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Systemy CMMS integruje się zwłaszcza z roz-

wiązaniami klasy MRP (Material Requirements 

Planning) oraz z programami MES (Manufacturing 

Execution System), które umożliwiają efektyw-

ne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym 

bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Szybkie 

pozyskanie informacji zwrotnej o stanie produkcji 

pozwala reagować na bieżąco na zakłócenia pro-

cesu i w pełni wykorzystać zdolności produkcyjne 

zakładu. Dlatego przy wdrożeniu skomputeryzowa-

nego systemu zarządzania konserwacją w obiekcie 

produkcyjnym wprowadzanie danych do systemu to 

jedno z kluczowych wyzwań. 

Pierwszy etap to jednorazowe wprowadzenie 

początkowych wcześniej zgromadzonych zebranych 

danych. W kolejnym ważne jest bieżące wprowadza-

nie informacji potrzebnych do pełnego wykorzysta-

nia potencjału programów CMMS. Po zakończeniu 

pracy przez pracownika należy wprowadzić infor-

macje o wykonanej pracy, czasie, użytych częściach 

i inne dodatkowe. Stosuje się dwa podstawowe 

systemy wprowadzania danych. W jednym wykonuje 

to technik bezpośrednio po wykonanej pracy. W dru-

gim – inny, wyznaczony do tego celu pracownik. Taka 

osoba może wprowadzić dane z wielu stanowisk 

pracy, oszczędzając czas specjalistów. Choć wydaje 

się to ekonomicznego punktu widzenia uzasad-

nione, to jednak nadal technicy muszą wypełnić 

dokumentację papierową i przekazać ją dalej, co też 

zajmuje im czas. Dodatkowo informacje w doku-

mentach papierowych mogą być nieczytelne (pismo 

odręczne, zabrudzenia itp.). Zdarza się, że niektóre 

dokumenty nie zostaną wprowadzone lub zosta-

nie to zrobione z dużym opóźnieniem. W efekcie 

otrzymujemy niedokładne analizy. Dlatego preferuje 

się wprowadzanie danych do systemu bezpośrednio 

przez pracownika wykonującego pracę. Chodzi o to, 

by czynności te uprościć, ułatwić oraz tam, gdzie to 

możliwe zautomatyzować. 

Dokładność i aktualność informacji wykorzy-

stywanych obecnie przez systemy informatycz-

ne wspierające zakłady produkcyjne (i nie tylko) 

pozwala lepiej zarządzać zasobami. Daje to firmom 

dodatkową przewagę konkurencyjną na rynku. Jak 

mówi Krzysztof Karaś marketing manager w firmie 

Queris oferującej między innymi program klasy 

CMMS w przypadku zgłoszeń w takich systemach, 

oprócz standardowych funkcji (wprowadzanie 

danych ręcznie) warto zwrócić uwagę na możliwość 

półautomatycznego uzupełniania pewnych danych. 

W momencie zgłoszenia część informacji może 

być pobierana z innych systemów (np. z systemu 

MES informacja o tym, kiedy nastąpiło zatrzymanie 

pracy). Jak dodaje, u jednego z klientów firmy, po 

nieplanowanym zatrzymaniu maszyny automa-

tycznie generuje się zgłoszenie na panelu operatora, 

który tylko zatwierdza je do przesłania oraz w razie 

potrzeby uzupełnia o kilka wybranych informacji 

(np. o objawach związanych z awarią, jeśli takie wy-

stąpiły). Inną funkcją systemu jest transfer zgłoszeń, 

a tu wygodną funkcjonalnością jest rejestrowanie 

zgłoszeń generowanych przez inne rozwiązanie. 

Dzięki takiej integracji można generować zgłoszenia 

z posiadanego już oprogramowania, a system CMMS 

tylko zapisuje je „u siebie”. To, jak uważa Krzysztof 

Karaś, pozwala maksymalnie skrócić czas dokony-

wania zgłoszeń. 

Arkadiusz Bąbiak Główny Specjalista ds. EAM/

CMMS w firmie CPU-ZETO zwraca uwagę, że współ-

czesne przedsiębiorstwa produkcyjne, ale również 

obiekty użyteczności publicznej lub centra handlowe 

wyposażone są w szereg systemów nadzorujących 

reżim pracy urządzeń (liczba cykli produkcyjnych, 

temperatura pracy podzespołów, poziom drgań 

Nowoczesna rejestracja zdarzeń 
w systemach CMMS

W zakładach produkcyjnych systemy klasy CMMS 
(Computerised Maintenance Management Systems) wspierają 
utrzymanie ruchu i są dziś nieodzownym elementem 
nowoczesnej produkcji również tej zgodnej z koncepcjami 
Przemysłu 4.0. Do szybkiego reagowania na zdarzenia 
wpływające na produkcję wymagane są aktualne i wysokiej 
jakości dane.

Bohdan Szafrański
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itp.) lub analizujących warunki pracy (temperatura 

w pomieszczeniu, poziom wilgotności, zużycie me-

diów). Jednak często w swojej praktyce spotyka się 

ze stwierdzeniem – „nasze budynki i urządzenia są 

wyposażone w różne czujniki i punkty odczytu da-

nych, ale nie wiemy, czy i gdzie są one zapisywane”. 

Brak dostępu do danych i ich analiz powoduje, że nie 

możemy reagować z wyprzedzeniem na powstające 

zagrożenia i planować prace prewencyjne.

Wprowadzanie danych
Na co warto zwrócić uwagę, wybierając system naj-

lepiej wspierający wprowadzanie danych? Jak uważa 

Krzysztof Nowak, Project Manager w firmie TRANS-

-TEKA, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jakie 

elementy wspierające gromadzenie danych są klu-

czowe. Dla każdego przedsiębiorstwa ta odpowiedź 

będzie inna w zależności od specyfiki produkcji, 

stopnia jej zautomatyzowania i skomputeryzowania 

maszyn, lub linii produkcyjnych. Tam, gdzie jest to 

możliwe, przedsiębiorstwa powinny iść w kierunku 

automatyzacji zbierania danych o zdarzeniach mają-

cych wpływ na wydajność i jakość (takich jak awarie, 

mikroprzestoje itp.). Często przy mniej skomputery-

zowanym parku maszynowym taką automatyzację 

da się osiągnąć odpowiednim oczujnikowaniem 

linii produkcyjnej, co nie wymaga dużych nakładów 

finansowych, jak przy modernizacji linii i zastosowa-

niu sterowników PLC. Jednak – jego zdaniem – sama 

automatyzacja przy zbieraniu danych o zdarzeniach 

nie wystarczy, to tylko pierwszy etap gromadzenia 

informacji. Żaden automatyczny mechanizm nie 

odpowie nam na pytanie, co zostało wykonane 

w celu usunięcia awarii, jakie części zostały użyte 

i – co najważniejsze – jaka była pierwotna przyczyna 

usterki oraz co możemy zrobić, by uniknąć tego typu 

problemów w przyszłości. Żeby zebrać takie infor-

macje, należy postawić na intuicyjność i przyjazność 

interfejsu systemu CMMS. 

