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Cyfrowe ewolucje firm
Rewolucja cyfrowa dzieje się na naszych oczach. Dotyka kolejnych sektorów gospodarki, ale również wkracza w życie 
publiczne i prywatne. Staje się przedmiotem dyskusji i analizy ekspertów. Jest niepodważalna, tak samo jak fakt, że z 
jednej strony niektóre branże lub firmy straciły rację bytu, z drugiej powstały nowe, będące odpowiedzią na współcze-
sne potrzeby konsumentów.

W biznesie jednak nikt nie lubi rewolucyjnych zmian. Bo mogą one przynieść zyski, ale mogą także przynieść katastro-
falne koszty. W biznesie ważniejszy jest rozwój w oparciu o solidną strategię. Dotyczy to zarówno wielkiej korporacji, 
jak i lokalnej pizzerii.
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Wieś X. To typowa dla wschodniej Polski gmina wiejska, 
w której znajdują się urząd, szkoła, biblioteka, poczta i 
kilka sklepów, otoczona mniejszymi wsiami. W ostatnich 
latach w gminie dokończono budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji. Dzięki temu, skończyły się problemy z wysy-
chającymi studniami i przeciekającymi szambami, ale 
zaczęły nowe. Rozrzucona pośród pól zabudowa sprawia, 
że inkasent przejeżdża nieprawdopodobnie dużo kilome-
trów, żeby odwiedzić wszystkich mieszkańców i spisać 
stan wodomierzy. A to kosztuje. Dodatkowo, w sezonie 
wiosenno-letnim faktyczne zużycie wody jest sporo więk-
sze niż to wynikające z wyliczeń.

Woda staje się cennym surowcem. Koszty jej pozyskania, uzdatnienia i dystrybucji 
stale rosną, a groźba okresowych niedoborów staje się coraz bardziej realna. 

Konieczne staje się więc lepsze zarządzanie jej zasobami. I tak wodociągi wkraczają 
w epokę Internetu Rzeczy (IoT).



Miasteczko Y. O takich właśnie niewielkich miastach mówi 
się, że są pełne uroku. Jego burmistrz lubi to określenie, 
tym bardziej, że ten urok oznacza konkretne wpływy do bu-
dżetu. Kołem zamachowym gospodarki Y jest bowiem 
turystyka, z której żyje znaczna część mieszkańców. Ale 
turysta płaci i wymaga, a wysłużone już wodociągi miejskie 
coraz częściej ulegają awariom, które psują humor letni-
kom, a właścicielom pensjonatów biznes. Jeśli do tego 
dodać różne drobniejsze przecieki, to nic dziwnego, że bur-
mistrz chwilami tęskni do czasów podwórkowych studni.
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Metropolia W. Jej prezydent ma zupełnie inne problemy. 
Firmy zawiadujące wodociągami na jego terenie nie potra-
fią udzielić mu szybkich odpowiedzi, gdy pyta o aktualne 
zużycie wody, jej wahania, wielkość strat itp. Przedstawiają 
raporty oparte o dane sprzed pół, a nawet całego roku, co 
na niewiele się przydaje, gdyż w tym czasie deweloperzy 
mogą oddać już tu do użytku całą dzielnicę. A przecież 
jakoś tym miastem trzeba zarządzać i planować jego 
rozwój.
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Wspólnym problemem tych samorządowców jest to, 
że choć na co dzień funkcjonują w epoce cyfrowej, to 
infrastruktura, którą zarządzają wciąż działa w oparciu 
o stare rozwiązania oparte o inkasentów spisujących 
stany liczników. Mimo więc dużych środków inwesto-
wanych w cyfryzację urzędów, internetową obsługę 
interesantów i inne nowoczesne rozwiązania, w teren 
wciąż wyruszają inkasenci, którzy chodząc od drzwi 
do drzwi spisują zużycie wody z wodomierzy u po-
szczególnych odbiorców. 



Owszem, w nieco nowocześniejszej technologii od-
czytu radiowego, nie muszą oni pukać do naszych 
drzwi, gdyż odczytu mogą dokonać zdalnie, z ulicy 
czy klatki schodowej. To ogromne ułatwienie, rozwią-
zujące chociażby problem nieobecności odbiorcy 
w porze odczytu. Ostatecznie jednak tylko w niewiel-
kim stopniu przyspiesza cały proces i wciąż wymaga 
udziału inkasentów, którzy przeprowadzą odczyty. 

