VETASI
- zaufany partner w zakresie
„Zarządzania Majątkiem
Przedsiębiorstw” z wykorzystaniem
rozwiązań klasy EAM na platformie
IBM MAXIMO
Przykład projektu ZMS dla PKP
Energetyka
Konferencja
„IT w Transporcie Szynowym”
Warszawa, 12/09/2018

Vetasi w pigułce

+150

+£12m
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KONSULTANCI

PRZYCHODY

GLOBALNE BIURA

+100
KLIENCI

Największy Partner IBM w zakresie IBM Maximo i ICD w Europie & Afryce ponad 10
lat na rynku IT

Najbardziej doświadczony zespół na
rynku zarówno w zakresie EAM jak ITSM

Biura w Bristol (UK),
Warszawa (Poland),
Pretoria (SA),
Botswana,
Madrid (Spain)

IBM Gold Partner

Vetasi Poland/CEE w pigułce

+ 25

+ 10m zł

Konsultanci

Przychody
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+10

Biura

Klienci

VETASI Sp. z o.o. to wspólna polsko-brytyjska inwestycja na rynku IT w Polsce
i Centralnej Europie. 5 lat ciągłego rozwoju do pozycji lokalnego lidera

Polska: Centrum Kompetencyjne w
zakresie ICD pracuje globalnie dla całej
Grupy VETASI; Polscy Konsultanci
obecni są na projektach w Polsce,
Wielkiej Brytanii oraz Ukrainie

Biura w Warszawie,
Wrocławiu i Gliwicach,
Kijów (w organizacji)

IBM Gold Partner
Bliska współpraca z IBM
i Arcient w zakresie
rozwoju produktu

Vetasi – Doświadczenia na Kolei
Członkowie zespołu VETASI CEE uczestniczyli w następujących projektach
kolejowych w Polsce:
• PKP Cargo – IBM MAXIMO EAM do zarządzania utrzymaniem taboru
• Koleje Mazowieckie – IBM MAXIMO EAM do zarządzania utrzymaniem taboru
• SKM Warszawa – IBM MAXIMO EAM do zarządzania utrzymaniem taboru
• PKP SA – IBM ICD ITSM do wsparcia procesów utrzymaniowych w IT
• PKP Energetyka – IBM MAXIMO EAM do zarządzania majątkiem sieciowym

Za granicą:
• Transport for London (TfL) – IBM MAXIMO EAM do zarządzania utrzymaniem
taboru w metrze Londyńskim
• East Cost Mainline – IBM MAXIMO EAM do zarządzania utrzymaniem taboru
• Bombardier (SA) – IBM MAXIMO EAM do zarządzania utrzymaniem taboru

Wybrani Użytkownicy IBM MAXIMO w
Polsce i za granicą:

Vetasi - Klienci

+ 150
KONSULTANTÓW

Wybrani Klienci:

+£12m
PRZYCHODY
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BIURA GLOBALNE

+100
KLEINCI

Vetasi – kompleksowe podeście
Vetasi oferuje kompleksowy zakres usług dla swoich Klientów

Nasz cel i misja: Chcemy być długoterminowym partnerem biznesowym naszych klientów
dzięki wiedzy i profesjonalnej obsłudze.

Maximo – podstawowe informacje
Moduły składające się na rozwiązanie IBM Maximo:

IBM Maximo Spatial

• IBM Maximo Asset
Management –
moduł bazowy
rozwiązania
• IBM Maximo
Scheduler –
prezentacja np.
zleceń pracy w
postaci Ganta

IBM Maximo Asset Management

• IBM Maximo Spatial
– integracja z GIS

• IBM Maximo Linear
Asset –
odzwierciedlenie
zasobów liniowych

IBM Maximo Scheduler

Obszary funkcjonalne IBM Maximo
• Zarządzanie zasobami (rejestr lokalizacji,
rejestr zasobów, zasoby punktowe i liniowe,
podzespoły i relacje, liczniki, klasyfikacje,
atrybuty, przesunięcia i historia, załączniki)
• Zarządzanie kontraktami (umowy zakupowe,
serwisowe, itp.)
• Zarządzanie pracą (konserwacje
zapobiegawcze, plany prac, umiejętności i
kwalifikacje, pracownicy, brygady, zlecenia
prac, zadania, monitorowanie planu i
realizacji)
• Zarządzanie zakupami (zapotrzebowania,
dostawcy, zapytania ofertowe, oferty,
zamówienia)
• Zarządzanie magazynem (magazyny,
indeksy magazynowe, zamienniki, przyjęcia,
wydania)
• Zarządzanie serwisem (zgłoszenia
serwisowe)