Interfejs dla kadry produkcyjnej i działu utrzy-

mania ruchu powinien być na tyle prosty, aby dało 

się go obsłużyć bez potrzeby zaglądania w instrukcję. 

Na tym etapie także jest miejsce na pewną automa-

tyzację jak na przykład użycie kart zbliżeniowych 

w celu ułatwienia logowania do systemu czy reje-

stracji czasu podejścia do maszyny. Należy pamiętać, 

że im bardziej skomplikowany lub nieintuicyjny jest 

interfejs systemu, tym większa niechęć użytkowni-

ków i w związku z tym mniej dokładne dane, które 

gromadzimy. Jakość danych jest niezwykle istotna, 

ponieważ to właśnie one służą do analiz i podej-

mowania decyzji, które prowadzą do wymiernych 

korzyści finansowych, dodaje Krzysztof Nowak.

Przydatną funkcjonalnością jest też możliwość 

wykorzystania tych samych paneli operatorskich 

(jeśli występują) przy maszynach do obsługi systemu 

MES i CMMS (EAM) – uważa Paweł Kaleta inżynier 

ds. systemów automatyki w firmie DSR. Pracownik 

służb utrzymania ruchu podchodząc do maszyny, 

loguje się na panelu, co jednoznacznie oznacza 

rozpoczęcie prac serwisowych. Dzięki temu widzimy 

na przykład, jaki był czas reakcji na zgłoszenie i ile 

trwała sama naprawa. W innej sytuacji pracownik 

UR może mieć urządzenie mobilne z zainstalowaną 

aplikacja CMMS i na bieżąco aktualizować statusy 

swoich zleceń i napraw. Na podstawie zebranych 

danych (informacji o wykorzystanych częściach 

zamiennych, magazynie i czasie oczekiwania na 

komponenty, kosztach przestoju maszyny), przyjmu-

jąc odpowiednie zależności, możemy wyliczyć, która 

awaria jest na tyle kosztowna, że należy wykonywać 

naprawy prewencyjne, a kiedy bardziej opłacalne 
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jest podejmowanie napraw dopiero po wystąpieniu 

problemu (tzw. preventive maintenance). Jak dodaje 

Paweł Kaleta, wybierając system CMMS, warto 

zwrócić uwagę na możliwość integracji z systemami 

ERP, w których planujemy wszelkie procesy produk-

cyjne oraz naprawy. Zwrotna informacja z systemu 

CMMS lub MES do systemu ERP powoduje zmianę/

przesunięcie harmonogramu produkcji. Mając dane 

z systemu CMMS o czasie naprawy danej awarii (jeśli 

występowała już ona wcześniej) możemy wstępnie 

przypisać jej planowany czas naprawy i uwzględnić 

to w harmonogramie. Należy również pamiętać, że 

wszystkie dane zbierane przez systemy CMMS i MES 

powinny być archiwizowane, a dostęp od tych histo-

rycznych nie powinien być w żaden sposób ograni-

czony, podsumowuje Paweł Kaleta.

Zdaniem Pawła Jakubika z firmy 4TECH, sys-

tem CMMS powinien pomagać w podejmowaniu 

racjonalnych decyzji w bieżącej pracy oraz analizie 

realizowanych zadań i doskonaleniu stosowanych 

procedur i zasobów w utrzymaniu ruchu. Do tego 

celu niezbędne jest pozyskiwanie i gromadzenie 

danych. Cześć z tych danych powstaje w innych 

systemach i jest rzeczą naturalną dążenie do ich 

automatycznego przekazywania. Do najczęściej po-

bieranych danych należą informacje o obciążeniach 

urządzeń. Ich źródłem mogą być systemy MES lub 

ERP (wielkość produkcji), lub bezpośrednio liczniki, 

lub systemy monitorujące zainstalowane w urzą-

dzeniach. Obciążenie decyduje o cyklach obsługi 

prewencyjnej urządzenia. Dlatego jak uważa, warto 

też rozważyć przyjmowanie zgłoszeń o usterkach 

z paneli produkcyjnych lub systemów monitorują-

cych pracę urządzeń. Na przykład system plan9000.

net ma gotowy standard odbierania danych w po-

staci usług sieciowych (webservice), z którego może 

korzystać każdy punkt zbierania danych.

Jarosław Goworek Lider Techniczny ds. systemu 

CMMS w firmie Queris też podkreśla, że kluczo-

wa jest przede wszystkim integracja. Możliwość 

powiązania systemu CMMS z innymi rozwiązania-

mi IT (np. systemem MES) sprawia, że staje się on 

efektywnym składnikiem procesów biznesowych. 

W dobie Internetu Rzeczy i tzw. Przemysłu 4.0 

systemy informatyczne nie mogą być samotnymi 

wyspami, ponieważ to przepływy informacyjne i wy-

miana danych między nimi stanowią realną wartość 

dla przedsiębiorstwa i danego działu. Jak mówi, 

praktyczną wartość integracji łatwo zobrazować na 

przykładzie powiązania systemu CMMS z systemem 

MES. Panel operatora MES połączony z maszyną 

informuje o zatrzymaniu pracy. Operator może tę 

sytuację uznać za awarię, a wtedy informacja o tym 

automatycznie trafi do systemu CMMS. Służby UR 

zostaną natychmiast powiadomione o zaistniałym 

zdarzeniu i mogą zacząć jego obsługę ze wsparciem 

własnego narzędzia (CMMS), mimo że samo zgło-

szenie zostało zrealizowane przy użyciu zupełnie 

odrębnego rozwiązania (MES). Innym przykładem 

jest automatyczne generowanie planu przeglądu na 

podstawie liczby przepracowanych roboczogodzin 

danej maszyny. Informacja o czasie pracy maszyny 

nie jest rejestrowana bezpośrednio przez system 

CMMS, ale wprowadzana do niego za pośrednictwem 

innego, zintegrowanego rozwiązania (np. ponownie 

MES). Na tej podstawie system co pewien określony 

czas automatycznie zaplanuje przegląd i powiadomi 

o tym odpowiednie osoby, dodaje Jarosław Goworek.

