
MODUŁ SYSTEMU LEO LEASING 

 © Asseco Data Systems S.A. 

Moduł TMS (Task Management System) jest... 

 zintegrowanym z systemami LEO/FK/TIGER/web rozwiązaniem 

pozwalającym na tworzenie, przydzielanie, administrowanie oraz raportowanie 

różnego rodzaju zadań wykonywanych w trakcie pracy użytkowników. Zadania 

wprowadzane do TMS mogą być bezpośrednio związane z obsługą systemu LEO. 

Mogą to być także zadania innej natury, jak: wykonanie telefonu do klienta, 

umówienie spotkania, przygotowanie kalkulacji, aneksu, rozliczenia, wysłanie 

korespondencji. Moduł w żaden sposób nie ogranicza rodzajów zadań tworzonych 

w jego bazach danych. Zastosowana technologia AWL pozwala na pełną 

elastyczność zbudowania przebiegu realizacji zadania.  

Pełny opis... 

 zadania w TMS składa się z części informacyjnej zawierającej tytuł zadania, 

informację opisową, kategorię, rodzaj, stopień zaawansowania. Osobny blok 

stanowią daty, system rejestruje datę utworzenia, planowaną datę wykonania, 

datę monitorowania oraz datę ważności. Kolejnym obszarem są informacje 

o osobach powiązanych z zadaniem. Każde zadanie ma osobę odpowiedzialną, 

grupę operatorów odpowiedzialnych oraz osobę monitorującą. Definicja grupy 

jest tworzona w module TMS i zawiera listę osób będących w danym momencie 

członkami grupy. Jedna osoba może być członkiem wielu grup. Ważnym 

składnikiem opisu zadania są powiązania do kartotek systemu LEO. Każde zadanie może mieć 

łącznik do Kontrahenta/Umowy/Środka trwałego/Polisy w systemie LEO. Dane te są bezpośrednio 

wizualizowane w oknie przeglądu zadania. Postać tej wizualizacji jest oczywiście definiowalna 

na etapie wdrożenia modułu. Ponieważ moduł zrealizowany jest w technologii AWL, bezpośrednio 

w oknie głównym dostępna 

jest pełna historia zadania 

z informacją co, kto i kiedy 

wykonał w module z tym zadaniem. 

Odpowiedzialność 
raz zapisane zadanie w module 
TMS musi znaleźć swój finał; 
celowo zrezygnowano w module 
z opcji usuwania zadań 

Terminowość 
moduł TMS przygotowuje listy 
zadań do wykonania z 
odpowiednim wyprzedzeniem, 
dowolnie definiowalnym 
na poziomie widoku 

Kontrola 
każde zadanie może mieć 
określoną osobę monitorującą, 
która ma na bieżąco dostęp 
do zadań znajdujących się 
pod jej nadzorem 

Dokumenty 
zadania mogą być przypisywane 
do grupy użytkowników 
co zapewnia kontrolę realizacji 
zadania także podczas 
nieobecności osoby 
bezpośrednio odpowiedzialnej 

Integracja 
TMS korzysta ze wspólnej bazy 
danych systemu; wiele modułów 
ma funkcję automatycznego 
tworzenia zadania w TMS 
podczas wykonywania 
rutynowych operacji 

TMS (moduł zarządzania zadaniami) 

Rys. Kartoteka zadań 
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Monitorowanie... 

 realizacji zadań jest bardzo ważne dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ich wykonanie. 

Nie mniej ważny jest nadzór nad wykonaniem zadań. TMS wspiera obie strony tego procesu. 

Definiowalne drzewo widoków pozwala stworzyć dynamiczne listy robocze, zawierające zadania 

do wykonania w określonym czasie. Bardzo łatwo jest zdefiniować gałązki drzewa widoków 

zawierające pozycje w rodzaju: „Moje zadania na dzisiaj”, „Moje zadania na jutro”, „Zadania mojej 

grupy na ten tydzień”, „Przeterminowane zadania”. Drugim obszarem jest okno „Moje zadania” 

wyświetlające w syntetycznej i czytelnej formie zadania, do których użytkownik jest w jakikolwiek 

sposób przypisany. Zadania 

w tym oknie podzielone 

są na trzy grupy: „Moje”, 

„Mojej grupy”, „Pod moim 

n a d z o r e m ” .  T r z e c i m 

elementem wsparcia jest 

nowoczesna siatka danych 

prezentująca listę zadań. 