MAXIMO – lider EAM, czyli narzędzi
wspierających pracę Służb Utrzymania
Ruchu i Zarządzanie Majątkiem
• Sprawdzone rozwiązanie u wielu klientów
• Ciągły rozwój systemu
• Funkcjonalność
• Łatwość obsługi
• Wysoka konfigurowalność / elastyczność
• Zgodność z różnymi metodykami
• Duże możliwości integracyjne

• Skalowalność rozwiązania
• Raportowanie

PKPENERGETYKA

IT w Transporcie Szynowym
Projekt ZMS dla PKP Energetyka

Warszawa,1012.09.2018

Wyzwania przed systemami do wsparcia procesów wobec wariantów
modeli biznesowych kooperacji procesowej
Model / typ
sieci

Właściciel
majątku
• wyznacza i egzekwuje jakość (KPI)
• jest właścicielem bazy wiedzy

Eksploatują
cy majątek

Utrzymujący
majątek

• definiuje popyt potrzebę
• oczekuje jakości (KPI)

• organizuje proces
• odpowiada z jakość (KPI)
• optymalizuje sieć
• optymalizuje koszty

Realizujący
prace
• realizuje prace odpowiada
• dostarcza jakość
• buduje bazę wiedzy

Sieć
Dystrybucyjna

PKPE

KLIENCI PKPE

PKPE

PKPE

Sieć trakcyjna

PLK

PRZEWOŹNICY

PKPE

PKPE

Sieć TT

Partnerzy

PKPE

Partnerzy +
PKPE

Partnerzy

Sprawność procesu nie zależy od złożoności systemu w
danym kroku procesu, tylko od jego wykorzystania u
wszystkich interesariuszy procesu
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Kolejny wzrost jakości usług świadczonych przez PKPE oraz
dojście do PKPENERGETYKA 4.0 nie jest możliwe bez
zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem

Oczekiwane korzyści z realizacji zadań
w Programie ZMS
•
•

Wdrożenie systemów IT usprawniających procesy
obsługi Klienta;
Podniesienie jakości świadczonych usług dla obecnych
klientów;

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

J
•
•
•
•
•

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
Rozwój w kierunku PKPENERGETYKA 4.0
Jednolita i zestandaryzowana
informacja zarządcza na poziomie Spółki;

•

Wzmocnienie dialogu z regulatorem oraz
uczestnikami łańcucha procesowego;
Lepsze lokowanie zasobów oraz
planowanie prac eksploatacyjnych;
Osiągnięcie gotowości technologicznej do
rozwoju w obszarze dywersyfikacji
klientów;

B

Uproszczenie struktur organizacyjnych w PKPE
E
Obniżenie kosztów utrzymania i rozwoju
własnego majątku;
Standaryzacja i optymalizacja procesów zarządczych i
rozwojowych;
Oparcie modelu danych obiektów sieci o standard CIM;
Poprzez cyfryzację dokumentacji skrócenie czasu
dotarcia do dokumentacji;
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•
•
•

Z

•
•
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Zakres Programu ZMS
PROJEKTY:

PROJEKTY:
Program obejmuje wdrożenie systemu ZMS (Zarządzenie Majątkiem
Sieciowym) w skali całego kraju służący do zarządzania między innymi
utrzymaniem, inwestycjami, awariami i remontami na majątku sieciowy
obsługiwany przez PKP Energetyka, w tym
w szczególności:

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

•

Sieć dystrybucyjną,

•

Sieć trakcyjną*,

•

Nieruchomości (w obszarze działek i budowli – tj. obiekty kubaturowe np.
GPZ).