Dodatkowym problemem jest to, że tak pozyskane 
dane o zużyciu wody przydatne są tylko do jego rozli-
czenia i wystawienia odbiorcom rachunków za jej 
zużycie. Ze względu na niską częstotliwość prowa-
dzonych odczytów nie wspierają one bieżącego 
zarządzania siecią wodociągową.
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Jak rozwiązać 
ten problem?
Automatyzując cały proces przez wprowadzenie systemu 
na bieżąco zbierającego dane z wodomierzy i automatycz-
nie przesyłającego je do inteligentnego systemu. Poradzi 
sobie z tym świetnie Smart Water od Orange. Jego pod-
stawą są niewielkie nakładki instalowane na wodomier-
zach rejestrujące zużycie wody. Uzyskane dane automa-
tycznie przesyłane są w określonym czasie do systemu, 
gdzie są przetwarzane i prezentowane w wygodnej formie 
na stronie www.

W ten sposób operator dysponuje danymi o aktualnym i 
okresowym zużyciu wody. Ma on też stały dostęp do 
danych historycznych, co jest pomocne np. przy wykrywa-
niu anomalii w sieci czy planowaniu remontów wymagają-
cych jej wyłączenia. System porównuje dane z różnych 
punktów sieci z tymi u odbiorców końcowych i może infor-
mować o zaistniałych awariach, przeciekach lub innych 
sytuacjach alarmowych.
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Jak wdrożyć 
taki system?
To stosunkowo proste. Po nawiązaniu kontaktu z 
Orange, przedstawieniu oczekiwań i dopracowaniu 
ostatecznego kształtu przyszłego systemu, technicy 
firmy, jej partnerzy lub przeszkoleni pracownicy miej-
skiego czy gminnego przedsiębiorstwa wodociągo-
wego przystępują do montażu odpowiednich urzą-
dzeń. Nakładki na wodomierze są zamknięte w solid-
nej, w solidnej wodoodpornej obudowie i mogą na 
jednej baterii działać do pięciu lat. Przechowują dane 
do 7 dni i są w stanie wykryć próby zakłócenia pracy 
licznika przy użyciu magnesu, przepływu wstecznego, 
itp. Mogą współpracować z wodomierzami większo-
ści popularnych w Polsce producentów w tym: 
Sensus, Diehl czy Itron. 
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By uszczelnić system i zyskać pełnię wiedzy o funk-
cjonowaniu sieci wodociągowej poza wodomierzami 
odbiorców nakładki powinny być też zainstalowane 
na tych w rozdzielniach, tłoczniach, przepompow-
niach czy oczyszczalniach ścieków.

Gdzie instalować 
nakładki?



Poza możliwością monitoringu przepływu i pełną kon-
trolą zużycia wody Smart Water oferuje również możli-
wość bezpośredniego zarządzania nią. Odbywa się to 
poprzez elementy wykonawcze instalowane w kluczo-
wych punktach sieci. Są to zawory, zasuwy czy regu-
latory ciśnienia, połączone z modułami automatyki 
przemysłowej wyposażonymi w karty SIM. Mogą one 
być więc zdalnie sterowane, czy to bezpośrednio 
przez operatora, czy też przez oprogramowanie auto-
matycznie reagujące na określony scenariusz 
wydarzeń.

Ilość możliwych kombinacji takiego układu, składają-
cego się z nakładek kontrolnych, elementów wyko-
nawczych i oprogramowania, jest duża, i odpowiada 
realnym potrzebom zarządcy wodociągu.

Co jeszcze daje 
system?
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Wszelkie kwestie technicznych związane z instalacją 
nakładek rozwiązuje Orange. Firma odpowiada rów-
nież za sprawny transfer danych i ich przetwarzanie. 
Klient uzyskuje dostęp do graficznego interfejsu użyt-
kownika (GIU), który je w przejrzysty i wygodny 
sposób prezentuje. Umożliwia on zdalne zarządzanie 
siecią wodociągową. Korzystanie z niego jest proste i 
intuicyjne, wymaga jedynie podstawowego przeszko-
lenia. GIU może być dopasowany do indywidualnych 
potrzeb każdego klienta. Z jego poziomu użytkownik 
może ustawić różne alarmy, w zależności od potrzeb 
Klienta, np. dotyczące wzrostu zużycia wody, spadku 
ciśnienia w sieci itp. Mogą one być powiązane z 
zaprogramowanymi reakcjami systemu całego syste-
mu. Gdy więc na danej ulicy wykryta zostanie awaria 
wodociągu, odpowiedni zawór automatycznie 
zamknie dopływ wody, a informacja o uszkodzeniu 
natychmiast trafi do centrum zarządzania. 

