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ZAPRASZAMY

Obecnie około 4 miliardów ludzi żyje w regionach ubogich w wodę i
narażonych na jej niedobór. Prawie miliard ludzi nie ma dostępu do
bezpiecznej wody pitnej. Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że
do 2030 r. świat stanie w obliczu 40-procentowej „luki” między podażą
a popytem na wodę w ramach zwykłego korzystania z wody (np. dla
potrzeb bytowych i technologicznych).
W odpowiedzi na niektóre z tych wyzwań w
podejściu globalnym, sektor wodny zaczyna
stawiać na transformację cyfrową, polegającą
na wykorzystaniu technologii takich jak
zdalna detekcja (np. czujniki, satelita i dron),
zarządzanie zasobami (np. inwentaryzacja i
konserwacja zasobów), zaangażowanie
klientów (np. zużycie wody i usługi), analiza
predykcyjna (np. przewidywanie awarii
zasobów),
sztuczna
inteligencja
(np.
zarządzanie zasobami) i inne.
W tym opracowaniu analizujemy niektóre
wyzwania i możliwości przedsiębiorstw

wodociągowych w drodze do cyfryzacji. W
Białej Księdze opublikowanej przez Global
Water Intelligence, Global Water Leaders Group
i Grundfos „Przyspieszanie cyfrowego
przedsiębiorstwa
wodociągowego”
przeanalizujemy niektóre z głównych barier i
omówimy korzyści dla cyfryzacji. Przyjrzymy się
również określaniu priorytetów inwestycyjnych
i skutecznemu mierzeniu zwrotu z inwestycji.
Aby dowiedzieć się więcej o poruszanych w
niniejszym opracowaniu zagadnieniach,
prosimy o kontakt z firmą Grundfos.
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Według Białej Księgi opublikowanej przez Global Water Intelligence,
Global Water Leaders Group i Grundfos „Przyspieszanie cyfrowego
przedsiębiorstwa wodociągowego” technologie cyfrowe mogą pomóc
przedsiębiorstwom wodociągowym w obniżeniu kosztów, przy
jednoczesnym zapewnieniu lepszych usług. W sumie przedsiębiorstwa
mogłyby zaoszczędzić 60 mld euro na całym świecie (rocznie), czyli 11,6%
całkowitych rocznych wydatków. Technologie cyfrowe mogłyby również
pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z nowymi przepisami,
starzejącymi się sieciami i zmianami klimatycznymi, bez masowych
podwyżek cen wody.
Jednak zaledwie kilka przedsiębiorstw skorzystało z możliwości cyfrowych.
W Białej Księdze zbadano 32 liderów w branży wodociągowej z całego
świata, którzy znajdowali się w czołówce rewolucji cyfrowej w sektorze
wodnym. Zapytano ich, jak to osiągnęli jakie zmiany mogą ułatwić tę
podróż. Ich odpowiedzi ujawniły pięć głównych przeszkód w tworzeniu
cyfrowego przedsiębiorstwa wodociągowego.

1. POCZĄTKI CYFRYZACJI ZAWSZE SĄ TRUDNE
Przedsiębiorstwa, które odpowiedziały na ankietę, miały
doświadczenie w rozwiązaniach cyfrowych. Miały dobre
podstawowe systemy i pracowników przyzwyczajonych do
wprowadzania zmian. Każdy nowy projekt był realizowany na
tej bazie. W miarę gromadzenia danych i wiedzy wszystko stało
się łatwiejsze. Odwrotna sytuacja również jest możliwa. Dla
przedsiębiorstw bez rozwiniętego zaplecza cyfrowego projekty
mogą być trudniejsze do zrealizowania i mogą nieść ze sobą
mniej korzyści.

2. ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY POTRZEBAMI
		A ROZWIĄZANIAMI
Respondenci skarżyli się na rozbieżność między tym, co
dostawcy chcą sprzedawać, a tym, co przedsiębiorstwa chcą
kupić. Każdy zakład ma różne priorytety i różne systemy, na
których należy się oprzeć. Z drugiej strony dostawcy wolą
sprzedawać ciągle to samo rozwiązanie. To pozwala im
zarobić. Należy wypracować kompromis, ale jest to możliwe
tylko wtedy, gdy obie strony poświęcą czas na rozmowy.

