
Rozwiązanie wspomagające 
działania inkasenckie

WebInkasent to prosta aplikacja webowa 

stworzona z myślą o pozyskiwaniu danych 

odczytowych. Jest przeznaczona  

dla przedsiębiorstw z branży wodociągowej, 

gazowej i energetycznej oraz firm  

podwykonawczych, zajmujących się  

zbieraniem tego typu informacji. 

 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

Web- 
Inkasent 

WebInkasent

Webinkasent to rozwiązanie wspierające 

sprawną rejestrację i przechowywanie  

danych odczytowych. 

Wspomaga również organizację działań  

inkasenckich oraz podnosi jakość  

wprowadzanych informacji. 

Najważniejsze funkcjonalności

 Gromadzenie danych odczytowych

 Zarządzanie pracą inkasentów 

 Kontrola działań pracowników  

oraz wprowadzanych informacji

 Wysyłka danych do zewnętrznego  

systemu
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Gromadzenie i wymiana informacji
Rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia proces  
zbierania danych, usprawnia zarządzanie grupą  
inkasentów, umożliwia też lepszą weryfikację oraz 
kontrolę ich pracy, a także wprowadzanych przez nich 
informacji. WebInkasent może współpracować  
z systemem ewidencji danych punktów pomiarowych. 
Proces wysyłki danych jest monitorowany,  
dzięki czemu szybko dowiemy się jaki jest jej status 
oraz czy konkretne dane odczytowe zostały przyjęte 
lub odrzucone.

Prostota interfejsu
Interfejs charakteryzuje się przejrzystością oraz  
intuicyjnością wykonywania poszczególnych działań. 
Wprowadzenie odczytu najczęściej odbywa się  
poprzez import plików w formacie MS Excel. 
Oprócz podania stanu licznika, system w klarowny  
sposób umożliwia wprowadzenie pozostałych  
informacji takich jak:  rodzaj i data odczytu.  
Można dodać również krótką notatkę lub wybrać  
informację związaną np. z brakiem licznika,  
jego uszkodzeniem czy brakiem dostępności.

Źródło danych dla innych systemów
Dany zbiór punktów do odczytania może zostać  
przypisany do dowolnego Inkasenta, który otrzymuje  
wydruk listy punktów przed wyjściem w teren.  
Na podstawie danych zebranych przez Inkasenta,  
informacje odczytowe są wprowadzane do aplikacji,  
a następnie trafiają do systemu rozliczeniowego.  
W ten sposób WebInkasent może być istotnym  
źródłem informacji dla systemów wspierających  
m. in. proces rozliczania odbiorców, zarządzanie  
licznikami, tworzenie marszrut, czy wykrywanie  
nielegalnego poboru.

Statystyki
W WebInkasencie dostępny jest podgląd statystyk  
zbioru wg kryteriów takich jak typy odczytów lub  
rodzaje usterek. Tego rodzaju informacje ułatwiają 
analizę obserwowanych tendencji, mogą też  
wspomagać podejmowanie określonych działań.

Skalowalność i elastyczność
Zaletą aplikacji jest możliwość wdrożenia w ramach 
„chmury obliczeniowej" (model Software as a Service).   
Dzięki temu zapewniamy skalowalność systemu, 
konkurencyjność cenową oraz większą dostępność 
(zwłaszcza dla mniejszych podmiotów). Jednocześnie, 
ewentualne zmiany lub modyfikacje funkcjonalne  
nie są czasochłonne.