•

Zarządzanie flotą własną**

•

Zarzadzanie projektami budowlanymi***

Projekt ZMS - Wdrożenie Systemu Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

•

Projekt GIS (Etap 2) - Rozwój Systemu Informacji
Geograficznej

•

Projekt DMS - Wdrożenie Systemu Zarządzania
Dokumentacją

•

Projekt DDT - Digitalizacja Dokumentacji Technicznej

INICJATYWY POWIĄZANE:

Wdrożeniem systemu docelowo będzie objęte około 800 użytkowników,
w architekturze centralnej.
AGENDA:
* w obszarze koniecznym do prowadzenia prac utrzymaniowych;
** ze względu na synergię architektury zarządzanie flota własną zostało objęte zakresem Programu ZMS i będzie realizowane przez system IBM Maximo;
***ze względu na natywną obecność tej funkcjonalności w IBM Maximo obecnie rozpatrywana jest celowość i możliwości techniczne włączenia zarządzania
projektami budowlanymi w zakres Programu ZMS;
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•

Inicjatywa 1: OOT - Oznaczenie obiektów własnych w
terenie

•

Inicjatywa 2: KMD - Utworzenie kanonicznego
(referencyjnego) modelu danych o obiektach sieciowych

•

Inicjatywa 3: Flota samochodowa

Procesy biznesowe objęte wdrożeniem
Rozwój
majątku

Opracowanie
Planu
Rozwoju

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

Zawieranie
i rozliczanie
umów o przyłączenie

Wykonywanie
analiz i obliczeń inżynierskich

Określenie
warunków
przyłączenia na sieci WN,
SN i nN

Ewidencja

majątku

Gospodarowanie
majątkiem
energetycznym

Regulacja stanów prawnych

Uzgodnienia dotyczące
zagospodarow.
terenu

Ewidencja danych
majątku sieciowego

Usuwanie
Kolizji

Ewidencja i wsparcie
obsługi roszczeń

Udostępnienia danych
o majątku
sieciowym

Udostępnienia
dokumentacji
Projektowej

Prowadzenie
inwestycji
i remontów
na sieci …

Zarządzanie
pracami
na sieci

Ocena stanu technicznego
obiektów i urządzeń

Opracowanie Planu
Prac Eksploatacyjnych
i Remontowych

Przygotowanie
prac planowych, doraźnych
i awaryjnych

Realizacja prac planowych /
doraźnych
i awaryjnych
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Tworzenie Planu
Inwestycyjnego

Realizacja
Inwestycji

Zarządzanie
Pomiarami

Gospodarowanie układami
pomiarowymi

Realizacja Prac
na układach
pomiarowych

Realizacja
usług
zewnętrznych

Przygotowanie
i realizacja
zleceń

Obsługa zgłoszeń
reklamacyjnych i
gwarancyjnych

Referencyjne grupy funkcjonalne systemów wchodzących w skład
Programu ZMS
ZMS

GIS

DMS

(Asset Management)

(Geographic Information
System)

(Electronic Document
Repository / Document
Management System)

ZMS - Zarządzanie Majątkiem Sieciowym

Paszportyzacja i ewidencja
majątku
Planowanie i zarządzanie
Inwestycjami
Planowanie i zarządzani

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

pracami eksploatacyjnymi
i remontowych
Obsługa zdarzeń awaryjnych

GIS - System Informacji Geograficznej

DMS - System Zarządzania Dokumentami

Przechowywanie, zarządzanie

i udostępnianie danych
przestrzennych
Wizualizacja obiektów sieci
na podkładach mapowych
Przetwarzania i analizy

danych geograficznych

Roszczenia i uzgodnienia

Moduł obliczeń sieciowych

Gospodarka układami

Usługi udostępniania map

(Baza dokumentów w wersji

elektronicznej)
 Udostępnianie dokumentów
 Współdzielenie dokumentów
 Archiwizacja dokumentów
 Wersjonowanie

dokumentów
 Skanowanie i OCR

pomiarowymi
Planowanie i obsługa
wyłączeń
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 Repozytorium dokumentów
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PKPE: IT w Transporcie Szynowym

Idea Przemysłu 4.0

Żródło: http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2017/03/Bosch-2.jpg
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PKPE: IT w Transporcie Szynowym

PKPE Energetyka na drodze do Przemysłu 4.0
•

Innowacyjność jest zwykle pokazywana jako cel przedsiębiorstwa, podczas gdy jest ona narzędziem, który
cel pomaga osiągnąć. Rolą innowacji jest zdobycie przewagi konkurencyjnej i zabezpieczenie przyszłości
przedsiębiorstwa – najważniejszego zadania każdego zarządu firmy.

