
Mobilna aplikacja inkasencka

MBO wspiera obsługę czynności monterskich, 
rejestrację odczytów i zarządzanie  
urządzeniami pomiarowymi w terenie. 
Umożliwia dokumentowanie działań  
w formie ewidencji zdjęciowej. 

 Jesteśmy firmą, która od ponad 25 lat  
funkcjonuje w branży oprogramowania.  

 Tworzymy rozwiązania zarówno  
dla dużych ogólnopolskich przedsiębiorstw  
obsługujących miliony Klientów, jak i tych 
mniejszych obsługujących kilkuset.

 Doradzamy i dostosowujemy nasze  
rozwiązania do potrzeb każdego naszego 
Klienta.  

 Szybko przystosowujemy się  
do zmieniających się potrzeb i sposobu  
organizacji pracy.  

 Klient jest dla nas partnerem, z którym  
chcemy wspólnie poszukiwać najlepszych 
rozwiązań.

 Przeprowadzamy bezpłatne webinaria - 
dowiedz się więcej na webinaria.piatka.pl

Mobilna  
Baza  
Odczytowa 

Funkcjonalności MBO

 Obsługa czynności monterskich

 Wykonywanie dokumentacji  
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Mobilna Baza Odczytowa (MBO)

MBO jest wykorzystywana przez monterów  

oraz innych pracujących w terenie  

przedstawicieli firm, których specyfika  

działalności dotyczy dystrybucji mediów  

oraz zarządzania infrastrukturą przesyłową  

na dużym obszarze.  

Tym samym, MBO znajduje zastosowanie  

w firmach z branży energetycznej,  

wod-kan lub zajmujących się  

wywozem/utylizacją odpadów.
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Prostota architektury
Aplikacja jest częścią Centralnej Bazy Odczytowej (CBO) 
stanowiącej źródło danych dla MBO. Przechowywana 
jest w chmurze, co sprawia, że nie wymaga instalacji 
i konfiguracji. Umożliwia pracę zarówno na tabletach, 
jak i smartfonach. Architektura systemu zakłada  
możliwość rozwoju oraz implementacji nowych  
funkcjonalności. Dzięki temu, aplikacja może być  
przystosowywana do zmieniających się  
warunków rynkowych.

Czytelny interfejs
Prosty i intuicyjny interfejs pozwala na bezpośredni  
wybór każdej z dostępnych opcji. Dzięki temu możliwy 
jest szybki podgląd podstawowych danych o punkcie  
rozliczeniowym, zleconych czynnościach, czy też listy  
punktów, na których w danym dniu należy wykonać  
odczyt lub czynność. Użytkownik pracując w MBO 
w trybie online ma zapewniony wgląd do aktualnych 
danych o punkcie i zleconych czynnościach. 

Skalowalność
Aplikacja charakteryzuje się rozdzieleniem interfejsu 
graficznego od serwera bazy danych, co zapewnia  
wysoką  wydajność i bezpieczeństwo danych.  
Lekki, nieskomplikowany interfejs Mobilnej Bazy  
Odczytowej sprawia, że nawet gwałtowny wzrost liczby 
użytkowników, czy przekształcenia strukturalne firmy 
nie stanowią dla niej problemu.

 

Współpraca z innymi systemami
Jako część Centralnej Bazy Odczytowej, MBO  
zachowuje z nią pełną integralność, a dane  
wprowadzone w aplikacji mobilnej są – pod warunkiem 
dostępu online – widoczne w czasie rzeczywistym. 
MBO poza odczytami i informacjami o wykonywanych 
czynnościach monterskich zapewnia przekazywanie 
dokumentacji zdjęciowej do aplikacji obsługiwanej  
w biurze.

 