Jaka jest przyszłość systemów CMMS? Jak mówi 

Ryszard Krawczyński, główny konsultant sprzedaży 
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Aplikacji Oracle w Oracle Polska, dawniej moduły 

CMMS były często dołączane do pakietów wspo-

magających zarządzanie przedsiębiorstwem jako 

aplikacje pomocnicze. Te autonomiczne, rozproszone 

moduły były jednak niezbyt wygodne w użytkowa-

niu, dlatego obserwuje się ich powolne odchodzenie 

z rynku – w miarę jak coraz większą rolę zyskują 

rozwiązania klasy EAM (Enterprise Asset Manage-

ment – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa). 

Zapewniają one taką samą funkcjonalność, a przy 

tym są w pełni zintegrowane (nie tylko na poziomie 

danych, ale także procesów) z systemami ERP i CRM 

działającymi w obrębie przedsiębiorstwa. Dzięki 

temu możliwe jest osiągnięcie dużo większych 

korzyści (mniejsze koszty, lepsze wykorzystanie 

posiadanych zasobów) i szybszy zwrot zainwestowa-

nych w system pieniędzy. 

Dzięki takiej integracji bardzo łatwo można sko-

rzystać z systemów analitycznych, które w praktycz-

ny i wygodny dla użytkownika sposób przedstawiają 

dane zebrane w trakcie rejestracji zdarzeń, wykony-

wanych prac lub też wykonywanych pomiarów. Taka 

sytuacja powoduje, że systemy EAM firmy Oracle 

szybko zastępują wcześniejsze rozwiązania w wielu 

przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie. 

Według obserwacji firmy Oracle, im większe przed-

siębiorstwo, tym szybciej i znaczniejsze korzyści 

odniesie ono z zastosowania takich rozwiązań.

Przykłady systemów CMMS
Na rynku jest dostępnych wiele systemów i modu-

łów klasy CMMS. W ofercie firmy TRANS-TEKA są 

dwa takie systemy. Pierwszy to Tactin – autorski 

system klasy WFMS (WorkFlow Management Sys-

tem). Jak mówi Krzysztof Nowak, ogólnie systemy 

klasy WFMS pozwalają na znacznie szerszą obsługę 

przedsiębiorstwa niż tylko działu utrzymania ruchu, 

ale z racji kilkunastoletniego doświadczenia na ryn-

ku systemów CMMS firma oferuje klientom system 

Tactin przede wszystkim z konfiguracją dostosowaną 

do potrzeb działu UR. Projektując Tactin miano na 

celu utworzenie systemu intuicyjnego i elastycznego, 

by dostosowanie do potrzeb było realizowane jedynie 

przez konfigurację, a nie kosztownymi modułami, 

które muszą być wykonane przez programistów. 

Firma poleca go w każdej sytuacji, a szczególnie 

tam, gdzie możliwość instalacji oprogramowania 

na liniach produkcyjnych jest ograniczona i kładzie 

się duży nacisk na integrację z innymi elementami 

ekosystemu informatycznego (systemy SCADA/

MES/ERP). Drugi to MaintMaster (wcześniej znany 

pod nazwą Aretics) – szwedzki system klasy CMMS 

rozwijany od 24 lat. Charakteryzuje się elastyczno-

ścią i intuicyjnością obsługi. Wdrożenie systemu jest 

możliwe nawet w ciągu dwóch tygodni, a dodatkowy 

interfejs przeznaczony dla szeregowych pracowni-

ków produkcji oraz działu UR gwarantuje wysoką 

jakość gromadzonych danych bez konieczności 

przeprowadzania długotrwałych szkoleń. System 

polecany jest tam, gdzie kładzie się nacisk na ręczne 

wprowadzanie danych oraz gdy minimalizacja czasu 

wdrożenia jest czynnikiem decydującym.

Oferowany przez firmę 4TECH system plan9000.

net jest zbudowany w architekturze wielowarstwo-

wej, w której jedna z warstw (serwer sieciowy) zaj-

muje się przyjmowaniem, kontrolą zgodności i prze-

twarzaniem otrzymywanych danych. Poprzez usługi 

sieciowe mogą być tworzone połączenia z innymi 

systemami. Dane w systemie plan9000.net mogą być 

wprowadzane zarówno przez standardowy interfejs 

użytkownika (działający w przeglądarce interneto-

wej, zarówno w komputerach, jak i urządzeniach 

przenośnych), a także dzięki „wstrzykiwaniu” do sys-

temu poprzez inne programy bądź urządzenia. Firma 

ma doświadczenie w budowaniu specjalizowanych 

połączeń z różnymi systemami, w tym zaawansowa-

ne integracje z systemami ERP, a także z systemami 

MES. Warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzy-

stywania systemu plan9000.net „w chmurze”, czyli 

bez zaangażowania infrastruktury informatycznej 

użytkownika. Do rozpoczęcia pracy w tym modelu 

wystarczy urządzenie z przeglądarką internetową.

W rozwiązaniu oferowanym przez firmę Queris 

położono nacisk na możliwość pełnej integracji z in-

nymi dowolnymi systemami i zadbano o przyjazne 

wprowadzanie danych w sposób ręczny lub półauto-

matyczny. Wprowadzanie danych może odbywać się 

na wiele różnych sposobów. Począwszy od standar-

dowej aplikacji desktopowej, poprzez aplikację mo-

bilną i aplikację webową (przeglądarkę internetową) 

po dedykowane panele dotykowe, operatorskie, lub 

czytniki kodów kreskowych. Dzięki temu, że Queris 

CMMS jest produktem stworzonym przez firmę 

Queris, może ona dowolnie konfigurować sposoby 

wprowadzania danych, a także tworzyć zupełnie 

nowe, według indywidualnych potrzeb. System może 

pobierać dane z dowolnego udostępnionego źródła, 

na przykład z działających już w firmie systemów 

zgłoszeniowych.