Jak wygląda obsługa 
Smart Water?
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System Smart Water pomaga w pełni zautomatyzo-
wać wystawianie odbiorcom rachunków. Po odpo-
wiednim skonfigurowaniu przygotowuje on w określo-
nym momencie raport o zużyciu wody, który dostar-
czy danych dla programu księgowego Klienta. Smart 
Water i jego GUI to też doskonałe narzędzie analitycz-
ne, dostarczające zarządzającemu wodociągiem róż-
nych i zaawansowanych danych.  Mogą być one pre-
zentowane w postaci raportów, wykresów czy tabel, 
ale też w formie mapy, na której zaznaczone są np. 
miejsca nadmiernego zużycia wody, wskazującego na 
możliwość awarii.

W czym jeszcze 
pomaga system?
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Smart Water to system stworzony z myślą o sieci 
wodociągowej dowolnej wielkości. 

Tylko dla dużych? 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Będzie drogo?
Co ważne, ostateczna cena systemu Smart Water zależy 
od ilości zainstalowanych nakładek i ewentualnych ele-
mentów wykonawczych. A to oznacza, że małe ośrodki z 
niewielkimi budżetami mogą sobie pozwolić na zakup 
równie łatwo, jak duże 
metropolie.

Dodatkowym ułatwieniem w finansowaniu Smart Water jest 
oferowany przez Orange abonamentowy system płatności 
dostoswanym do zamówionej liczby odczytów.  Taki rodzaj 
finansowania pozwala samorządom na wdrażanie systemu 
bez ponoszenia znacznych opłat w początkowej fazie, co 
może wpłynąć na decyzję o skorzystaniu z tego inteligent-
nego rozwiązania.
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System Smart Water jest korzystny dla Klienta, ponie-
waż automatyzuje szereg czynności - począwszy od 
spisywania wodomierzy przez wykrywanie awarii i kra-
dzieży wody aż po samodzielne reagowanie na nie, 
raportowanie, co wpływa na optymalizację strat wody i 
oszczędności. Jest to możliwe, ponieważ działa on
w szybko rozwijającej się technologii Internetu Rzeczy 
(IoT, ang. Internet of Things). To nowe podejście przesy-
łania danych między urządzeniami, bez ingerencji 
człowieka.

Internet Rzeczy zmieni w najbliższym czasie nasze 
miasta i gminy. Orange dostarcza takie rozwiązania – by 
poza inteligentnymi wodociągami, wykorzystać w gmi-
nach/miastach inne rozwiązania typu „smart” takie jak 
oświetlenie uliczne, kosze na śmieci,wypożyczalnie 
miejskich rowerów, publiczne ładowarki aut elektrycz-
nych czy dowolny inny element otaczającej nas infra-
struktury. W ten sposób wójt, burmistrz czy prezydent, 
może inteligentnie zarządzać infrastrukturą w gminie lub 
mieście.

Woda i co dalej?
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Podsumowując doświadczenia samorządów, które już korzystają z Smart Water, można wymienić 
następujące korzyści z wdrożenia tego systemu:

• Eliminacja konieczności indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy

• Dokładne i natychmiastowe informacje dotyczące zużycia wody; dostęp do danych historycznych

• Uszczelnienie systemu minimalizujące niekontrolowane wycieki wody; eliminacja nadużyć ze 
   strony użytkowników

• Wzrost sprzedaży wody

• Możliwość szybkiego reagowania na awarie sieci wodociągowej bądź nieprawidłowości w jej pracy

• Opieka serwisowa i konfiguracyjna utrzymywana przez Orange

• Możliwość przesunięcia inkasentów do innych zadań

• Niskie koszty i łatwość wdrożenia systemu

• Otwarty system z możliwością rozbudowy o moduły zarządzania innymi elementami infrastruktury

Jak to wypada w praktyce?
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Więcej informacji o Smart Water: 
www.orange.pl/poradnik-dla-firm/