3. OCENA JEST TRUDNA
Respondenci stwierdzili, że trudno jest przedstawić
uzasadnienie biznesowe dla ich rozwiązań cyfrowych.
Koszty i korzyści mogą być rozłożone nierównomiernie w
zakresie kosztów CAPEX i OPEX i w różnych działach. Nawet
gdy projekt zostanie już uruchomiony, trudno jest poznać

pełne koszty i korzyści. 44% respondentów posiada
obecnie sformalizowany system oceny projektów. Wszyscy
czuli, że dzielenie się doświadczeniami może pomóc.

4. PROBLEMY Z ZAMÓWIENIAMI
ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH
Większość przedsiębiorstw wodociągowych musi dokonywać
zakupów w drodze przetargów publicznych. Nie działa to
dobrze w przypadku projektów cyfryzacji z trzech powodów. Po
pierwsze dlatego, że żadnych dwóch dostawców nie zaoferuje
bezpośrednio porównywalnego pakietu z przejrzyście ustaloną
ceną. Po drugie kompatybilność z istniejącymi systemami jest
często ważniejsza niż cena. Po trzecie punkt końcowy
transformacji często nie jest widoczny z punktu początkowego.
Dlatego 71% respondentów wolało współpracować z
długoterminowymi partnerami. Pomocny byłby rozwój modelu
realizacji zamówień w celu spełnienia tej potrzeby.

5. INNE KWESTIE WEWNĘTRZNE
Istnieją też różne inne kwestie wewnętrzne. Liderzy z branży
wodociągowej określili 13 problemów, z którymi mogą się
zmierzyć przy wdrażaniu projektów cyfrowych. Wyniki
przedstawiono poniżej. Grupa Global Water Leaders Group,
która została powołana, aby poprawić funkcjonowanie
gospodarki wodnej, pracuje nad usunięciem niektórych z tych
barier
i
wspieraniem
cyfryzacji
przedsiębiorstw
wodociągowych na całym świecie.
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WYZWANIA WE WDRAŻANIU ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWYM
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ZAKŁAD WODOCIĄGOWY:

LEPSZA
PRZYSZŁOŚĆ
WODY

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UŻYCIA
TECHNOLOGII CYFROWYCH
W ZAKŁADACH WODOCIĄGOWYCH

W 2016 r. organizacja Global Water Intelligence opublikowała
raport zatytułowany „Cyfrowa przyszłość wody”. Jego celem było
uwydatnienie wartości wykorzystania technologii cyfrowych w
sektorze wodociągów i kanalizacji.
Poniżej przedstawiono streszczenie korzyści zidentyfikowanych w
tym sprawozdaniu.

UZDATNIANIE WODY PITNEJ:
POPRAWA WYDAJNOŚCI I ZAPEWNIENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO
•

 niejsze wykorzystanie substancji chemicznych
M
Optymalizacja procesu i monitorowanie wody surowej
mogą znacznie zmniejszyć ilość potrzebnych substancji
chemicznych poprzez dokładne i częste pobieranie próbek.

•

Efektywność energetyczna
Redukcja zużycia energii jest prostym sposobem na
zmniejszenie kosztów operacyjnych i może zostać osiągnięta
poprzez monitorowanie i optymalizację poszczególnych
etapów uzdatniania lub procesów niezwiązanych z
uzdatnianiem, takich jak pompowanie.

POTENCJALNE
OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
ROZWIĄZANIOM
CYFROWYM W
UZDATNIANIU WODY
PITNEJ

•

Zredukowane przestoje
Cyfryzacja pozwala na prowadzenie konserwacji
predykcyjnej, pomagając przedsiębiorstwom w
podejmowaniu decyzji o tym, kiedy naprawy są konieczne.
Pozwala to zaoszczędzić czas i pracę poprzez unikanie
niepotrzebnych prac konserwacyjnych i przerw w działaniu
instalacji, które prowadzą do długich przestojów.

•

 oprawiona zgodność z wymogami poboru wody surowej
P
Monitorowanie objętości wody surowej przeznaczonej do
uzdatniania wody pitnej może pomóc w upewnieniu się, że
zakłady wodociągowe nie będą produkować zbyt dużo wody
i pozostaną w niezbędnych granicach w zakresie poboru
wody. Społeczeństwo korzysta ze zdrowszych, lepiej
uregulowanych działów wodnych.