Źródło: Neuron



52| Główny Mechanik 
Marzec–Kwiecień 2018

Natomiast firma Oracle oferuje obecnie system 

klasy EAM – Oracle Enterprise Asset Management 

(Oracle eAM), który udostępnia użytkownikom łatwą 

w obsłudze aplikację samoobsługową. Umożliwia on 

rozwój procedur postępowania w zakresie konser-

wacji, zarządzania pełnym cyklem eksploatacji 

aktywów przy zapewnieniu dokładnej ich widocz-

ności. Pozwala to wyeliminować nadmierne lub 

przestarzałe zapasy części zamiennych, wdrożyć 

zasady ochrony środowiska naturalnego i BHP, 

usprawnić koordynację harmonogramów produk-

cji oraz konserwacji. Również zwiększyć szybkość 

i dokładność przewidzianych w umowach czynności 

związanych z konserwacją. Oracle eAM jest filarem 

zintegrowanego miejsca pracy obejmującego graficz-

ne wyszukiwanie na potrzeby planowania i przydzie-

lania przestrzeni, przetwarzania zapotrzebowania 

na usługi w wielu kanałach, konserwacji systemów 

budynków oraz śledzenia zasobów technologicznych, 

pomaga zrównoważyć moce produkcyjne i koszty 

administracyjne oraz umożliwia efektywną eksplo-

atację obiektów. Jak mówi Ryszard Krawczyński, dla 

wielu przedsiębiorstw monitorowanie i skuteczna 

kontrola inwestycji w środki trwałe na każdym eta-

pie – od specyfikacji warunków zamówienia, przez 

przetarg, budowę, oddanie do użytku i konserwację, 

aż po wycofanie z eksploatacji – to wciąż trudny do 

zrealizowania cel.

Firma CPU-ZETO proponuje system EAM/

CMMS AGILITY. Pozwala on uporządkować system 

zbierania, analizy i przetwarzania danych dostęp-

nych z sieci punktów odczytu, liczników, przy czym 

przekazywanie może być realizowane przy użyciu 

dowolnego medium zarówno przewodowo, jak 

i bezprzewodowo. Wbudowane interfejsy wymiany 

danych pozwalają na jego łatwą integrację z opro-

gramowaniem odczytu i zapisu danych z liczników, 

czyli na pełną automatyzację wymiany danych. 

W dobie przechowywania i przetwarzania danych 

w chmurze np. usługa SAAS istotne jest bezpie-

czeństwo danych. Model wymiany pomiędzy Agility 

a czujnikami polega na przesłaniu informacji, które 

osobom postronnym nie są w stanie nic powiedzieć. 

Cały proces interpretacji i wiązania danych odbywa 

się w obiektach biznesowych systemu. Inną zaletą 

EAM /CMMS Agility jest możliwość „ręcznego” 

okresowego wprowadzania danych do wirtualnych 

liczników dla urządzenia lub obiektu (np. okresowy 

pomiar drgań, temperatury itp.). Dane zapisane, 

zaimportowane do Agility podlegają automatycznej 

analizie, są prezentowane w postaci graficznej i co 

najważniejsze system automatycznie powiadamia 

służby UR poprzez e-mail, SMS, aplikację mobilną, 

generując zlecenia pracy w przypadku gdy odczyty 

danych z liczników przekroczą zakładany poziom 

(np. liczba cykli produkcyjnych) lub zadane ramy 

reżimu pracy (np. temperatura pracy, poziom drgań 

itp.). Jak dodaje Arkadiusz Bąbiak, analiza danych 

historycznych pozwoli z większą precyzją określić 

dopuszczalne maksymalne/minimalne wartości 

odczytów, po których przekroczeniu niezbędna jest 

interwencja służby utrzymania ruchu („Condition 

Based Preventive Maintenance”).

Jeżeli zwracamy uwagę na zbieranie danych 

bezpośrednio z maszyn, to firma Neuron poleca 

Golem OEE SuperVisor Next. Można go nazwać sys-

temem MES dla gniazda produkcyjnego. Golem nie 

pozwala na analizę całego procesu i współzależności 

pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji, ale na 

szczegółową analizę pracy poszczególnych maszyn 

i stanowisk dostarczając materiał porównawczy. Sys-

tem współpracuje z programem CMMS Maszyna NG 

firmy Neuron, który ma opcję planowania przeglą-

dów z uwzględnieniem liczników motogodzin. Golem 

może, między innymi, na bieżąco aktualizować stan 

liczników motogodzin w systemie CMMS.

To oczywiście tylko wybór z wielu propozycji 

mniej i bardziej złożonych systemów dostępnych na 

naszym rynku.

Obecnie jedną z powszechnie wykorzystywanych 

koncepcji doskonalenia procesów w utrzymaniu 

ruchu jest TPM (Total Productive Maintenance). Jeśli 

ma ona skutecznie funkcjonować to trudno obyć się 

bez wdrożenia systemu klasy CMMS. Coraz częściej 

wymaga się też, żeby można je było obsługiwać rów-

nież przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych takich 

jak tablet lub smartfon. Specjaliści zwracają uwagę, 

że zastępując papierowe zgłoszenia w systemie 

CMMS, nie tylko usprawnia się proces wprowadzania 

do niego danych, ale też chroni środowisko. Źródło: Queris
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Nazwa pro-
gramu

Nazwa modułu Producent, 
kraj

Polskie firmy 
wdrożeniowe

Strona WWW Szacunko-
wa liczba 
wdrożeń 
w Polsce

Przykłady firm, w których wdrożono system Specjalizacja branżowa System 
przeznaczony 

dla firm małych/
średnich/
dużych

Możliwe sposoby wprowa-
dzania danych do systemu

Sposób 
obsługi: 
desktop/

web/
mobilnie

Ponadstandardowa funkcjonalność, na którą warto zwrócić uwagę Orienta-
cyjny czas 
wdrożenia  

(mies.)

