu, poprzez 
odpowiednie zaawansowane filtrowanie, dostosowanie 
sposobu prezentacji danych – zarówno w aspekcie za-
kresu jak i formy wizualnej. System plan9000.net, ofero-
wany przez naszą firmę, pozwala też budować aktywny, 
indywidualny pulpit użytkownika („dashboard”) obra-
zujący stan najważniejszych procesów rejestrowanych 
w systemie. Każdy wskaźnik na pulpicie jest jednocze-
śnie przyciskiem pozwalającym zagłębić się w szczegóły 
związane z prezentowanym stanem procesu.

Ciekawym elementem nowoczesnych systemów 
mogą być graficzne prezentacje danych, na przykład 
interaktywne kalendarze, pozwalające koordynować 
pracę personelu, rozładowywać spiętrzenia zadań czy 
prezentować zaplanowane działania przy urządzeniach. 
Zaawansowane systemy pozwalają nie tylko prezento-
wać w ten sposób dane, ale także je modyfikować - na 
przykład przydzielać zadania pracownikom metodą 
„przeciągnij i upuść” na kalendarzu pokazującym 
wcześniej przydzielone prace.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na skalowal-
ność rozwiązania. W nowoczesnym podejściu, nie 
ma już konieczności „segmentowania” rozwiązań 
w zależności od skali przedsiębiorstwa. Elastyczny 
sposób licencjonowania może pozwolić na płynny 
rozwój systemu CMMS wraz ze wzrostem firmy. Jeśli 
chodzi o system plan9000.net, który należy do naj-
bardziej zaawansowanych funkcjonalnie systemów na 
rynku i z powodzeniem sprawdza się dużych, wielood-
działowych organizacjach, możliwy jest także zakup 
niedrogiej licencji obejmującej podstawową funkcjonal-
ność, wystarczającą dla firm rozpoczynających swoją 
przygodę z systemami CMMS. Wraz ze wzrostem 
wymagań do systemu, wynikających z rozwoju firmy 
lub świadomości użytkowników, nie będzie konieczno-
ści wymiany systemu, a jedynie uaktywnienie kolejnych 
funkcjonalności.

Paweł Jakubik
4TECH  
producent i dostawca 
systemu plan9000.net

Istotne cechy systemu CMMS
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potrzeba ponosić większych kosztów na wymianę 

systemu (w tym – na transfer danych do nowego 

CMMS) oraz nie potrzeba dodatkowych szkoleń 

personelu, który wciąż pracuje na dotychczasowym 

oprogramowaniu.

Użytkownicy podkreślają także elastyczność 

systemu, czyli łatwą adaptację do własnych potrzeb 

oraz możliwość modyfikacji. W parze z tym idzie 

ogólna przyjazność, a więc przejrzystość i łatwość 

obsługi. Interfejs dla utrzymaniowców powinien 

być prosty i zrozumiały, aby można było obsłużyć 

każdy rodzaj komunikatu i aby był on zrozumiany 

i obsłużony bez konieczności sięgania do instrukcji 

obsługi. 

Potwierdza to m.in. Piotr Glowski, Maintenance 

Mechanic w firmie Vinylcraft Extrusions: – Według 

mnie najważniejsza jest przejrzystosć programu i la-

twość jego obsługi. Na drugim miejscu mogę umieścić 

możliwość modyfikacji i dostosowania 

funkcji do własnych potrzeb. Jako trze-

cie podam funkcjonowanie programu 

w chmurze. 

Niebagatelną sprawą jest także 

możliwość integracji z istniejącymi 

w przedsiębiorstwie systema-

mi, głównie ERP i MES, ale także 

z innymi programami finansowo-

-księgowymi czy gospodarką ma-

gazynową. Gwarantuje to sprawną 

i automatyczną wymianę danych, 

dzięki czemu nie ma potrzeby 

przenoszenia danych w jakikolwiek sposób (ręcznie 

lub przy zastosowaniu oprogramowania typu 

middleware). Integracja w zasadzie może dotyczyć 

wyłącznie wspólnego dostępu do baz danych, co 

w wielu wypadkach będzie wystarczające.