Całkowite koszty CAPEX – 167,3 mld EUR

Całkowite koszty OPEX – 171,9 mld EUR

Uzdatnianie wody pitnej
339 mld EUR
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Oszczędności CAPEX
25,1 mld EUR

Oszczędności OPEX
30,7 mld EUR

DYSTRYBUCJA WODY PITNEJ:
MNIEJ ZAKŁÓCEŃ W SIECI PUBLICZNEJ
•

•

Redukcja wycieków
Holistyczna strategia zarządzania wyciekami, wdrożona za
pomocą takich technik, jak wykrywanie wycieków i aktywne
zarządzanie ciśnieniem, może zmniejszyć ilość wody
utraconej w dystrybucji i zapobiec naprężeniom, które mogą
prowadzić do pękania rur.
 iższe koszty pracy
N
Usprawnione wykrywanie wycieków i monitorowanie
jakości on-line skracają czas poświęcany przez pracowników
na ręczne wykonywanie tych zadań. Zmniejsza to również
ilość niepotrzebnych lub zapobiegawczych napraw, które
można lepiej wykorzystać w innym miejscu w sieci

POTENCJALNE
OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
ROZWIĄZANIOM
CYFROWYM W
DYSTRYBUCJI WODY
PITNEJ

•

Optymalizacja sieci
Inne oszczędności z optymalizacji sieci wynikają z redukcji
obciążeń pomp, co może zapewnić znaczne oszczędności
operacyjne.

•

 adania jakości wody i alarmy
B
Cyfrowe badania jakości wody mogą ostrzegać operatorów
i/lub społeczność o zanieczyszczeniu, czy to w wyniku
zanieczyszczenia u źródła, czy też w kontekście problemów
związanych ze szczelnością, takimi jak infiltracja.

Całkowite koszty CAPEX – 419 mld EUR

Całkowite koszty OPEX – 386,8 mld EUR

Sieć dystrybucji wody
805,8 mld EUR
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Oszczędności CAPEX
45,2 mld EUR

Oszczędności OPEX
45,7 mld EUR

OBSŁUGA KLIENTA, POMIARY I ROZLICZENIA:
LEPSZA KONTROLA I OBSŁUGA KLIENTA
•

Pomiar ilości ścieków z instalacji domowych
Postępy w zakresie liczników przeznaczonych do sieci
kanalizacyjnych mogłyby zapewnić spójny strumień
przychodów dla przedsiębiorstw wodociągowych poprzez
dokładne pomiary produkcji ścieków w gospodarstwach
domowych.

•

Rozliczenia
Automatyzacja i cyfryzacja mogą pomóc w zmniejszeniu
ilości wody niedochodowej (NRW), która jest związana z
kilkoma problemami dotyczącymi rozliczeń.

POTENCJALNE
OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
ROZWIĄZANIOM
CYFROWYM W
OBSŁUDZE KLIENTA,
POMIARACH I
ROZLICZENIACH

•

Niższe koszty pracy
Automatyczne odczytywanie danych z liczników oraz
przekazywanie rozliczenia pozwalają obniżyć koszty pracy
związane z odczytem liczników i zapytaniami dotyczącymi
obsługi klienta.

•

Kontrola zapotrzebowania
Dokładne informacje o poborze wody mogą być pomocne w
identyfikacji zapotrzebowania odbiorców, co ułatwia
służbom zarządzanie siecią, pomaga w jej ochronie oraz w
kompleksowym zarządzaniu przepływami w celu
optymalizacji i niezawodności dostaw.

Całkowite koszty OPEX – 264,7 mld EUR
Obsługa klienta, pomiary,
rozliczenia – 264,7mld EUR
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Oszczędności OPEX
10,3 mld EUR

ZBIERANIE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:
POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA PUBLICZNEGO
•

Oszczędność energii
Optymalizacja pracy pompy w sieci odprowadzania ścieków,
na przykład w przepompowniach, to obszar o największym
potencjale dla oszczędności w zakresie kosztów
operacyjnych.

•

 bniżenie kosztów pracy poprzez kondycję sieci
O
Cyfryzacja może znacząco pomóc w monitorowaniu stanu
rurociągów, np. wad i poziomu korozji, a także w ocenianiu
napływu i infiltracji.