API PRO API PRO API 
Maintenance 
Systems, 
Dania 

API Polska www.apipro.com/pl >20 SKF, Nutricia Zakłady Produkcyjne, Tchibo 
Manufacturing, Sita Polska, Mondi Group, 
Bunge, AGC Group, Unilever, Agra, Lundbeck, 
Akzo Nobel, Alstom Power, Berendsen, Volvo 
Cars, Nike Europe 

produkcja wszelkiego typu (automotive, 
energetyczna, logistyka, branża papier-
nicza, spożywcza, usługi serwisowe, 
porty, utilities, inne) 

-/+/+ bd. bd. skalowalny modułowy wspiera normy i systemy zarządzania (FDA, NQU, QS, ISO itp.) wielozakładowość – wsparcie dla wielu stref 
czasowych, walut i języków integracja – interfejsy z ERP i innymi systemami

3

DSR 4FACTORY EAM 4FAC-
TORY, SFC 
4FACTORY

DSR, Polska DSR www.dsr.com.pl system 
dostępny 
na rynku 

od stycznia 
2018 (2 

wdrożenia 
w trakcie)

system dostępny na rynku od stycznia 2018 r. 
(2 wdrożenia w trakcie)

produkcja przemysłowa wszystkich 
branż

+/+/+ ręcznie, czytnik kodów 
kreskowych, półautomatycz-
nie (z innego programu), 
automatycznie (z maszyn)

+/+/+ łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą IT i otwarty dostęp do dodatkowych usług łatwe i szybkie wdrożenie z bezpiecznym 
i skalowalnym połączeniem z danymi również w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure zmniejszone koszty inwestycji dzięki 
elastycznemu systemowi licencjonowania otwarte środowisko informatyczne przygotowane na rozszerzenia i dodatki 

2

EAM/CMMS 
Agility

EAM/CMMS, 
Agility Analytics, 
Agility Monitor

SSG Insight/
CPU ZETO 
w Jeleniej 
Górze, Polska

CPU ZETO w Je-
leniej Górze

www.cpu-zeto.pl 
getagility.pl

80 Narodowe Centrum Promieniowania Synchro-
tronowego – Solaris – UJ, Animex Foods, ABB, 
Volkswagen – Sitech PL/DE, ReckitBenckiser, 
Wood Group, Fiona Stanley Hospital

chemia, energetyka, branża motoryza-
cyjna, spożywcza, usługi serwisowe, 
przemysł chemiczny, przemysł naftowy, 
szpitale 

+/+/+ ręcznie; czytnik kodów 
kreskowych; RFID, import 
z: xls, xml, doc, txt; automa-
tycznie/półautomatycznie; 
web-serwisy

+/+/+ półautomatyczna lub automatyczna ocena krytyczności maszyn i części zamiennych, moduł Mobile on-line/off-line – rejestracja 
wykonanych zleceń, transakcji magazynowych, podgląd dokumentów, dodawanie dokumentów, zaawansowany moduł analityczny 
– wizualne analizy kosztowe, zleceń, magazynowe i dotyczące zakupów, zaawansowany moduł analityczny zewnętrzny bezli-
cencyjny Agility Analytics i Agility Monitor, integracje z dowolnym już istniejącym systemem, wielojęzyczność, wielozakładowość, 
obsługa systemu za pomocą graficznej wizualizacji maszyny/obiektu/stanowiska pracy

3–6

Eurotronic MP2 Eurotronic MP2 Eurotronic, 
Polska 

Eurotronic www.eurotronic.net.pl bd. bd. wszelkiego typu +/+/- bd. bd. ewidencja obiektów technicznych wraz z historią eksploatacyjną, kosztami utrzymania i dokumentacją; zgłaszanie usterek 
i problemów związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz przekazywanie ich służbom utrzymania wraz z automatycznym powia-
damianiem (email, SMS); uruchamianie zleceń na prace serwisowe i remontowe, planowane i awaryjne; harmonogramowanie i ko-
ordynacja pracy personelu działu utrzymania ruchu; prowadzenie gospodarki magazynowej oraz realizacja potrzeb materiałowych; 
obsługa pełnego cyklu zaopatrzenia: zapotrzebowania, zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, dostawy; 

bd.

IFS Applica-
tions

IFS Remonty IFS World 
Operations 

Advanced Busi-
ness Solutions, 
Informatyka 

www.IFSWORLD.com bd. Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, 
PGNiG Termika, MPWIK w Warszawie, MPWiK 
w Krakowie, MPWiK we Wrocławiu, Mostostal 
Zabrze, PRM Mosty-Łódź, KBR Poland, Proj-
przem, Stalprodukt, Cognor, Alumetal, Synthos, 
Grupa Powen-Wafapomp, Profim 

energetyka i przedsiębiorstwa użytecz-
ności publicznej, sektor konstrukcyjno-
-budowlany, przemysł metalurgiczny, 
chemiczny, maszynowy, meblarstwo 

-/+/+ bd. +/+/+ zarządzanie działaniami z zakresu utrzymania ruchu, obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO), zarządzanie serwisem 
w terenie, logistyka zwrotów

bd.

Infor Infor EAM Infor, USA Eurotronic www.eurotronic.net 
www.infor.com

>50 PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź, Faurecia 
Automotive Polska, CEZ Polska, ANWIL, 
FAMOT Pleszew, ORLEN Serwis, DANONE 

chemia, energetyka, górnictwo, 
motoryzacja, przemysł spożywczy, 
usługi serwisowe, przemysł naftowy, 
nieruchomości 

-/+/+ bd. bd. ewidencja infrastruktury, wizualizacja graficzna GIS, gospodarka magazynowa i zaopatrzeniowa części zamiennych i usług, 
obsługa prac bieżących, prac planowanych (przeglądów i konserwacji), obsługa floty pojazdów, zarządzanie projektami, postojem 
remontowym 

ok. 12

MaintMaster MaintMaster MaintMaster, 
Szwecja

Trans-Teka www.transteka.pl/
maintmaster-cmms

15 Cloetta, Aspen, SIA Glass dostosowane do obsługi parku maszy-
nowego każdego rodzaju

+/+/+  wprowadzenie ręczne +/-/+ uproszczony interfejs dla operatorów i mechaników, ułatwiający i przyśpieszający pracę z systemem elastyczna konfiguracja 
pozwalająca użytkownikom na własnoręczne dostosowywanie systemu bez konieczności zamawiania modułów u producenta. 
Bardzo krótki czas wdrożenia systemu pozwalający na szybkie osiąganie wymiernych korzyści.

