
Dispečing  = alfa & omega
Základom efektívneho manažmentu ľudí 
v teréne, ktorých možnosť riadiť obvykle 
končí opustením areálu spoločnosti, je sys-
tematické plánovanie a koordinácia práce 
v reálnom čase z pozície dispečera alebo 
plánovača. Zavedením IT ako pracovného 
nástroja montérov, dostávajú riadiaci pra-
covníci možnosť kontrolovať  a okamžite 
reagovať na aktuálnu situáciu v teréne. Ich 
úlohou je detailné plánovanie a prerozdeľo-
vanie práce medzi jednotlivých členov tímu 
s ohľadom na ostatné termíny, plány záka-
ziek, stav rozpracovanosti, či aktuálnu polo-
hu posádok v teréne. 

Predovšetkým pri servisných činnostiach 
a neplánovaných opravách je kritickým 
faktorom úspechu dodržanie stanove-
ných časových parametrov. Ide o garan-
tované časy príchodu na miesto realizá-
cie, resp. odstránenie poruchy, čo kladie 
zvýšené nároky na synchronizáciu zdro-
jov najmä v prípade, ak je na zásah potreb-
ná prítomnosť špecializovaných pracovní-
kov alebo unikátnych náhradných dielov.  
Najdôležitejšou vlastnosťou dispečingu 
v rámci workforce managementu sa tak stá-
va jeho schopnosť pracovať v reálnom ča-
se, s možnosťou kedykoľvek aktualizovať 
plán a zaradiť doň mimoriadne úlohy, kto-
ré je potrebné zrealizovať v čo najkratšom 
termíne. Samotné pridelenie a prioritizácia 

úloh však ešte nie je zárukou úspechu pri 
ich riešení. Nevyhnutným predpokladom je 
komunikácia – fyzická aj virtuálna. Nepred-
vídateľné udalosti, ako napr. nehoda na ces-
te a nemožnosť splnenia pracovnej úlohy, 
je vždy jednoduchšie a hlavne efektívnejšie 
riešiť s dispečerom priamo telefonicky ako 
vypisovať dlhé správy do mobilného zaria-
denia. Na druhej strane pre prácu v teréne 
je veľmi dôležitá aktuálnosť informácií uve-
dených v rámci pracovného príkazu, ktorú 
nie je možné dosiahnuť bez synchronizá-
cie s ostatnými informačnými systémami 
spoločnosti. 

Systémy pre riadenie posádok v teréne sú 
preto veľmi náročné na integrácie s okoli-
tým „IT svetom“. Samozrejmosťou je inte-
grácia workforce management systému 
(WFM) na CRM s cieľom mať aktuálne kon-
taktné údaje zákazníka či prepojenie na 
ERP ohľadne dostupnosti náhradných die-
lov. Do popredia sa však čoraz častejšie 
dostáva aj funkcionalita tzv. Knowledge 
managementu, ktorého cieľom je zdieľa-
nie informácie naprieč posádkami v teréne. 
Majú tak k dispozícii napr. aktuálne príruč-
ky servisovaných zariadení, zoznam podob-
ných porúch a ich riešení z minulosti a pod. 
Takáto informačná výmena je tak ďalšou 
možnosťou ako zefektívniť a pritom skvalit-
niť prácu montérov a servisných technikov.  

Workforce management – 
technik na diaľkové  
ovládanie

Zaevidovať, Naplánovať, Zmanažovať, 
Vybaviť (maximálne efektívne) – 
kľúčové zaklínadlá v oblasti radenia 
pracovných tímov a ich práce v teréne 
(tzv. workforce management). Ak 
je vykonávaný účinne, predstavuje 
silný nástroj pre zvyšovanie 
efektivity a konkurencieschopnosti 
nielen obchodných a „utilitných“ 
spoločností. Čo však urobiť preto, 
aby ľudia v teréne nedostali do ruky 
len ďalší komplikovaný skrutkovač 
na to, aby si mohli plniť svoje bežné 
pracovné úlohy?   

JuraJ pavol



Hmatateľné výsleDky
Výsledky zavádzania vzdialeného manaž-
mentu pracovných tímov v teréne môžu byť 
okrem očakávaných prínosov ako:
• Optimalizácia procesov
• Zefektívnenie a sprehľadnenie pracov-

ných činností
• Zníženie prevádzkových nákladov
• Kvalitnejšia analýza dát z terénu 
často aj ďalšie veľmi prekvapivé. Odhale-
nie „štandardnej“ trojhodinovej obednej 
pauzy montéra, ktorý má o druhej poobede 
splnené všetky pracovné úlohy (na rozdiel 
od kolegov, ktorí končia o 2 hodiny neskôr 
s rovnakým objemom práce) vyvoláva roz-
poruplné reakcie kolegov aj nadriadených. 
Je na manažérskom rozhodnutí, ako s taký-
mito prípadmi naložiť, či montérovi prira-
diť ďalšiu prácu, alebo mu skrátiť pracov-
nú dobu. Základným výstupom workforce 
managementu by teda okrem štatistických 
údajov o počte splnených úloh, najazde-
ných km a pod., mala byť aj kvalitatívna 
„snímka dňa“ terénneho pracovníka, kto-
rá v rámci jednoduchého manažérskeho 
reportu umožní porovnávať efektivitu pra-
covníkov v rámci celého tímu.  

Záver
Diaľkové ovládanie terénnych pracovní-
kov prostredníctvom workforce manage-
ment systémov neprináša so sebou len 
nástroj na kontrolu a lepšie využitie pra-
covných či materiálnych zdrojov. Postup-
ná adaptácia mobilných technológií v tejto 
oblasti workforce managementu nazna-
čuje, že IT technológie sú nenahraditeľné 
aj v extrémne náročnom prostredí neu-
stále sa meniacich požiadaviek/pracov-
ných úloh, za ktorými sa skrýva efektívne 
poskytovanie služieb rôzneho druhu.   

realita v teréne (na čo si Dať 
poZor)
Štandardom pri zavádzaní systémov na riade-
nie terénnych pracovníkov (a nielen tých) je 
obava z drobnohľadu a komplikovanej (zby-
točnej) elektronizácie, veď pero a papier tu 
vždy boli aj budú. Napr. nahradenie papiero-
vých dokumentov elektronickými formulár-
mi je jedným z hlavných dôvodov zavádzania 
WFM, ktorý má opodstatnenie len vtedy, ak 
ľudia v teréne nemusia na mobilnom zariadení 
vypĺňať 50 údajových polí len preto, aby sa na 
konci dňa dali robiť pekné reporty. V opačnom 
prípade sa zo systému stáva triedny nepriateľ.  
Pri implementácii WFM systémov je pre-
to dôležité sa zamerať na ergonómiu apliká-
cie v mobilnom zariadení a na maximalizáciu 
automatizácie pri realizácii pracovných príka-
zov, či už vo forme dynamických formulárov 
alebo načítavania údajov z čiarových kódov. 
Pre pracovníka v teréne je niekedy „vyťukanie“ 
pár riadkov na displeji náročnejšie ako pold-
ňový zásah v prašnom prostredí. Zaujímavou 
možnosťou automatizácie môžu byť napro-
gramované „akčné tlačidlá“ na mobilnom zari-
adení – napr. „help“ v rámci sieťových odvetví, 
kedy pri odpájaní neplatičov od siete, je po ich 
stlačení vyslaná správa na dispečerské praco-
visko, že montér potrebuje pomoc (bol napad-
nutý).
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