POTENCJALNE
OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
ROZWIĄZANIOM
CYFROWYM W
ZBIERANIU I
ODPROWADZANIU
ŚCIEKÓW

•

Zapobieganie szkodom powodziowym i łagodzenie ich
skutków
Modelowanie sieci w połączeniu z dokładnymi informacjami
o przepływie i poziomie oraz regularnymi aktualizacjami
pogodowymi może pomóc przedsiębiorstwom
wodociągowym przygotować się na powodzie i złagodzić
skutki powodzi w sieci lub poprzez ochronę urządzeń w
oczyszczalniach ścieków (WWTP).

•

Jakość środowiska
Redukcja przepełnienia w sieciach ogólnospławnych
poprawia kondycję zlewisk.

Całkowite koszty CAPEX – 443,4 mld EUR

Całkowite koszty OPEX
256,3 mld EUR

Zbieranie i odprowadzanie
ścieków – 699,7 mld EUR
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Oszczędności CAPEX
35,4 mld EUR

Oszczędności OPEX
39,9 mld EUR

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW:
NIEZAWODNOŚĆ I JAKOŚĆ ŚRODOWISKOWA
•

Efektywność energetyczna
Redukcja zużycia energii jest prostym sposobem na
zmniejszenie kosztów operacyjnych i może zostać osiągnięta
poprzez monitorowanie i optymalizację poszczególnych etapów
uzdatniania lub procesów niezwiązanych z uzdatnianiem, takich
jak pompowanie.

•

 niejsze wykorzystanie substancji chemicznych
M
Optymalizacja procesu i monitorowanie wody surowej mogą
znacznie zmniejszyć ilość potrzebnych substancji chemicznych
poprzez dokładne i częste pobieranie próbek.

•

 niejsze koszty pracy
M
Procesy w oczyszczalni ścieków są często bardziej złożone niż
te związane z uzdatnianiem wody pitnej. Testowanie jakości
on-line umożliwia optymalizację operacji i niweluje zależność
od rzadziej prowadzonych testów ręcznych.

POTENCJALNE
OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
ROZWIĄZANIOM
CYFROWYM W
UZDATNIANIU
ŚCIEKÓW

•

Łączność oczyszczalni ścieków
Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą zoptymalizować całą sieć
oczyszczania ścieków niezależnie od liczby, wielkości i lokalizacji.
Można na przykład określić obszary o gorszej jakości uzdatniania
i podjąć świadome decyzje dotyczące poprawy spójności we
wszystkich zakładach, zwłaszcza w miejscach o niskiej liczbie
pracowników lub bezzałogowych.

•

Wszystkie te korzyści stają się znacznie bardziej przystępne w
wyniku ogromnych postępów technologicznych, takich jak
Internet rzeczy, zarządzanie dużymi zbiorami danych i sztuczna
inteligencja. Koszt tych technologii spada, podobnie jak koszt
inwestycji cyfrowych. W dalszej części zawarto więcej informacji
o priorytetach w zakresie inwestycji cyfrowych.

Całkowite koszty CAPEX – 289,5 mld EUR

Całkowite koszty OPEX
196 mld EUR

Uzdatnianie wody
485,5 mld EUR
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Oszczędności CAPEX
35 mld EUR

Oszczędności OPEX
33 mld EUR

ZAKŁAD WODOCIĄGOWY:

OKREŚLANIE
PRIORYTETÓW
INWESTYCYJNYCH

JAK ROZPOZNAĆ PODEJŚCIE,
KTÓRE NAJLEPIEJ ODPOWIADA
DANEMU ZAKŁADOWI

Przedsiębiorstwa wodociągowe na całym świecie mają do czynienia z
podobną kombinacją uwarunkowań i zadań, wymuszających procesy
integracji cyfrowej. Jednak nie ma jedenego, uniwersalnego modelu,
odpowiadającego realiom tego rynku. Pomimo podobnych czynników
związanych z zamówieniami, dokładne potrzeby przedsiębiorstw
wodociągowych będą się różnić, podobnie jak rozwiązania, które
spełniają te potrzeby.
Jasna komunikacja o dostępnych możliwościach cyfrowych i sposobie ich
stosowania ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia potencjału
rozwiązań cyfrowych przez przedsiębiorstwa wodociągowe, sposobu
działania technologii cyfrowych w ramach istniejących struktur oraz
maksymalizacji korzyści wynikających z zastosowania nowych rozwiązań.