1

Oracle E-Busi-
ness Suite

Enterprise Asset 
Management 
(eAM)

Oracle Corpo-
ration, USA

Oracle Polska, 
Asseco

www.oracle.com 5 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Polskie 
Porty Lotnicze PPL, Zakłady Chemiczne „Soda 
Mątwy” (Soda Polska), Zakłady Chemiczne 
„Janikosoda”, Bank BGŻ

kolejnictwo – infrastruktura, tabor, 
przemysł, hutnictwo, zakłady chemicz-
ne – instalacje, transport, infrastruktura 
– drogi, mosty, przemysł stoczniowy, 
energetyka, gospodarka komunalna, 
komunikacja, przemysł wydobywczy,

+/+/+ interfejsy, web-serwisy, pliki 
płaskie, ręczne, urządzenia 
mobile, IoT, liczniki pomia-
rowe

+/+/+ obsługa środków linearnych – linie kolejowe, mosty, tunele, autostrady, Internet rzeczy (IoT), liczniki pomiarowe, komunikacja 
online

6

Oracle Fusion 
Cloud Servise

Fusion Main-
tenance Cloud 
Servise

Oracle Corpo-
ration, USA

Oracle Polska, 
Asseco

www.oracle.com bd. (nowy 
produkt na 

rynku)

bd. (nowy produkt na rynku) kolejnictwo – infrastruktura, tabor, 
przemysł, hutnictwo, zakłady chemicz-
ne – instalacje, transport, infrastruktura 
– drogi, mosty, przemysł stoczniowy, 
energetyka, gospodarka komunalna, 
komunikacja, przemysł wydobywczy,

+/+/+ interfejsy, web-serwisy, pliki 
płaskie, ręczne, urządzenia 
mobile, IoT, liczniki pomia-
rowe

+/+/+ rozwiązanie w chmurze, internet rzeczy (IoT), liczniki pomiarowe, komunikacja online 6

plan9000.net plan9000.net 4TECH, 
Polska

4TECH, BPSC, 
Zeto Poznań, 
Medhub

www.plan9000.net 
www.4tech.com.pl

75 Engie Słupsk, Schneider Electric Polska, Orifla-
me Poland, Teva Operations Poland, Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Tauron 
Ekoenergia, Procars, Eko-plon, Huta Victoria, 
Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

energetyka, transport, elektrotechnika, 
farmaceutyka, motoryzacja, przemysł 
spożywczy, przemysł chemiczny, 
placówki medyczne

+/+/+ ręcznie, poprzez arkusze 
kalkulacyjne (masowa aktuali-
zacja danych), czytniki kodów 
kreskowych, udostępnione 
serwisy sieciowe (web-serwi-
sy), połączenia z systemami 
MES i ERP

+/+/+ 
(pełna 

funkcjo-
nalność 

dostępna 
w prze-

glądarce 
interneto-

wej)

indywidualny pulpit użytkownika z dostępem do wybranych funkcjonalności i wskaźnikami w postaci zegarów, zdefiniowanymi 
przez użytkownika prezentacja i wyróżnianie danych wg indywidualnych potrzeb i upodobań użytkowników projekty o złożonej 
strukturze elastyczne planowanie wg różnych kryteriów interaktywny, graficzny harmonogram prac i projektów zaawansowanie 
rzeczowe i finansowe prac przydział uprawnień z dokładnością do wybranych zakresów danych praca „w chmurze” internetowej 
możliwość łatwego dostosowania funkcji systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika

3–6

Queris CMMS Queris CMMS Queris / 
Polska

Queris www.queris.pl ok. 50 Saint-Gobain, Husqvarna, Zielona Budka, 
Fakro, Wiśniowski, Froneri, Paged Sklejka, 
Helvetia, Press Glass, Eko Okna, Grupa Kęty, 
Lear Corporation, Lesaffre, Sokpol, ZM Łuków, 
Oceanic, Lactalis

spożywcza, motoryzacyjna, maszy-
nowa, narzędziowa, stolarka okienna, 
meblowa, szklarska, chemiczna, 
kosmetyczna, budowlana

+/+/+ ręcznie, automatycznie, 
półautomatycznie, integracja 
z innymi systemami, 
integracja bezpośrednio 
z maszynami, czytnik kodów 
kreskowych, smartfon, 
przeglądarka

+/+/+ obsługa wielozakładowości – w tym różne strefy czasowe i wersje językowe nowoczesny i intuicyjny interfejs aplikacji obsługa 
przez urządzenia mobilne (Android) moduł Queris CMMS TV – niestandardowa prezentacja informacji możliwości bardzo szerokiej 
personalizacji systemu integracja bezpośrednio z maszynami możliwość wykorzystania kodów kreskowych i/lub technologii RFID 
polskie profesjonalne wsparcie techniczne (profesjonalny helpdesk) certyfikowane szkolenie z obsługi systemu CMMS

1

S.U.R-FBD S.U.R-FBD FBD, Polska FBD www.sur.pl >100 Hager, Tarczyński, Balcerzak, TBMECA, 
Magneti Marelli, Statoil, Euroglas, Orlen Oil, 
Electrolux, Harris, Lincoln Electric, Apator, H+H, 
Bakalland, Mieszko, Royal Canin, Dr. Oetker, 
Cisowianka

różne +/+/+ bd. bd. zarządzanie środkami trwałymi infrastruktury, prowadzenie gospodarki remontowej, prowadzenie przeglądów technicznych 
i konserwacji maszyn, prowadzenie gospodarki magazynowej UR, zarządzanie zamówieniami na materiały i części zamienne, 
raportowanie i generowanie statystyk.

1

Tactin Clear Mainte-
nance

Trans-Teka, 
Polska

Trans-Teka www.tactin.transteka.pl 1 NODN Target, TaxiOnline dostosowane do obsługi parku maszy-
nowego każdego rodzaju

+/+/+ wprowadzenie ręczne, 
integracja z innym systemem 
(lub stroną www), automa-
tycznie tworzenie danych 
na podstawie mechanizmów 
harmonogramowanych

-/+/+ intuicyjny interfejs pozwalający na prezentację tych samych zestawów danych w inny sposób w zależności od roli użytkownika brak 
konieczności instalacji czegokolwiek na komputerach docelowych – wystarczy przeglądarka internetowa wbudowane mechanizmy 
pozwalające na łatwą integrację z zewnętrznymi systemami (automatyzacja gromadzenia danych) duże możliwości analityczne 
i możliwość własnoręcznego tworzenia zestawień, analiz, raportów i innych wydruków 

4–6
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Nazwa pro-
gramu

Nazwa modułu Producent, 
kraj

Polskie firmy 
wdrożeniowe

Strona WWW Szacunko-
wa liczba 
wdrożeń 
w Polsce

Przykłady firm, w których wdrożono system Specjalizacja branżowa System 
przeznaczony 

dla firm małych/
średnich/
dużych

Możliwe sposoby wprowa-
dzania danych do systemu

Sposób 
obsługi: 
desktop/

web/
mobilnie

Ponadstandardowa funkcjonalność, na którą warto zwrócić uwagę Orienta-
cyjny czas 
wdrożenia  

(mies.)