•

Tak samo cyfryzacja, digitalizacja oraz usieciowienie, które są realizowane w wielu obszarach w PKPE
Energetyka, nie są celami samymi w sobie;

•

Realizacja tych projektów ma określone wymierne cele biznesowe, a obok tego ważny cel nadrzędny:
zapewnienie podstawy dla dalszego rozwoju i zastosowania nowoczesnych technologii, które przynosi ze sobą
Przemysł 4.0

Przemysł 3.0
Systemy Sterowania i Nadzoru (SCADA/ADMS);
Zarządzanie Majątkiem Sieciowym (EAM);
System Informacji Geograficznej (GIS);
System Zarządzania Dokumentacją (DMS);
System Rozliczeniowy (Billing);
Digitalizacja dokumentacji; Usieciowienie;
Połączenie Systemów; KMD; Standaryzacja
raportowania;
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Dziś - Jutro
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Internet Rzeczy - Globalny Internet (IoT);
Integracja systemów i tworzenie sieci;
Unifikacja świata rzeczywistego maszyn i systemów
produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i
technologii informacyjnej;

Zmiana Paradygmatu

Przemysł 3.0

Przemysł 4.0

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

Informatyzacja zarządzania
majątkiem

Informatyzacja zarządzania
ludźmi i technologią - procesem

Automatyzacja;
Zaawansowane prognozowanie;
Robotyka;
Proaktywne zarządzanie majątkiem;
Samozarządzający się majątek;
Predykcyjne Utrzymanie Ruchu;
Rozszerzona rzeczywistość;
Internet Rzeczy;
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Ewolucja procesu zarządzania majątkiem sieciowym

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

Bieżaca
konserwacja i
naprawa

Profilaktyka

Zaawansowane
Prognozowanie
oraz
Predykcyjne
Utrzymanie
Ruchu

Pogłębiona i
Szeroka Analiza
Danych – Big
Data

• Redukcja awarii i przestojów;
• Szybszy czas naprawy;
• Działania proaktywne vs. retroaktywne;
• Zwiększenie bezpieczeństwa;
Żródło: http://www.mmh.com/images/MHMRO_Timeline-Inline1.jpg
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Internet Rzeczy
(IoT)

Rozszerzona
Rzeczywistość
(AR)

Potencjał Przemysłu 4.0 do wykorzystania przez PKPE Energetyka
(1/3)
•

•

Cyfryzacja Oznaczania Obiektów w Terenie (OOT)
•

Oznaczanie fizycznych obiektów (składników majątku sieciowego) oznaczeniami cyfrowymi i włącznie ich do
sieci informatycznej (czujniki, sterowniki, transmitery) dla automatyzacji przekazywania danych w czasie
rzeczywistym o obiektach do systemów ZMS, SCADA/ADMS, GIS, Billing;

•

Inwentaryzacja majątku sieciowego połączona z cyfryzacją i digitalizacją;

Zarządzanie Ryzykiem w Opraciu o Dane Rzeczywiste – Condition Based Risk Management (CBRM)

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

•

Process zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, który pozwala na zautomatyzowaną analizę
rzeczywistych w czasie danych o składnikach majątku sieciowego w opraciu o techniki inżynierii wiedzy
(engineering knowledge)  dla oceny obecnego stanu majątku i ryzyk operacyjnych oraz dla prognozy stanu
majątku i ryzyk;

-- Dane o stanie majątku;
+
--Metodyki inżynierii
wiedzy;

-- Ocena stanu zastanego
(Health Index);
-- Ocena wydajności;
-- Definicja ryzyk;
-- Określenie działań;
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-- Zarządzanie wiedzą;
-- Analiza kosztów;
-- Mapowanie ryzyk i
działań na skalę całej
organizacji

Potencjał Przemysłu 4.0 do wykorzystania przez PKPE Energetyka
(2/3)
•

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

•

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu - Predictive Maintnance (PdM)
•

Eliminowanie występowania awarii i optymalne planowanie prac utrzymania ruchu na podstawie
ciągłego badania stanu technicznego;

•

Zbieranie w czasie rzeczywistym danych o obiektach majątku; Analiza danych w czasie
rzeczywistym pogłębiona o wiedzę uzyskaną z procesu CBRM (Zarządzanie Ryzykiem
w Oparciu o Dane Rzeczywiste);

•

Ograniczenie liczby awarii i prac naprawczych; Optymalizacja procesów prac utrzymania ruchu.