S i a t k a  t a  u m o ż l i w i a 

błyskawiczne fi ltrowanie, 

grupowanie i wyszukiwanie 

zadań bezpośrednio w oknie 

głównym modułu. Kolejnym 

elementem monitorowania 

może być zestaw raportów 

CrystalReports przygotowanych 

pod kątem kontroli realizacji 

zadań.  Raporty można 

wywoływać bezpośrednio 

z modułu TMS. 

Pewność wykonania... 

 zadania ma dla firmy kluczowe znaczenie. Każde przydzielone zadanie musi być opracowane. 

Sytuacja, w której zadania zalegają jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa niedopuszczalna. 

Zadanie musi być wykonane lub anulowane, jeżeli z jakichś względów utraciło swój sens. Z tego 

powodu aplikacja TMS nie została wyposażona w funkcję usuwania zadań. Czyni to proces obsługi 

zadań całkowicie definiowalnym. Zadanie musi być wykonane lub opcjonalnie anulowane (jeżeli 

operator ma do tego uprawnienia). W przeciwnym wypadku zalega i jest wyraźnie widoczne. 

Zastosowana technologia AWL pozwala na zbudowanie grafu procesów i przetwarzania zadań, 

zgodnie z regułami obowiązującymi w firmie leasingowej. 

Rys. Zastosowanie technologii AWL 

 



 © Asseco Data Systems S.A. 

Automatyzacja... 

 zasilania modułu TMS nowymi zadaniami jest ważnym ułatwieniem pracy w firmie 

leasingowej. Pozwala na przepływ czynności zgodnie z procesem biznesowym. Pozwala także 

na znaczne ułatwienie pracy osobom odpowiedzialnym za wykonywanie działań masowych, 

takich jak: telefony, korespondencja, monity. Wiele modułów systemu LEO, jako opcję podczas 

wykonywania operacji, posiada możliwość utworzenia zadania w TMS. Koronnym przykładem może 

być wystawienie wezwania do zapłaty. Dla pewnego rodzaju wezwań można dodać utworzenie 

zadania w TMS dla osób wykonujących monitorowanie telefoniczne. Wówczas osoby te otrzymają 

automatycznie listę zadań/telefonów do wykonania. Jednocześnie w systemie naturalnie tworzy 

się miejsce, gdzie łatwo odnotowywać historię wykonanych kontaktów. 

webDFE... 

 także może współpracować z TMS. W module webDFE dostępna jest funkcjonalność 

zakładająca zadanie w TMS po wykonaniu określonej operacji. Zadania TMS utworzone 

za pośrednictwem tej operacji są następnie wizualizowane w webDFE. W momencie, 

gdy zadanie powinno być wykonane, informacja o nim dodawana jest do okna tablicy ogłoszeń 

dla danego operatora webDFE. Typowym zastosowaniem tej opcji jest monitorowanie klienta 

w sytuacji, gdy decyduje się on na zawieszenie procesu przygotowania wniosku. Wówczas 

w workflow webDFE definiuje się ścieżkę „zawieszenie oferty” i przy przejściu przez tę ścieżkę, 

tworzymy zadanie, przypominające w określonym czasie o konieczności ponowienia kontaktu 

z klientem. Od tego momentu system pamięta za użytkownika o tym terminie. Jest to typowa 

funkcjonalność CRM. Ponieważ baza danych jest bazą centralną, takie informacje nie umykają 

i są zawsze dostępne dla uprawnionych osób. 

 

Rys. Zastawy zadań automatycznych 
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Wdrożenie... 

 systemu TMS w typowych warunkach zajmuje od 3 do 5 dni. Instalacja i konfiguracja części 

bazowej aplikacji obejmuje zainstalowanie modułu oraz uaktualnienie struktury bazy danych. 

Następnie konsultant ADS, wraz z administratorem merytorycznym Systemu LEO, definiują 

strukturę grafu procesów, odzwierciedlającą obowiązujące procesy biznesowe w aplikacji TMS. 

Definiowane są wszystkie parametry systemowe modułu, budowane struktury drzewa widoków. 

Wspólnie ustalają parametry wizualizacji w wyświetlanych listach, definiują generowane z systemu 

zestawienia. Po wykonaniu testów w środowisku testowym konfiguracja jest przenoszona na 

środowisko produkcyjne i system TMS jest gotowy do pracy. Ostatnim elementem są szkolenia, 

które dla modułów TMS trwają od jednego do trzech dni.  

Rys. Konfiguracja modułu TMS 


