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Usługi serwisowe stają są coraz częściej kluczowym elementem w funkcjonowaniu 

wielu firm. Rozwój gospodarki wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem 

na serwisowanie zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń. 

Jakość, niezawodność i efektywność obsługi serwisowej ma wielką wagę 

przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego rozwiązania. Zarządzanie serwisem 

nie jest zadaniem łatwym i wymaga podejmowania wielu decyzji istotnych zarówno 

dla klienta, producenta, jak i firmy świadczącej obsługę serwisową danego urządzenia.



iService to oprogramowanie przeznaczone do automatyzacji procesów administracyjnych, 

związanych ze świadczeniem usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych), 

montażowych, remontów czy przeglądów realizowanych przez serwisantów w terenie. 

Aplikacja umożliwia stałe monitorowanie, kto i kiedy przyjmuje zlecenie, ile trwa jego realizacja, 

i na jakim jest etapie. Integracja z mapą pozwala na efektywne planowanie tras, a zestawienie 

na mapie zleceń i klientów z aktualnym położeniem serwisantów pozwala na lepsze 

wykorzystanie czasu pracy, obniżenie kosztów podróży i wzrost efektywności.
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Serwisant w terenie

Serwisant z dostępem do systemów 
wspomagających zarządzanie

iService jest przykładem wykorzystania tabletów iPad firmy Apple w połączeniu 

z wdrożonymi w firmie systemami ERP i CRM. Dostęp mobilnego pracownika serwisu poprzez 

tablet do danych przechowywanych w tych systemach pozwala serwisantowi w każdej chwili 

sięgać po zawsze aktualne informacje o wcześniejszych naprawach danej maszyny 

czy urządzenia i np. przysługujących danemu klientowi rabatach czy stanie rozrachunków 

z klientem. Dodatkowym atutem rozwiązania jest wydajna bateria tabletu, pozwalająca 

na wielogodzinną pracę w terenie bez konieczności jego ładowania, co w przypadku 

pracowników mobilnych ma szczególne znaczenie.



Realizacja zleceń serwisowych i innych typów zleceń (np. montaż), przydzielonych przez 

koordynatora serwisu.

Rejestracja zużycia części i automatyczne tworzenie odpowiednich typów dokumentów 

księgowych w zależności od typu serwisu – WZ, RW, faktur.

Rejestracja czasu pracy w zależności od charakteru działań – płatny bądź bezpłatny.

Rejestracja i obsługa usług standaryzowanych, np.: „Przegląd srebrny”.

Rejestracja serwisu wg maszyny i numeru seryjnego z możliwością dodania maszyny 

niewprowadzonej wcześniej w bazie centralnej.

Obsługa cenników części oraz usług. Możliwość stosowania indywidualnych cenników 

i rabatów dla określonych klientów.

Wydruk i elektroniczny podpis protokołu ze zlecenia serwisowego wraz z możliwością 

automatycznego przesłania go pod wskazany adres e-mail.

Możliwość samodzielnego tworzenia szablonów protokołów serwisowych.

Dostęp do danych kontaktowych osób zlecających serwis u klienta.

Dostęp do bazy dokumentów oraz powiązanie dokumentacji z serwisowanymi 

urządzeniami (instrukcje, schematy, dokumenty DTR itp.).

Podgląd rozmieszczenia zleceń na interaktywnej mapie.

Podgląd całej historii oraz ostatnich napraw danej maszyny.

Podgląd stanów magazynowych części i możliwość składania zamówień na części.

Budowa bazy wiedzy o występujących usterkach i sposobach ich usuwania.

Obsługa list pytań kontrolnych, które serwisant wypełnia podczas świadczenia usług.
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Przykładowe funkcjonalności rozwiązania iService 



Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z miejsca naprawy.

Automatyzacja obiegu faktur kosztowych, odnoszących się do materiałów zakupionych 

przez serwisantów w terenie.

Zaawansowane raportowanie wg klienta, producenta, typu maszyny, pracownika, grupy 

pracowników itd.