Już dziś wydaje się, że nowoczesny system 

CMMS powinien uwzględniać założenia Przemysłu 

4.0. Jest to przede wszystkim krańcowo posunięta 

automatyzacja zbierania danych za pomocą IoT 

(Internet Rzeczy). Dzięki temu taki system będzie 

mógł pracować niemal autonomicznie, zbierając 

dane, następnie je analizując, a na końcu – sygna-

lizując stany alarmowe lub ustalając odpowiedni 

harmonogram prac serwisowo-remontowych. Wiąże 

się z tym możliwość automatycznego generowa-

nia alertów i wysyłania ich do zainteresowanych 

użytkowników za pomocą poczty elektronicznej lub 

SMS.

Jedną z najistotniejszych cech współczesnego syste-
mu CMMS powinna być możliwość łatwej wymiany 
danych między systemem a innymi systemami w firmie 
czy korzystanie z zasobów zewnętrznych.

Cecha ta nabiera szczególnego znaczenia w kon-
tekście oczekiwanego burzliwego rozwoju technologii 
przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) i szerzej mówiąc 
koncepcji przemysłu przyszłości – Przemysł 4.0.

System CMMS powinien mieć wbudowane mecha-
nizmy analizy danych odbieranych z sieci sensorów 
a w przypadku przekroczenia stanów ostrzegawczych 
CMMS automatycznie generuje zlecenia pracy dla 
konkretnych specjalistów utrzymania ruchu.

Koncepcję tę zrealizowaliśmy w naszym systemie 
CMMS Agility zintegrowanym z systemem CPU 
ZETO PureSens+.

PureSens+ to sieć sensorów (czujników) zlokalizowa-
nych w newralgicznych punktach zakładu czy maszyn. 
System monitoruje na bieżąco takie parametry jak 
temperatura, wilgotność, poziom drgań, przepływ me-
diów itp. Odczyty danych można w czasie rzeczywistym 
analizować na ekranie komputera. Odczyty kwalifiko-
wane jako ostrzegawcze czy krytyczne są automatycznie 

przesyłane do systemu CMMS. Agility automatycznie 
generuje zlecenie pracy dla pracownika UR ze wskaza-
niem obiektu / maszyny i opisem problemu (zadania). 

Jeżeli pracownik korzysta z aplikacji mobilnej syste-
mu CMMS to – bez względu gdzie znajduje się w danej 
chwili – otrzymuje gotowe zadanie na swój smartfon 
czy tablet.

Mamy tu do czynienia zatem z automatyzacją proce-
su – od zdarzenia do zlecenia pracy – ma to kapitalne 
znaczenie dla tak istotnego dla działów UR wskaźnika 
efektywności jakim jest czas reakcji na zdarzenia.

Koncepcja ta jest podstawą dla predykcyjnego 
utrzymania ruchu, które wraz z rozwojem technologii 
IoT powinno stać się standardową strategią DUR w za-
kładach przemysłowych, obiektach biurowo-handlowo-
-usługowych, szpitalach itp.

System CMMS w strategii predykcyjnego utrzyma-
nia ruchu pozwoli na:

• obniżenie całkowitych kosztów utrzymania majątku 
• wyższą efektywność pracowników działu UR 
• zmniejszenie liczby awarii i czasu postoju maszyn/

obiektów 
• skrócenie czasu reakcji na zdarzenie/zgłoszenie.

Mieczysław Wójtowicz
Product manager – 
systemy CMMS  
CPU ZETO

Przede wszystkim łatwa wymiana danych
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Niezależnie od tego, czy system obsługuje małe, śred-
nie, czy duże organizacje, powinien mieć zestaw tych 
samych funkcjonalności, które umożliwiają działanie 
firmy w obszarze gospodarki remontowej, zarządzania 
majątkiem trwałym, czy śledzenia kosztów utrzymania 
aktywów (maszyn, urządzeń, budynków, linii produk-
cyjnych, pojazdów, infrastruktury itp.).

