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Wyzwania
• Wyzwanie 8 - System wspierający eksploatację pojazdów. Projekt i koncepcja

wspierająca eksploatacje pojazdów (system klasy CMMS) wraz ze zintegrowanym

interfejsem graficznym obrazującym budowę modułową pojazdu. Poziom III.

• Proponowane rozwiązanie to nowoczesny systemem wspierający eksploatację

pojazdów, oferujący funkcjonalność ewidencji zasobów ze zintegrowanym

interfejsem graficznym obrazującym modułową budowę pojazdu. System wspiera

zarządzania pracami serwisowymi, prezentację historii wykonanych prac,

zgłaszanie usterek, planowanie i przydzielanie prac do grup i wskazanych

wykonawców. Zgłoszenia i raporty eksploatacyjne mogą pochodzić z wielu źródeł,

w szczególności pracowników terenowych wyposażonych w urządzenia mobilne,

od pasażerów wykorzystujących komunikację poprzez zautomatyzowane boty FB

Messenger, mogą pochodzić także z systemów IoT. Administrator może

konfigurować system w takich obszarach jak: model opisujący eksploatowane

pojazdy, pozwalający na wszechstronny opis przy pomocy klas, atrybutów i

modułów; szablonów i reguł dotyczących prac eksploatacyjnych; eksport & import

danych; przypisywania ról użytkownikom. System może być zintegrowany z

systemami wykorzystywanymi w firmie w szczególności z systemami i sensorami

IoT. Wyposażony jest w aplikacje na urządzenia mobilne i komputery PC; może

być używany w modelu SaaS, z wykorzystaniem prywatnej lub publicznej

infrastruktury cloud. Umożliwia wykorzystanie technologii NFC, GPS, kodów 1D i

2D, WiFi, beaconów BLE, tagów RFID do potwierdzania lokalizacji osób

wykonujących prace lub do zautomatyzowanego wyszukiwania informacji o

eksploatowanych pojazdach i podzespołach.
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Pomysł, 1/2

System pozwala zarządzać zasobami należącymi do operatorów sieci transportowych, kolejowych, 

telekomunikacyjnych i przesyłowych. Przy użyciu aplikacji na smartfony i tablety pracownicy mogą się 

dzielić informacją wspomagającą eksploatację pojazdów i zasobów oraz realizować procesy ich 

naprawy i utrzymania. Mogą odbierać zlecenia dotyczące przeglądów eksploatacyjnych i składać 

raporty z wykonanych prac. Mogą załączać bogatą informację multimedialną dotyczącą wykonanych 

prac. Mają dostęp do informacji ewidencyjnej, aktualnego stanu jak historycznych informacji 

eksploatacyjnych. (Do prezentacji ppt dołączone są dodatkowe materiały informacyjne pdf).

Wdrożenie systemu pozwala zwiększyć efektywność procesu eksploatacji pojazdów poprzez 

gromadzenie bogatej informacji multimedialnej, aktualizowanie jej na bieżąco przez pracowników w 

miejscu wykonywania czynności serwisowych oraz z sieci czujników, udostępnienie informacji 

pracownikom w dowolnym miejscu i czasie, oraz wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do 

włączenia większej grupy pracowników w proces pozyskiwania i aktualizacji informacji.

Proponowane rozwiązanie bazuje na uniwersalnej platformie, było przedmiotem kilku wdrożeń

komercyjnych i pilotażowych, pozwoliło wygenerować przychody ze zrealizowanych umów.

Firma z powodzeniem zrealizowała projekty dla takich klientów jak: Scania, Orange, Falck, InPost,

Veolia (pilotaż).

Oceniamy, że poziom TRL przewyższa wymagany poziom III.

Firma Asta Labs posiada prawa majątkowe do oferowanego rozwiązania, chronione jest to stosownymi

umowami, wykorzystywany jest unikalne know-how.
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Pomysł, 2/2

• Wdrożenie systemu pozwala zwiększyć efektywność procesu eksploatacji pojazdów. Może to

być mierzone w szczególności zmniejszoną ilością wizyt serwisowych i inspekcji pojazdów i

podzespołów. Dzięki temu, że zapewniony jest dostęp do aktualnej informacji. Można także z

wyprzedzeniem, optymalniej planować prace serwisowe.

• Wdrożenie systemu można przeprowadzić bez wysokich nakładów inwestycyjnych. Można

używać systemu w modelu usługowych. Wdrożenie systemu można rozpocząć na poziomie

5.000 zł -15.000 zł w zależności od zakresu, np. wymaganych prac integracyjnych.

• W trakcie użytkowania należy liczyć się z poziomem 5.000 zł -25.000 zł za korzystanie z

systemu w modelu usługowym.
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Firma / Zespół

• Asta Labs sp. z o.o. jest innowacyjną firmą MŚP. Kadrę zarządzającą stanowią osoby, które

w trakcie swojej wcześniejszej pracy zawodowej współtworzyły i zarządzały firmą oferującą

systemy dla operatorów telekomunikacyjnych (inwentaryzacja/paszportyzacja

sieci/GIS/asset management, workflow, planowanie i optymalizacja sieci, billing). W ramach

swoich obowiązków odpowiadały za dział definiujący specyfikację rozwiązań dla klientów

oraz kierowały działem rozwoju, utrzymania oprogramowania oraz wdrożeń.

• Firmę Asta Labs tworzy zespół ok. 10 osób. Projektanci firmy to w większości absolwenci

Politechniki Warszawskiej, z którą firma od lat współpracuje.