API PRO API PRO API 
Maintenance 
Systems, 
Dania 

API Polska www.apipro.com/pl >20 SKF, Nutricia Zakłady Produkcyjne, Tchibo 
Manufacturing, Sita Polska, Mondi Group, 
Bunge, AGC Group, Unilever, Agra, Lundbeck, 
Akzo Nobel, Alstom Power, Berendsen, Volvo 
Cars, Nike Europe 

produkcja wszelkiego typu (automotive, 
energetyczna, logistyka, branża papier-
nicza, spożywcza, usługi serwisowe, 
porty, utilities, inne) 

-/+/+ bd. bd. skalowalny modułowy wspiera normy i systemy zarządzania (FDA, NQU, QS, ISO itp.) wielozakładowość – wsparcie dla wielu stref 
czasowych, walut i języków integracja – interfejsy z ERP i innymi systemami

3

DSR 4FACTORY EAM 4FAC-
TORY, SFC 
4FACTORY

DSR, Polska DSR www.dsr.com.pl system 
dostępny 
na rynku 

od stycznia 
2018 (2 

wdrożenia 
w trakcie)

system dostępny na rynku od stycznia 2018 r. 
(2 wdrożenia w trakcie)

produkcja przemysłowa wszystkich 
branż

+/+/+ ręcznie, czytnik kodów 
kreskowych, półautomatycz-
nie (z innego programu), 
automatycznie (z maszyn)

+/+/+ łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą IT i otwarty dostęp do dodatkowych usług łatwe i szybkie wdrożenie z bezpiecznym 
i skalowalnym połączeniem z danymi również w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure zmniejszone koszty inwestycji dzięki 
elastycznemu systemowi licencjonowania otwarte środowisko informatyczne przygotowane na rozszerzenia i dodatki 

2

EAM/CMMS 
Agility

EAM/CMMS, 
Agility Analytics, 
Agility Monitor

SSG Insight/
CPU ZETO 
w Jeleniej 
Górze, Polska

CPU ZETO w Je-
leniej Górze

www.cpu-zeto.pl 
getagility.pl

80 Narodowe Centrum Promieniowania Synchro-
tronowego – Solaris – UJ, Animex Foods, ABB, 
Volkswagen – Sitech PL/DE, ReckitBenckiser, 
Wood Group, Fiona Stanley Hospital

chemia, energetyka, branża motoryza-
cyjna, spożywcza, usługi serwisowe, 
przemysł chemiczny, przemysł naftowy, 
szpitale 

+/+/+ ręcznie; czytnik kodów 
kreskowych; RFID, import 
z: xls, xml, doc, txt; automa-
tycznie/półautomatycznie; 
web-serwisy

+/+/+ półautomatyczna lub automatyczna ocena krytyczności maszyn i części zamiennych, moduł Mobile on-line/off-line – rejestracja 
wykonanych zleceń, transakcji magazynowych, podgląd dokumentów, dodawanie dokumentów, zaawansowany moduł analityczny 
– wizualne analizy kosztowe, zleceń, magazynowe i dotyczące zakupów, zaawansowany moduł analityczny zewnętrzny bezli-
cencyjny Agility Analytics i Agility Monitor, integracje z dowolnym już istniejącym systemem, wielojęzyczność, wielozakładowość, 
obsługa systemu za pomocą graficznej wizualizacji maszyny/obiektu/stanowiska pracy

3–6

Eurotronic MP2 Eurotronic MP2 Eurotronic, 
Polska 

Eurotronic www.eurotronic.net.pl bd. bd. wszelkiego typu +/+/- bd. bd. ewidencja obiektów technicznych wraz z historią eksploatacyjną, kosztami utrzymania i dokumentacją; zgłaszanie usterek 
i problemów związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz przekazywanie ich służbom utrzymania wraz z automatycznym powia-
damianiem (email, SMS); uruchamianie zleceń na prace serwisowe i remontowe, planowane i awaryjne; harmonogramowanie i ko-
ordynacja pracy personelu działu utrzymania ruchu; prowadzenie gospodarki magazynowej oraz realizacja potrzeb materiałowych; 
obsługa pełnego cyklu zaopatrzenia: zapotrzebowania, zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, dostawy; 

bd.

IFS Applica-
tions

IFS Remonty IFS World 
Operations 

Advanced Busi-
ness Solutions, 
Informatyka 

www.IFSWORLD.com bd. Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, 
PGNiG Termika, MPWIK w Warszawie, MPWiK 
w Krakowie, MPWiK we Wrocławiu, Mostostal 
Zabrze, PRM Mosty-Łódź, KBR Poland, Proj-
przem, Stalprodukt, Cognor, Alumetal, Synthos, 
Grupa Powen-Wafapomp, Profim 

energetyka i przedsiębiorstwa użytecz-
ności publicznej, sektor konstrukcyjno-
-budowlany, przemysł metalurgiczny, 
chemiczny, maszynowy, meblarstwo 

-/+/+ bd. +/+/+ zarządzanie działaniami z zakresu utrzymania ruchu, obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO), zarządzanie serwisem 
w terenie, logistyka zwrotów

bd.

Infor Infor EAM Infor, USA Eurotronic www.eurotronic.net 
www.infor.com

>50 PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź, Faurecia 
Automotive Polska, CEZ Polska, ANWIL, 
FAMOT Pleszew, ORLEN Serwis, DANONE 

chemia, energetyka, górnictwo, 
motoryzacja, przemysł spożywczy, 
usługi serwisowe, przemysł naftowy, 
nieruchomości 

-/+/+ bd. bd. ewidencja infrastruktury, wizualizacja graficzna GIS, gospodarka magazynowa i zaopatrzeniowa części zamiennych i usług, 
obsługa prac bieżących, prac planowanych (przeglądów i konserwacji), obsługa floty pojazdów, zarządzanie projektami, postojem 
remontowym 

ok. 12

MaintMaster MaintMaster MaintMaster, 
Szwecja

Trans-Teka www.transteka.pl/
maintmaster-cmms

15 Cloetta, Aspen, SIA Glass dostosowane do obsługi parku maszy-
nowego każdego rodzaju

+/+/+  wprowadzenie ręczne +/-/+ uproszczony interfejs dla operatorów i mechaników, ułatwiający i przyśpieszający pracę z systemem elastyczna konfiguracja 
pozwalająca użytkownikom na własnoręczne dostosowywanie systemu bez konieczności zamawiania modułów u producenta. 
Bardzo krótki czas wdrożenia systemu pozwalający na szybkie osiąganie wymiernych korzyści.