Zaawansowane Systemy Zarządzania Dystrubucją – Advanced Distribution Management
System (ADMS)
Inteligentne Sieci – Smart Grid
•

Rozwiązanie pozwalające w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają gromadzone
w czasie rzeczywistym dane ze wszystkich systemów  dla optymalizacji procesu dystrybucji (w
tym automatyzacji lokalizacji miejsca awari);

•

Rozwiązanie umożliwiające planowanie, eksploatowanie, symulowanie i analizowanie sieci
rozdzielczej  wszystko w czasie rzeczywistym i w oparciu o rzeczywiste aktualne dane
gormadzone ze wszystkich obiektów majątku sieciowego;

•

Rozwiązanie pozwalające scalić wszystkie dane pozyskane z istniejących systemów w
pojedynczym, inteligentnie funkcjonującym systemie centralnym, a następnie przeprowadzić ich
analizę i wyciągnąć wnioski, jakie działania należy podjąć.
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Potencjał Przemysłu 4.0 do wykorzystania przez PKPE Energetyka
(3/3)
Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality – AR)
•

Technologia rozszerzonej rzeczywistości wspierająca prace utrzymaniowe i naprawcze;

•

Przekazywanie danych w czasie rzeczywistym o stanie prac;

•

Wsparcie merytoryczne ekip naprawczych, unifikacja procedur prac remontowych i naprawczych,
automatyzacja zbierania informacji o pracach w terenie, bezpośrednie przekazywanie danych do systemów
zarządzania (SCADA, ZMS, GIS);

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

•
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Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

ZMS/DMS/GIS będą mogły zasilić Symulator Szkoleniowy w technologii
wirtualnej rzeczywistości

•

Odwzorowanie każdego detalu instalacji w skali
1:1;

•

Zaimplementowanie każdego scenariusza
wynikającego z wachlarza potencjalnych awarii
lub wewnętrznych procedur operacyjnych;

•

Szkolenie pracowników na wirtualnych, ale "ich"
instalacjach, w pełnym odwzorowaniu skali oraz
detali i w pełnym zanurzeniu/imersji;

•

Stworzenie możliwości zaistnienia
nieograniczonej liczby instancji danych
scenariuszy awaryjnych czy prac rzadko
wykonywanych.
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Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach

PKPE: IT w Transporcie Szynowym

Potencjał technik VR/AR w PKP Energetyka:
•

Onborading: Zaznajomienie nowych pracowników
z charakterystyką i zasadami pracy na sieci
trakcyjnej;

•

Przećwiczenie sytuacji awaryjnych występujących
na sieci trakcyjnej;

•

Szkolenia pracowników w zakresie postępowania
w czasie prac szczególnie niebezpiecznych;

•

Przećwiczenie prac, które są rzadko wykonywane
(np. wymiana liny nośnej, wymiana drutu
jezdnego, wymiana izolatorów sekcyjnych,
wymiana odłączników);

•

Szkolenia z działań ratunkowych, które w
przeszłości najczęściej występowały w Grupie
Kapitałowej PKP Energetyka.

•

Certyfikacja pracowników potwierdzająca ich
kwalifikacje do pracy na sieci trakcyjnej.
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Dziękujemy za uwagę! Pytania?
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VETASI

PKP Energetyka

Kontakty:
Jarosław Łukasiewicz Managing Director
e-mail: jaroslaw.lukasiewicz@vetasi.com
tel. kom. 0048 601-213-193

Kontakty:
Bartosz Usdrowski Dyrektor Programu ZMS
e-mail: b.usdrowski@pkpenergetyka.pl
tel. kom. 665-590-000