GLOBALNE TRENDY W INWESTYCJACH CYFROWYCH
W Białej Księdze „Przyspieszanie cyfrowego przedsiębiorstwa
wodociągowego” liderzy w branży wodociągowej zostali
poproszeni o określenie priorytetów inwestycyjnych swoich
przedsiębiorstw. Respondenci ocenili agregację i zastosowanie
danych, monitorowanie i kontrolę sieci w czasie rzeczywistym
oraz obsługę klienta jako najpilniejsze obszary rozwoju.
Dalsze zainteresowanie zwiększonym wielowariantowym
mapowaniem i modelowaniem hydrologicznym w systemie
informacji geograficznych będzie stanowić istotny aspekt
realizacji potencjału wartości cyfrowej w tych obszarach,
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ponieważ przedsiębiorstwa wodociągowe starają się zrozumieć
swoje usługi i procesy zgodnie z coraz bardziej surowymi
przepisami i coraz bardziej złożonymi warunkami środowiskowymi.
Zobacz pełne wyniki rankingu tutaj.
Te priorytety inwestycyjne wraz z wyżej wymienionymi czynnikami
cyfrowymi wskazują na tendencję zmierzającą w kierunku
podstawowych możliwości w zakresie gromadzenia i obsługi danych,
które stanowią podstawę dalszego rozwoju usług cyfrowych.
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analizy danych

Usługi
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Mapowanie GIS i
modelowanie
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Zaawansowana
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DANE: PODSTAWOWY PRIORYTET INWESTYCYJNY
Rozwiązania cyfrowe opierają się na danych. Im lepsze dane i im
ich więcej, tym więcej można z nimi zrobić. Dane zebrane w celu
zaspokojenia jednego zestawu potrzeb będą rosły w czasie,
umożliwiając użytkownikom doskonalenie odpowiedzi, ale gdy
poszczególne zestawy danych są łączone i wspierane przez coraz
bardziej zaawansowane zdolności obliczeniowe, mogą zasilać
systemy cyfrowe daleko wykraczające poza ich pierwotny cel.

Ponieważ przedsiębiorstwa wodociągowe muszą być w stanie
dokładnie ocenić wpływ cyfryzacji, aby uzasadnić dalsze
inwestycje, powinny one budować struktury oceny w swoich
inicjatywach w zakresie zamówień i wdrażania rozwiązań
cyfrowych. Należy określić rozwiązania, które służą realizacji
rzeczywistych potrzeb, oraz wykorzystać potencjalne możliwości
rozwiązań w zakresie osiągania ukierunkowanych wyników do
określenia priorytetów inwestycyjnych.

„Podejście, jakie przyjmujemy wobec rozwiązań cyfrowych, jest
związane z wartością biznesową i wczesną identyfikacją możliwości
cyfrowego usprawnienia naszej działalności. Tempo adaptacji zależy
od konkretnego rozwiązania i korzyści, jakie przyniesie naszej
organizacji. W ramach procesu realizacji zamówień ustalamy, która
metoda adaptacji rozwiązania zapewni najlepsze rezultaty dla firmy”.
Louise Dudley, dyrektor generalny, Queensland Urban Utilities, Australia

ZAKŁAD WODOCIĄGOWY:

ZAPEWNIANIE
CYFROWEJ
WARTOŚCI

JAK ZMIERZYĆ ZWROT Z INWESTYCJI

Rozwiązania cyfrowe mogą mieć wpływ na każdy aspekt rozwoju i
działania zakładu. Mogą one przynieść zarówno bezpośrednią wartość
ekonomiczną, taką jak obniżone koszty CAPEX i OPEX oraz zwiększone
przychody, jak i pośrednie korzyści, takie jak zwiększone zadowolenie
klientów i łatwiejsze realizowanie wymagań prawnych.
Jednak metody oceny mogą się znacznie różnić w zależności od
zakładu, rozwiązania i typu wartości, które są traktowane
priorytetowo. Podczas gdy niektóre przedsiębiorstwa integrują oceny
cyfrowe z ustalonymi procesami przeglądu całego systemu, inne
opracowały metody oceny ukierunkowane specjalnie na wyizolowanie
wpływu zintegrowanych rozwiązań cyfrowych.

ZRÓŻNICOWANE PROCESY OCENY

ZRÓŻNICOWANE METODY OCENY

Ocena systemów cyfrowych umożliwia przedsiębiorstwom
wodociągowym dostosowanie działalności w celu maksymalizacji
korzyści płynących z cyfryzacji, lepszego zrozumienia ograniczeń
określonych technologii oraz opracowania skuteczniejszych
programów zamówień publicznych, wdrażania i przyszłych
strategii inwestycyjnych.