1

Oracle E-Busi-
ness Suite

Enterprise Asset 
Management 
(eAM)

Oracle Corpo-
ration, USA

Oracle Polska, 
Asseco

www.oracle.com 5 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Polskie 
Porty Lotnicze PPL, Zakłady Chemiczne „Soda 
Mątwy” (Soda Polska), Zakłady Chemiczne 
„Janikosoda”, Bank BGŻ

kolejnictwo – infrastruktura, tabor, 
przemysł, hutnictwo, zakłady chemicz-
ne – instalacje, transport, infrastruktura 
– drogi, mosty, przemysł stoczniowy, 
energetyka, gospodarka komunalna, 
komunikacja, przemysł wydobywczy,

+/+/+ interfejsy, web-serwisy, pliki 
płaskie, ręczne, urządzenia 
mobile, IoT, liczniki pomia-
rowe

+/+/+ obsługa środków linearnych – linie kolejowe, mosty, tunele, autostrady, Internet rzeczy (IoT), liczniki pomiarowe, komunikacja 
online

6

Oracle Fusion 
Cloud Servise

Fusion Main-
tenance Cloud 
Servise

Oracle Corpo-
ration, USA

Oracle Polska, 
Asseco

www.oracle.com bd. (nowy 
produkt na 

rynku)

bd. (nowy produkt na rynku) kolejnictwo – infrastruktura, tabor, 
przemysł, hutnictwo, zakłady chemicz-
ne – instalacje, transport, infrastruktura 
– drogi, mosty, przemysł stoczniowy, 
energetyka, gospodarka komunalna, 
komunikacja, przemysł wydobywczy,

+/+/+ interfejsy, web-serwisy, pliki 
płaskie, ręczne, urządzenia 
mobile, IoT, liczniki pomia-
rowe

+/+/+ rozwiązanie w chmurze, internet rzeczy (IoT), liczniki pomiarowe, komunikacja online 6

plan9000.net plan9000.net 4TECH, 
Polska

4TECH, BPSC, 
Zeto Poznań, 
Medhub

www.plan9000.net 
www.4tech.com.pl

75 Engie Słupsk, Schneider Electric Polska, Orifla-
me Poland, Teva Operations Poland, Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Tauron 
Ekoenergia, Procars, Eko-plon, Huta Victoria, 
Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

energetyka, transport, elektrotechnika, 
farmaceutyka, motoryzacja, przemysł 
spożywczy, przemysł chemiczny, 
placówki medyczne

+/+/+ ręcznie, poprzez arkusze 
kalkulacyjne (masowa aktuali-
zacja danych), czytniki kodów 
kreskowych, udostępnione 
serwisy sieciowe (web-serwi-
sy), połączenia z systemami 
MES i ERP

+/+/+ 
(pełna 

funkcjo-
nalność 

dostępna 
w prze-

glądarce 
interneto-

wej)

indywidualny pulpit użytkownika z dostępem do wybranych funkcjonalności i wskaźnikami w postaci zegarów, zdefiniowanymi 
przez użytkownika prezentacja i wyróżnianie danych wg indywidualnych potrzeb i upodobań użytkowników projekty o złożonej 
strukturze elastyczne planowanie wg różnych kryteriów interaktywny, graficzny harmonogram prac i projektów zaawansowanie 
rzeczowe i finansowe prac przydział uprawnień z dokładnością do wybranych zakresów danych praca „w chmurze” internetowej 
możliwość łatwego dostosowania funkcji systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika

3–6

Queris CMMS Queris CMMS Queris / 
Polska

Queris www.queris.pl ok. 50 Saint-Gobain, Husqvarna, Zielona Budka, 
Fakro, Wiśniowski, Froneri, Paged Sklejka, 
Helvetia, Press Glass, Eko Okna, Grupa Kęty, 
Lear Corporation, Lesaffre, Sokpol, ZM Łuków, 
Oceanic, Lactalis

spożywcza, motoryzacyjna, maszy-
nowa, narzędziowa, stolarka okienna, 
meblowa, szklarska, chemiczna, 
kosmetyczna, budowlana

+/+/+ ręcznie, automatycznie, 
półautomatycznie, integracja 
z innymi systemami, 
integracja bezpośrednio 
z maszynami, czytnik kodów 
kreskowych, smartfon, 
przeglądarka

+/+/+ obsługa wielozakładowości – w tym różne strefy czasowe i wersje językowe nowoczesny i intuicyjny interfejs aplikacji obsługa 
przez urządzenia mobilne (Android) moduł Queris CMMS TV – niestandardowa prezentacja informacji możliwości bardzo szerokiej 
personalizacji systemu integracja bezpośrednio z maszynami możliwość wykorzystania kodów kreskowych i/lub technologii RFID 
polskie profesjonalne wsparcie techniczne (profesjonalny helpdesk) certyfikowane szkolenie z obsługi systemu CMMS

1

S.U.R-FBD S.U.R-FBD FBD, Polska FBD www.sur.pl >100 Hager, Tarczyński, Balcerzak, TBMECA, 
Magneti Marelli, Statoil, Euroglas, Orlen Oil, 
Electrolux, Harris, Lincoln Electric, Apator, H+H, 
Bakalland, Mieszko, Royal Canin, Dr. Oetker, 
Cisowianka

różne +/+/+ bd. bd. zarządzanie środkami trwałymi infrastruktury, prowadzenie gospodarki remontowej, prowadzenie przeglądów technicznych 
i konserwacji maszyn, prowadzenie gospodarki magazynowej UR, zarządzanie zamówieniami na materiały i części zamienne, 
raportowanie i generowanie statystyk.

1

Tactin Clear Mainte-
nance

Trans-Teka, 
Polska

Trans-Teka www.tactin.transteka.pl 1 NODN Target, TaxiOnline dostosowane do obsługi parku maszy-
nowego każdego rodzaju

+/+/+ wprowadzenie ręczne, 
integracja z innym systemem 
(lub stroną www), automa-
tycznie tworzenie danych 
na podstawie mechanizmów 
harmonogramowanych

-/+/+ intuicyjny interfejs pozwalający na prezentację tych samych zestawów danych w inny sposób w zależności od roli użytkownika brak 
konieczności instalacji czegokolwiek na komputerach docelowych – wystarczy przeglądarka internetowa wbudowane mechanizmy 
pozwalające na łatwą integrację z zewnętrznymi systemami (automatyzacja gromadzenia danych) duże możliwości analityczne 
i możliwość własnoręcznego tworzenia zestawień, analiz, raportów i innych wydruków 

4–6
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