
Analityka Biznesowa 

SMART GRID 
Analizuj aktualne dane 
z liczników, profiluj Klientów, 
wykrywaj nielegalny pobór  
prądu i anomalie. 

DYSTRYBUCJA 
Analizuj i prognozuj przychody 
w długim terminie, a także 
przygotuj precyzyjne  
plany finansowe, 
 
Mierz jakość usług 
dystrybucyjnych (w tym 
przyłączenia nowych Klientów). 
 
Monitoruj lojalność  
i zachowania Klientów. 

OSZCZĘDNOŚCI 
CAPEX 
Monitoruj składowe CAPEX  
i znacznie zracjonalizuj inwestycje  
(np. koszt wybudowania 1 km sieci). 
 
Efektywnie zarządzaj inwestycjami  
w majątek sieciowy dzięki bieżącej 
analizie nakładów i efektów.  
 
Opracuj długoterminowy plan rozwoju 
oparty na rzeczywistych danych. 

FINANSE I REGULACJA 
Automatycznie kontroluj finanse 
i na bieżąco odkrywaj odchylenia od planu.  
 
Usprawnij budżetowanie, z łatwością twórz 
scenariusze (what-if), stosuj planowanie 
oddolne lub odgórne. 
 
Automatycznie porównuj wewnętrzne 
wskaźniki do benchmarków rynkowych. 

MAJĄTEK I STAN SIECI 
Monitoruj ciągłość zasilania (SAIDI / SAIFI), 
Prowadź aktualny rejestr zdarzeń. 
 
Kontroluj efektywność prac eksploatacyjnych 
na majątku sieciowym, 
 
Prowadź ewidencję obiektów energetycznych 
i zarządzaj jakością danych dotyczących tych 
obiektów 

ZAKUPY I ADMINISTRACJA 
Mierz efektywność procesów zakupowych  
i optymalizuj wydatki w skali całej firmy. 
 
Zbuduj i zarządzaj rankingiem  
rzetelnych wykonawców.  

JAKOŚĆ OBSŁUGI 
Monitoruj efektywność Twoich  
kluczowych kanałów kontaktu  
z Klientami (elektroniczne,  
telefoniczne, salony sprzedaży). 

ENERGETYKA – efektywna dystrybucja 

INFORMACJE to Twój kapitał 
  
25 000 
2 000 
150 
60 
4 TB 

otwarć analiz miesięcznie 

analiz 

osób budżetujących 

zintegrowanych modułów 

danych 

RAPORTY 24/7, WSZĘDZIE 
Centrala, Kierownicy Regionalni, czy Pracownicy 
w terenie - korzystają z informacji przez całą dobę 
i na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon).  
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FINANSE I REGULACJA 
Usprawnij proces budżetowania. 
Wykonuj korekty budżetu w ciągu 
dni zamiast tygodni. 
Optymalizuj OPEX - monitoruj 
dyscyplinę budżetową  
i zredukuj OPEX.  
Prowadź wielowymiarowe 
zarządzanie kosztami  
na poziomie Pionów, Procesów, 
Działalności Gospodarczych. 

Ustalaj listy osób 
uprawnionych do oglądania 
raportów  (np. według  
funkcji w organizacji). 
 
Bilander zapewnia niemal 
dowolną granularność 
w definiowaniu dostępu  
do danych. 

KASKADOWANIE INFORMACJI 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 

DYSTRYBUCJA 

MAJĄTEK I STAN SIECI 

OSZCZĘDNOŚCI CAPEX 

ZAKUPY I ADMINISTRACJA 

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW 

Zarządzaj Siecią 
Dystrybucyjną. Bilander 
umożliwia podniesienie 
efektywności prac na sieci. 
 
Prognozuj przychody  
do Taryfy (na podstawie 
danych historycznych). 

Zarządzaj Sytuacjami 
Kryzysowymi, dzięki 
automatycznym 
powiadomieniom.  
Podnieś efektywność  
prac nawet o 30%, 
 
Buduj modele SAIDI / SAIFI 
pod kątem URE. 

Zarządzaj flotą pojazdów, 
monitoruj koszty 
eksploatacji pojazdów. 
 
Usprawnij Procesy 
Zakupowe - centralizuj 
zakupy i analizuj  
przetargi / zamówienia. 

Odzyskaj czas, który tracisz  
na wprowadzanie danych. 
Bilander zaktualizuje dane  
i raporty automatycznie. 
 
Przeznacz czas na analizę 
informacji. To ona przyniesie 
realne korzyści Twojej firmie. 

Zarządzaj Inwestycjami  
– skutecznie optymalizuj 
wydatki na inwestycje. 
 
Badaj elementy CAPEX. 
Bilander pomoże  Ci 
porównać i obniżyć koszty 
(np. budowy 1 km sieci). 

Podnieś wskaźniki jakości 
obsługi Klientów. 
 
Bilander umożliwia stałe 
monitorowanie kanałów 
zgłoszeń Klientów (www, 
telefon, punkty obsługi). 

Szybko znajdź przyczyny 
odchyleń od planu.  
 
W dowolnym momencie 
prowadź pogłębione analizy  
i drążenie danych. 
 
Definiuj nowe raporty oraz 
dowolnie zmieniaj istniejące. 

SZUKANIE PRZYCZYN 
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