Nawet jeśli dyskretne procesy oceny zostały zaprojektowane i
zainicjowane, nie ma spójności w sposobie przeprowadzania
ocen między zakładami. Poziom wydajności, który stanowi
„odpowiednie zwroty z inwestycji”, będzie się różnić w zależności
od szczególnych okoliczności lub celów w zakresie skuteczności
działania przedsiębiorstwa wodociągowego, podobnie jak
wskaźnik uznany za najbardziej odpowiedni do pomiaru sukcesu.

Mimo to, tylko 44% przedsiębiorstw wodociągowych
ankietowanych w Białej Księdze „Przyspieszanie cyfrowego
przedsiębiorstwa wodociągowego” zgłosiło wdrożenie jasno
zdefiniowanych procesów oceny w ramach strategii rozwoju
cyfrowego. Zobacz pełne wyniki tutaj.

PRAKTYKI OCENY W
PRZEDSIĘBIORSTWIE

Tak
Nie
Trwa
wdrażanie

Podobne niespójności można zaobserwować w kluczowych
badanych obszarach inwestycji cyfrowych. Siedem z dziewięciu
kluczowych obszarów inwestycji zostało wymienionych jako
generujące największy i najmniejszy zwrot przez niemal
identyczny odsetek respondentów (+/-2%).

Połączone z innymi
obszarami
podlegającymi ocenie
Komunikacja
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1.	Konieczność dostosowania przez
przedsiębiorstwa wodociągowe
rozwiązań cyfrowych do ich
specyficznych potrzeb.
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„Nie ma jednego sposobu patrzenia na zwrot z inwestycji. Szczegóły
procesu oceny powinny zależeć od rozwiązania, harmonogramu,
poziomu inwestycji, oczekiwanych wyników i oczekiwań dotyczących
rozwoju w przyszłości”.
– Biju George, wiceprezes wykonawczy ds. operacji i inżynierii, DC Water

2.	Potrzeba dokładnego
komunikowania tego, co
przedsiębiorstwa uważają za
wartość. To, czy przedsiębiorstwo
docenia technologię ze względu
na większe możliwości
oszczędzania w zakresie kosztów
operacyjnych, czy też ułatwienie
pracy zespołu konserwacyjnego,
może mieć ogromny wpływ na
sposób, w jaki określa „wartość”.

OCENA ROZPOCZYNA SIĘ OD ZAMÓWIENIA
Najskuteczniejsze struktury oceny uwzględniają zarówno
poszczególne rozwiązania, jak i nadrzędne strategie cyfrowe
przedsiębiorstwa wraz z każdym etapem procesu transformacji
cyfrowej od zamówienia do operacji wdrażania.
Dzięki prognozowaniu korzyści i ustalaniu zamierzonych wyników
na etapie składania zamówień, przedsiębiorstwa wodociągowe
generują jasny zestaw celów, w odniesieniu do których można ocenić
skuteczność rozwiązań cyfrowych. Ustanawiając wyraźny
harmonogram przyrostowych celów w zakresie wydajności,
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą analizować
skuteczność rozwiązań cyfrowych w dłuższym okresie, a wszystko to
w związku z wcześniej ustalonymi ramami oczekiwanych zwrotów.

JASNO OKREŚLONE KLUCZOWE WSKAŹNIKI
WYDAJNOŚCI I DOCELOWE WYNIKI
Wśród wiodących badanych przedsiębiorstw wodociągowych
kilka opracowało skuteczne struktury oceny, które obejmują
ukierunkowanie na wydajność przed wdrożeniem, spójną ocenę
całego cyklu życia i ogólną ocenę strategii.
Aby uwzględnić zwroty z inwestycji w cyfrowe rozwiązania,
przedsiębiorstwa wodociągowe powinny wdrożyć odrębne
struktury oceny. Struktury te powinny określać jasne kluczowe
wskaźniki wydajności i docelowe wyniki przed wdrożeniem oraz
śledzić wydajność systemów cyfrowych zgodnie z tymi
wskaźnikami KPI, zarówno niezależnie, jak i w ramach
zintegrowanych operacji przedsiębiorstw wodociągowych.

Jeden z naszych ekspertów zajmujących się
wodociągami udzieli Ci solidnej, profesjonalnej
porady, której możesz użyć do wykonania
następnego kroku – całkowicie bez zobowiązań.
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