
CMMS - Skomputeryzowane zarządzanie 

utrzymaniem ruchu 

ARP Innovation Pitch 1 

Filip Jankun, CEO 

INSOH sp. z o. o. 



2 ARP Innovation Pitch 

 Wyzwania 

8. System wspierający eksploatacje pojazdów 

 
Projekt i koncepcja wspierająca eksploatacje pojazdów (system klasy CMMS) wraz ze 

zintegrowanym interfejsem graficznym obrazującym budowę modułową pojazdu. 

 

Nasz system umożliwia bezpiecznie połączenie pojazdu z chmurą obliczeniową  

i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą nowoczesnej sieci 4G. 

Użytkownik na podstawie precyzyjnych informacji dostarczanych w czasie 

rzeczywistym ma możliwość reagowania na wszelkie nieprawidłowości w 

działaniu pojazdu oraz podejmowaniu natychmiastowych działań.  

System posiada funkcjonalność Predictive Maintenance - wykrywanie usterek, 

jeszcze przed ich wystąpieniem i eliminację nieplanowanych przestojów 
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Pomysł, 1/2 

• Nasze rozwiązanie pozwala zbierać informacje z pojazdów i w czasie rzeczywistym przesyłać je 

do chmury obliczeniowej. Na podstawie zebranych informacji system wspomaga utrzymanie ruchu 

oraz codzienną eksploatację pojazdów. System ma również możliwość wykrywania usterek, 

jeszcze przed ich wystąpieniem i dokonania napraw w dogodnym dla użytkownika terminie 

eliminując nieplanowane przestoje. 

• Podstawowe funkcje systemu: 
• Planowanie przeglądów, remontów, konserwacji 

• Natychmiastowe powiadomienia o awariach 

• Zarządzanie magazynem części zamiennych (zapotrzebowanie, budżetowanie, raportowanie) 

• Monitorowanie on-line floty pojazdów 

• Predictive Maintenance – wykrywanie usterek przed ich wystąpieniem 

 

 

• Rozwiązanie zostało pilotażowo wdrożone do monitorowania baterii trakcyjnych autobusów 

elektrycznych marki Solaris Bus and Coach, URSUS, TEMSA. 

 

• TRL 7 – rozwiązanie wdrożone, zbliża się do 100 zainstalowanych jednostek. 

 

• Rozwiązanie jest chronione prawem autorskim, firma ma wdrożony regulamin zarządzania 

własnością intelektualną. 
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Pomysł, 2/2 

Wartość dodana 

• Natychmiastowe powiadamianie o usterkach, w czasie poniżej 1min 

• Skrócenie czasu serwisu – diagnoza zdalna, obsługa serwisowa krótsza o 50% 

• Zmniejszenie kosztów części zamiennych poprzez zamówienia części z wyprzedzeniem i w 

większych partiach 

 

• Budżet projektu ustalany jest na podstawie ilości wdrażanych funkcjonalności i różnorodności 

monitorowanych pojazdów. Jednorazowe koszty wdrożenia to 300 000-600 000 zł, roczne 

koszty utrzymania infrastruktury i oprogramowania to ok. 120 000 zł. 
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Firma / Zespół 1/2 

• Firma to MŚP, zarejestrowana 18/08/2016 

 

• Firma obecnie zatrudnia 7 osób w trzech zespołach: 
Techniczny (lider + 2 programistów) 

Ekspercki (lider + 1 analityk) 

Sprzedażowy (lider + 1 analityk) 

 

• Kluczowe kompetencje techniczne i sprzedażowe dostarczają udziałowcy spółki. 
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Firma / Zespół 2/2 

mgr inż. Filip Jankun 
Lider zespołu sprzedażowego, prezes 
Definicja produktu, sprzedaż 
• Absolwent Politechniki Warszawskiej 
• Ponad 6 lat doświadczenia w opracowaniu rozwiązań systemów 

bateryjnych dla autobusów elektrycznych  

mgr inż. Jarosław Lasecki 
Lider zespołu technicznego 
Wdrożenie oprogramowania, testy 
• Absolwent Politechniki Warszawskiej 
• Doświadczenie w opracowaniu rozwiązań telemetrycznych w przemyśle 
• W 2016 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za szczególne 

osiągnięcia naukowo-techniczne za udział w projekcie Eco-Mobilność 
zadanie 3: System Pionizacji i Wspomagania Ruchu 

 

 
Współpraca od ponad 8 lat 
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Rozwiązanie, 1/1 

• Na rynku istnieją rozwiązania dostarczane przez wyspecjalizowane firmy.  

• Duże firmy np. Siemens, mają wewnętrznie rozwijane oprogramowanie. 

 

• Nasze rozwiązanie będzie wyróżniało się: 

• Funkcjami Predictive Maintenance – przewidywanie usterek, eliminacja nieplanowanych 

przestojów 

• Najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, zastosowaniem rozwiązań z dziedziny 

BigData 

 

• Wartość dodana dla użytkownika: 

 

• Natychmiastowe powiadamianie o usterkach, w czasie poniżej 1min 

• Skrócenie czasu serwisu – diagnoza zdalna, obsługa serwisowa krótsza o 50% 

• Zmniejszenie kosztów części zamiennych poprzez zamówienia części z wyprzedzeniem i w 

większych partiach 
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/1 

• Szacujemy, że wdrożenie rozwiązania jest możliwe w ciągu dwunastu miesięcy. 

 

• Projekt w chwili obecnej nie potrzebuje zewnętrznego finansowania. 
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Referencje 

• Rozwiązanie zostało pilotażowo wdrożone do monitorowania baterii trakcyjnych autobusów 

elektrycznych marki Solaris Bus and Coach, URSUS, TEMSA. 

 

• Projekt pozyskał finansowanie wysokości 1 000 000zł z programu POPW 1.1.2. 

 

• Zakończyliśmy proces inkubacji w ramach Platform Startowych PARP 

 

• Rozwiązanie zostało wyróżnione przez Platformy Startowe przed Ministerstwem Rozwoju  
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Dziękuje za uwagę! 

Filip Jankun, CEO  

filip.jankun@insoh.pl, +48 600 285 766 