Idealny system CMMS (taki jak np. Oracle Enter-
prise Asset Management) swym zakresem obejmuje 
najważniejsze funkcje administrowania majątkiem 
trwałym:

• ewidencję i paszportyzację składników majątku,
• historię eksploatacji,
• planowanie dostępności,
• planowanie postojów obsługiwanych obiektów,
• ewidencję parametrów eksploatacyjnych obsługi-

wanych obiektów.
Dodatkowo:
– umożliwia budowę dowolnej ilości hierarchii 

(struktur) urządzeń i innego rodzaju obiektów należą-
cych do majątku przedsiębiorstwa, 

– zapewnia zaawansowane możliwości opisu wszel-
kiego rodzaju parametrów i atrybutów tych urządzeń, 

– umożliwia tworzenie zestawów części zamiennych 
wraz z ich strukturą dla konkretnych urządzeń lub ich 
grup, 

– oferuje łączenie urządzeń w zestawy ułatwiając 
wydawanie i rejestrację typowych prac z nimi związa-
nych, 

– udostępnia funkcjonalność planowania przyszłych 
prac związanych z obsługą urządzeń wraz z informacją 
o potrzebie ich postoju, 

– przechowuje informacje na temat wszelkich wyłą-
czeń urządzeń oraz ich przyczyn 

– umożliwia szacowanie kosztów przyszłych prac 
oraz porównywanie ich z faktycznie poniesionymi 
wydatkami, 

– umożliwia rejestrację wszelkiego rodzaju zdarzeń 
związanych z eksploatacją poszczególnych składników 
majątku przedsiębiorstwa. W przypadku pojawienia 
się nieoczekiwanych zdarzeń (np. awarii), zapewnia 
odpowiednią ścieżkę zgłaszania problemów. 

I wreszcie:
– harmonogramuje typowe prace (np. przeglądy) 

z uwzględnieniem konkretnych dat, okresów lub warto-
ści parametrów eksploatacyjnych (odczyty mierników).

Ryszard Krawczyński
Główny konsultant 
sprzedaży Aplikacji 
Oracle 
Oracle Polska

Zestaw funkcjonalności systemu CMMS

|51Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2019

Z pewnością przewagę konkurencyjną będzie 

miało takie oprogramowanie, które nie tylko będzie 

zbierać dane i działać według z góry ustalonego 

algorytmu, ale takie, które zostanie wyposażone 

w elementy sztucznej inteligencji i uczenia maszy-

nowego. Posłuży to do stworzenia własnych algoryt-

mów utrzymania (Predictive Maintenance) i prze-

widywania awarii. Ogólnie rzecz ujmując – Busines 

Intelligence (analityka biznesowa) to przyszłość 

także systemów CMMS.

Jak pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów 

na temat CMMS – „coraz więcej rozwiązań systemów 

EAM/CMMS (zwłaszcza dużych producentów opro-

gramowania) wykorzystuje technologie związane 

z chmurą obliczeniową i Big Data. Dziś też podstawą 

jest mobilność. Z badania przeprowadzonego przez 

Software Advice w działach utrzymania ruchu użyt-

kownicy tabletów stanowili 44% respondentów. Dla 

40% wymogiem było, by CMMS można było obsługi-

wać na tych urządzeniach. Niektóre firmy zakupują 

nawet w tym celu wzmocnione tablety odporne na 

uszkodzenia. W grupie wiekowej 25–44 lat odnoto-

wano w wymienionym badaniu największy wzrost 

wydajności.”

Pozostałe funkcje systemów CMMS są typowe. 

Zaliczyć do nich można przede wszystkim elastycz-

ność raportowania, dostęp do danych szczegółowych 

i przekrojowych oraz ich analizę, harmonogramo-

wanie, planowanie konserwacji. Tylko od potrzeb 

i preferencji użytkowników zależy wybór konkretne-

go oprogramowania. 

Źródło: 4TECH
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