Gotowy zestaw webservice'ów umożliwiających łatwą integrację iService z dowolnym 

systemem ERP i CRM.
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Uwolnienie serwisantów od pracochłonnych i żmudnych czynności administracyjnych, 

związanych z przechowywaniem i przesyłaniem papierowych dokumentów.

Jednokrotne wprowadzanie danych na całym etapie realizacji poszczególnych zadań 

serwisowych.

Przyspieszenie obiegu dokumentów – podpisany protokół serwisowy dostępny jest 

w centrali bezpośrednio po zakończeniu usługi serwisowej.

Możliwość zafakturowania usługi serwisowej bezpośrednio po zrealizowaniu zlecenia, 

co przyspiesza moment otrzymania zapłaty za usługę.

Automatyzacja tworzenia i księgowania w księgowości finansowej dokumentów 

związanych z serwisem.

Ograniczenie poziomu reklamacji odnośnie usług serwisowych, np. z tytułu zakresu 

czy płatności za wykonane prace – protokół serwisowy zawiera pełne informacje o zakresie 

i koszcie naprawy.

Optymalizacja poziomu zapasów w magazynach serwisantów terenowych.

Optymalizacja planowania czasu pracy serwisantów terenowych.

Uzyskanie kontroli nad aktualną pozycją, planem i realizacją zadań przez pracowników 

terenowych.

Możliwość rejestrowania pracy serwisu na rzecz sprzedaży, co pozwala zoptymalizować 

działania poszczególnych działów w firmie.

Podniesienie prestiżu oraz poprawa wizerunku firmy.
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Korzyści z zastosowania iService
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iService - sposoby licencjonowania

Z rozwiązania iService można skorzystać na dwa sposoby. Pierwszym jest zakup licencji 

na oprogramowanie, które wdrożymy w środowisku informatycznym klienta. 

Drugim jest skorzystanie z modelu abonamentowego, gdzie za stałą opłatą miesięczną można 

korzystać z iService zainstalowanego w chmurze zarządzanej przez dostawcę. 

W każdym przypadku gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i stałą opiekę 

serwisową. 
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Opinie użytkowników

Łukasz Błociszewski, 

Kierownik Działu Serwisu Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.: 

Wdrożenie Exact Synergy z modułem iService pozwoliło nam zebrać i uporządkować dane 

dotyczące klientów, maszyn i części zamiennych w jednym miejscu. Obecnie mamy 

możliwość wygodnego przeglądania bazy klientów oraz posiadanych przez nich maszyn. 

Dzięki temu udało się nam wyeliminować błędy związane z niespójnością danych, 

dotyczących serwisowanych przez nas urządzeń. Elektroniczny zapis informacji ze zleceń 

wykonanych przez serwisantów umożliwił nam budowanie historii serwisowej urządzenia, 

co tworzy cenną bazę wiedzy, z której można korzystać podczas kolejnych wizyt. Kluczową 

wartością wynikającą z wdrożenia nowego systemu jest możliwość automatycznego 

tworzenia faktur oraz rozchodów części z magazynu na podstawie otrzymanych 

protokołów serwisowych. Efektem tego jest znaczna oszczędność czasu, a także lepsza 

współpraca serwisu z działem księgowości.
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Tomasz Bończyk, 

Specjalista ds. Informatyki w Dorma Polska Sp. z o.o.:

Przede wszystkim chciałbym podkreślić bardzo krótki czas wdrożenia systemu. 

Było to wynikiem zarówno dobrego przygotowania projektu, ale też przejrzystości 

i prostoty aplikacji iService na iPada. Te cechy aplikacji przesądziły o tym, że nawet osoby 

niemające wcześniej żadnych doświadczeń w pracy z urządzeniami mobilnymi były w stanie 

szybko przestawić się na nowy sposób pracy i zapomnieć o wypełnianiu dokumentów 

w formie papierowej. Wdrożenie zmieniło radykalnie sposób komunikacji zarówno 

koordynatorów serwisu, jak i serwisantów tworzących dokumentację w formie 

elektronicznej u samego źródła jej powstawania. Dostarczenie protokołów natychmiast 

po wykonaniu usługi umożliwia bezzwłoczne jej rozliczenie. Jest to korzystne 

dla usługodawcy, ale również pozwala na utrzymanie porządku w dokumentacji u klienta. 

Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla klientów posiadających wiele obiektów rozrzuconych 

po kraju. Inną niezaprzeczalną korzyścią, wynikającą ze zautomatyzowania obiegu 

dokumentów odnoszących się do usług serwisowych, jest udostępnienie informacji o stanie 

zlecenia serwisowego dla innych działów firmy, np. logistyki, księgowości czy windykacji. 

Spowodowało to uwolnienie koordynatorów serwisu od konieczności odpowiadania 

na pytania z innych działów o status danego zlecenia u klienta. Zyskany w ten sposób czas 

mogli poświęcić na dalsze podnoszenie poziomu obsługi klientów naszej firmy.



iService - mobilny serwisant w akcji 10

Marta Gwarda, 

Koordynator ds. serwisu w Primulator Sp. z o.o.:

Z oprogramowaniem iService pracujemy od dwóch lat. Obecnie codziennie korzysta z niego 

ponad trzydziestu serwisantów pracujących dla naszych klientów na terenie całej Polski. 

Serwisujemy urządzenia gastronomiczne w dużych sieciach stacji benzynowych 

i restauracji. Bardzo ważna jest dla nas możliwość elektronicznego przesyłania zleceń 

serwisowych do serwisantów w terenie, a także możliwość bieżącej kontroli stanów 

magazynowych i szybkiego sprawdzenia historii serwisowej danego urządzenia. 

Dzięki wbudowanej w iService mapie możemy w każdej chwili sprawdzić, gdzie w danym 

momencie znajdują się nasi serwisanci. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku 

konieczności szybkiej reakcji na zgłoszoną awarię. Możemy wysłać technika, który jest 

w pobliżu. Technicy korzystają również z możliwości zamawiania części przez iService. 

Od kiedy zaczęliśmy korzystać z iService zmniejszyło się ryzyko popełnienia pomyłek, 

jakie wcześniej mogły mieć miejsce przy ręcznym wypisywaniu kodów części na protokołach 

serwisowych. Takie błędy utrudniały technikom zarządzanie zapasami części 

w magazynach oraz działowi koordynacji - rozliczanie zleceń. Z punktu widzenia działu 

koordynacji ważnym aspektem pracy z iService jest możliwość kontrolowania terminów 

i statusów realizacji zleceń, zdarzeń powiązanych z danym zleceniem czy też urządzeniem 

oraz możliwość przesyłania rozliczeń wykonanych usług do modułu magazynowo-

księgowego. Bardzo ważnym aspektem jest też elastyczność rozwiązania i możliwość jego 

dostosowywania do nowych potrzeb.

Automatyzacja administrowania naszym działem serwisu przy pomocy pakietu iService 

pozwala nam dalej rozwijać działalność i pozyskiwać nowych klientów, którym oferujemy 

serwis na najwyższym poziomie.
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Rafał Sękarski, 

Dyrektor Działu Serwisu w Cream Sp. z o.o.:

iService to aplikacja skrojona na naszą miarę. Dzięki elastyczności firmy LST-Soft mogliśmy 

w zasadzie zaprojektować to rozwiązanie, od samego początku dostosowując je do naszych potrzeb. 

Bo dla nas najważniejszy jest klient i to właśnie dla niego wdrożyliśmy iService. Dzięki temu 

kontrolujemy teraz cały przebieg procesu naprawy od momentu zgłoszenia awarii, do chwili 

całkowitego rozwiązania problemu. Zalety? Przede wszystkim czas i porządek. 

Nasi technicy serwisu niejednokrotnie wyjeżdżają na tydzień lub dłużej i w tym czasie odwiedzają 

kilku klientów. Dotychczas musieliśmy czekać na papierowy protokół, aby podjąć dalsze działania 

zmierzające do rozliczenia danej interwencji. W chwili obecnej dzieje się to zaraz po podpisaniu przez 

klienta protokołu na iPadzie. Bardzo przydatna okazała się dla nas opcja historii serwisowej. 