• Asta Labs jest partnerem firm:

Microsoft (rozwiązania cloud)

Intel (IoT)

Samsung (aplikacje mobilne dla biznesu, wykorzystanie wzmocnionych urządzeń

mobilnych, elementów biometrii, zabezpieczeń KnoX, obsługa rysików, etc.)
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Rozwiązanie

• Za konkurencyjne rozwiązania można uznać wybranych producentów oprogramowanie np. Service 

Max, Click Software.

• Przewagą naszego rozwiązania jest bardzo elastyczny system do zarządzania zasobami 

(inventory/asset management), moduł workflow, zintegrowane zarzadzanie pracownikami i 

zadaniami. Podobne efekty można starać się uzyskać integrując powyższe konkurencyjne 

rozwiązania z systemami asset management (jest to jednak bardziej czasochłonne i kosztowne).

• Istota problemu: dostęp do aktualnej informacji eksploatacyjnej w każdym miejscu i czasie przez 

osoby, które wymagają dostępu do takiej informacji. Prostota i szybkość aktualizacji informacji. 

Dostępność, wygoda i łatwość użycia, aktualne i wiarygodne informacje eksploatacyjne. „Wpisanie 

się” w procesy funkcjonujące w firmie.

• Na cechy wyróżniające rozwiązanie Asta Labs składają się: prostota użycia, modułowość, 

szybkość wdrożenia, możliwość wprowadzania zmian w systemie na poziomie konfiguracji także w 

trakcie normalnego używania, a nie tylko w trakcie wdrożenia np. model danych zasobów, szablony 

prac eksploatacyjnych i raportów z prac, procesy reguły, integracje i inne. 

• Wbudowana funkcjonalność ewidencji zasobów na dowolnie konfigurowalnym poziomie 

szczegółowości. Funkcjonalność zarządzania zadaniami i wykonawcami prac, kontroli realizacji, 

raportowania. Mechanizmy workflow zapewniające dopasowanie się do istniejących procesów i 

systemów.
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania,

• Wdrożenie rozwiązania można podzielić na fazy jednakże już od pierwszych faz wdrożenia 

firma Polregio może odnieść korzyści.

• Aby wdrożyć rozwiązanie potrzebujemy od 6-12 tygodni, do ustalenie jest kwestia 

wymaganych integracji z innymi systemami i czas wymagany na wdrożenie/przyzwyczajenia 

użytkowników do korzystania z nowych mechanizmów i możliwości.

• Zakres ewentualnych prac B+R może zostać określony po ustaleniu ostatecznych oczekiwań 

Polregio.

• Zakres ewentualnego finansowania jest związany z docelowym zakresem oczekiwanym przez 

Polregio. Zaplanowaniem roadmap kolejnych wersji produktu. 

• Czas i zakres ew. finansowania związany jest z zakresem funkcjonalnym produktu, metodą 

wejścia na określone rynki, nakładami marketingowymi, oczekiwanym czasem i poziomem 

zwrotu z inwestycji. W zależności od wariantu może to być 18-36 miesięcy i 1,5 mln – 3 mln zł.

• Finansowanie może zostać wykorzystanie do ulepszania produktu, budowania sprzedaży, 

marketing. Potencjalna inwestycja kapitałowa może zostać zrealizowana w postaci rund 

finasowania, których uruchomienie jest zależne od spełnienia konkretnych celów przez zespół 

Asta Labs.
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Referencje

• Rozwiązanie bazuje na własnej uniwersalnej platformie, która została sprawdzone w projektach u 

takich klientów jak:

• Scania – system zarządzania flotą pojazdów (ciągników, naczep) informacji i dokumentów 

eksploatacyjnych; wspomaganie procesu rezerwacji pojazdów i naczep na potrzeby jazd 

szkoleniowych z kierowcami klientów.

• Orange – 1)mobilna ocena infrastruktury (budynki, klatki schodowe, elementy infrastruktury sieci) 

na potrzeby rozbudowy sieci światłowodowej fttx; 2)zbieranie danych o zapotrzebowaniu na usługi 

telekomunikacyjne

• InPost – 1)mobilne kampanie dotyczące oceny stanu paczkomatów oraz 2)zbieranie danych o 

zapotrzebowaniu biznesowym potencjalnych klientów

• Falck Medycyna – system wspierający obsługę medycznych wizyt domowych, system 

wykorzystuje formularze ankietowe do zbierania raportów medycznych z wizyt, kontrolowany jest 

przydział (i stan realizacji) zadań do grup i wskazanych wykonawców medycznych.

• Veolia – długotrwały pilotaż systemu, monitoring węzłów i komór sieci ciepłowniczej, integracja z 

sensorami (partnera) kontroli dostępu, przesyłającymi dane z wykorzystaniem sieci IoT SigFox.

• Firma została sfinansowana przez inwestorów prywatnych, uzyskuje przychody od klientów.  

Firma nie korzystała z finansowania typu VC, fundusze UE, itp.

• W ramach współpracy z firmą Microsoft i Falck Medycyna rozwiązanie Asta Labs Mobile Doctor

zostało wytypowane do kampanii Microsoft GO BIG promującej na rynki międzynarodowe.

• Asta Labs została zaproszona do grona partnerów Microsoft Cloud Alliance, Samsung (mobile, 

B2B), Intel (IoT). Działania koncentrowane są na docieraniu do klientów i budowaniu relacji z 

partnerami biznesowymi. W strategii firma udział w konkursach jest ograniczony.
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