Technik wykonujący naprawę dokładnie wie, kto był przy serwisowanym urządzeniu po raz ostatni 

oraz jakie czynności były wykonywane. Nie ma miejsca na pomyłki - wprowadzenie zasady „jedno 

urządzenie = jedno zlecenie serwisowe” pozwoliło nam w pełni kontrolować stan serwisowanej 

maszyny, wymienione w niej części, przygotowane oferty itp. Dodatkową funkcjonalnością jest użycie 

kamery z iPada. W przypadku, gdy technik ma do przekazania ważną informację  o urządzeniu, 

po prosu wykonuje zdjęcie i dodaje opis. Przejmujący to zlecenie koordynator nie ma potrzeby 

dopytywać, o co tak naprawdę chodzi. Oszczędność czasu wynikająca z zastosowania 

tej funkcji jest naprawdę duża. Nie sposób nie wspomnieć o możliwości sprawdzenia dostępności 

części zamiennych w magazynach innych techników oraz w magazynie centralnym. 

Wcześniej technik, aby taką informację uzyskać, musiał wykonać co najmniej jeden telefon, 

angażując w to dodatkową osobę.

W chwili obecnej jest w stanie natychmiast odpowiedzieć klientowi, czy mamy daną część zamienną 

w magazynie i podać jej cenę. Oszczędza to czas technikowi i poprawia poziom obsługi naszych 

klientów. A na tym od początku najbardziej nam zależało.
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Mirosław Siwik, 

Szef Serwisu w Demag Cranes & Components Sp. z o.o.:

Oferujemy szeroką paletę innowacyjnych usług serwisowych. Dotyczy to zarówno suwnic, dźwignic, 

urządzeń chwytnych i pokrewnych komponentów. Zależy nam, aby nasi klienci mogli się całkowicie 

skoncentrować na swojej głównej działalności, mając pewność, że serwisowane przez nas urządzenia 

są niezawodne, ekonomiczne i bezawaryjne. Dlatego też wdrożyliśmy rozwiązanie iService.

Bardzo wysoko oceniam funkcjonalność tego rozwiązania z punktu widzenia serwisanta. 

Rozwiązanie to szybko zyskało przychylność naszych pracowników, mimo początkowych oporów, 

które budzi każda nowość. Bardzo dobrze odbierają to rozwiązanie również nasi klienci. 

iService na tabletach pozwala nam budować wizerunek firmy nowoczesnej i szybko reagującej 

na potrzeby naszych klientów. Serwisanci bardzo sobie cenią fakt, że mają na bieżąco dostęp 

do informacji o stanach magazynowych części. Pozwala im to znacznie efektywniej realizować 

zadania u klientów. A jeśli okazuje się, że części w magazynie nie ma, to bardzo przydatna jest 

możliwość złożenia zamówienia na brakujące części. Serwisanci często również korzystają 

z możliwości sprawdzenia wcześniejszej historii serwisowej urządzenia, nad którym pracują. 

Z kolei możliwość tworzenia zleceń serwisowych w trybie off-line znakomicie się sprawdza, 

kiedy serwisant jest u klienta i musi wykonać prace, które wcześniej nie były zlecone. 

Dodatkowo wdrożyliśmy w ramach rozwiązania iService możliwość składania przez serwisantów 

w formie elektronicznej wniosków o urlop. To niby prosta rzecz, ale biorąc pod uwagę fakt, że praca 

serwisantów ma miejsce głównie u naszych klientów, to bardzo ułatwia wszystkim zainteresowanym 

realizację tej czynności. Mamy jeszcze sporo pomysłów na wykorzystanie rozwiązania iService 

w szerszym zakresie dla pożytku naszych klientów i pracowników. A poza tym mamy ambitne plany 

dalszego rozwijania naszej działalności w Polsce. Wierzę, że iService nam w tym pomoże.
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