
Potrzeby Stadtwerke Leipzig

Leipziger Stadtwerke wybrało ConnectPoint jako jednego z głównych 

partnerów technologicznych do przeprowadzenia cyfrowej 

transformacji przedsiębiorstwa. Naszą rolą było stworzenie cyfrowej 

platformy. Oznaczało to przygotowanie zarówno infrastruktury 

IT, jak i organizacji do działania według nowych zasad.
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Stadtwerke potrzebowało nowej platformy, która byłaby spójna 

i skalowalna opartej o mikrousługi. Klient chciał też mieć możliwość 

łatwego wdrażania zaawansowanych algorytmów (Data Science), 

które pozwalają ograniczyć manualną pracę i zwiększają efektywność 

organizacji.

Dodatkowym wyzwaniem był brak kompetencji Stadtwerke w obszarach 

związanych z IT. Z powodu outsourcingu całego działu IT do 

zewnętrznych firm, brakowało niezbędnych umiejętności technicznych. 

Celem Stadtwerke była szybka odbudowa komepencji w tym obszarze.

Przygotowanie organizacji

Klient potrzebował partnera z dużym doświadczeniem 

technologicznym specjalizującego się w branży Energy and 

Utilities, który pomógłby w elastyczny sposób uporządkować 

proces wytwarzania i wdrażania oprogramowania.

Przygotowania infrastruktury

Nowa organizacja wymagała zmiany podejścia do kwestii 

zarządzania informacją w firmie. Konieczne było umożliwienie 

wymiany informacji i funkcjonalności w całej organizacji oraz 

zintegrowanie niepowiązanych ze sobą systemów IT.

Rozwój Cyfrowej 
Platformy dla Miasta

Infrastruktura Stadtwerke Leipzig:

Odpowiedź na Dynamiczne Zmiany 

Rynku Usług Komunalnych

Stadtwerke Leipzig to miejskie przedsiębiorstwo 

energetyczne, które dostarcza energię elektryczną, gaz 

i ogrzewanie. Jest liderem na rynku energii elektrycznej 

i ogrzewania w Lipsku i jednocześnie jest jednym z dziesięciu 

największych tego typu przedsiębiorstw w Niemczech. 

Ponad 200 tys.  

gospodarstw 

domowych w Lipsku

ok. 1084 km  

sieci gazowej

ok. 496 km  

sieci ciepłowniczej

Z usług Stadtwerke Leipzig korzysta:

ok. 3350 km  

sieci energetycznej

Wyzwania branży
 

Stadtwerke to tradycyjne miejskie przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej, które  mierzą się z postępującą transformacją 

energetyczną. W szczególności wyzwaniem jest:

Rosnący udział rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Wzrost konkurencyjności na rynku spowodowany nowymi 

modelami biznesowymi (elektrownie wirtualne, usługi 

efektywności energetycznej, inteligentne budynki).

Liberalizacja rynku energii i wynikająca z tego rotacja klientów.
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Coraz więcej Stadtwerke nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom 

klientów. Traci ich na rzecz dynamicznie rozwijających się dostawców, 

którzy tworzą bardziej atrakcyjne oferty. Główne przewagi 

konkurencyjne nowych graczy to ich zdolności sprawnego wdrażania 

nowych produktów i usług opartych na nowych technologiach do oferty.

Aby zmienić swoje położenie, Stadtwerke potrzebują nie tylko 

transformacji na poziomie strategii przedsiębiorstwa, ale 

również sprawnego zorganizowania struktur odpowiedzialnych 

za przetwarzanie informacji i nowe technologie.



O firmie ConnectPoint 

 

ConnectPoint to firma IT, która wspiera proces cyfryzacji w przemyśle, 

branży energetycznej oraz w przedsiębiorstwach użyteczności 

publicznej. Specjalizuje się w IT/OT oraz integracji IoT. Łączy 

unikalną wiedzę branżową z kompetencjami z obszaru OT, Big 

Data, GIS, Business Intelligence i Machine Learning. Buduje systemy, 

które pozwalają na efektywną współpracę Operacji, IT i Biznesu.

Rozwiązanie dostarczone przez ConnectPoint

ConnectPoint zbudował ze Stadtwerke unikalny 

model współpracy, oparty na:

Dostarczaniu dedykowanych rozwiązań technologicznych.

Wsparciu w budowaniu organizacji cyfrowej i edukacji.

Wdrażaniu innowacji.
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Korzyści wdrożenia dla Stadtwerke

ConenctPonit pomógł Stadtwerke w krótkim czasie (24 

miesięcy) stać się cyfrową organizacją. Aktualnie Stadtwerke 

Leipzig może pochwalić się byciem jednym z najnowocześniejszych 

przedsiębiorstw tego typu w Niemczech. Do tego przyczyniło się:

05. Wspólne prace R&D

Testowanie najnowszych 

produktów ConnectPoint 

(sztuczna inteligencja oraz 

integracji prosumentów). 

Wspieranie Stadtwerke 

w rozwoju umiejętności 

cyfrowych: praca 

z metodykami zwinnymi 

(agile), coaching oraz 

wspieranie procesów 

organizacyjnych.

01.Przygotowanie 

wymagań do 

nowej organizacji 

infrastruktury

Zostały one wypracowane 

podczas warsztatów 

z różnymi zespołami 

z ramienia Klienta 

oraz zewnętrznymi 

konsultantami.

02. Dostarczenie 

dedykowanej platformy 

do zarządzania 

danymi i aplikacjami 

(Digital platform)

Udostępnia w jednolitej formie 

usługi biznesowe z istniejących 

systemów Stadtwerke.

03.Utzymanie 

i zarządzanie platforma 

przez ConnectPoint

Platforma jest utrzymywana 

w trybie 24/7, zgodnie 

z ISO 27001. Skalowalna 

infrastruktura (oparta 

o maszyny wirtualne, kontenery 

Docker i klastry Kubernetes) 

pozwala na wdrażanie 

własnego oprogramowania 

oraz pochodzącego od 

zewnętrznych producentów.

04. Wdrażanie 

nowych aplikacji 

w kolejnych projektach 

na platformie IoT

Zarządzanie urządzeniami 

w infrastrukturze (liczniki, węzły, 

urządzenia typu smart home).

Zbudowanie infrastruktury (technicznej i projektowej) pozwalającej 

na realizację nowych funkcjonalności i dostarczanie na rynek 

nowych produktów w niemożliwym dotychczas czasie i budżecie:

 

 » wdrożenie nowego systemu billingowego oraz 

zbudowanie portalu klienckiego w ciągu 8 miesięcy,

 » zebranie wymagań użytkowników, wymagań 

integracyjnych, zbudowanie i uruchomienie aplikacji do 

zarządzania ekipami w terenie w ciągu 15 miesięcy.

Otwarta architektura mikrousługowa platformy, pozwalająca na 

szybką integrację produktów i usług zewnętrznych dostawców.

Zunifikowana architektura w obszarze OT i IoT, umożliwiająca 

integrację urządzeń różnych dostawców w różnych 

obszarach biznesowych (np. elektrociepłownia gazowa, 

węzły cieplne, rozproszone źródła ciepła, turbiny 

wiatrowe, panele fotowoltaiczne, czujniki dymu itp.). 

Przeszkolony zespół IT, który zaczął płynnie 

współpracować z biznesem oraz wykorzystywać 

zwinne metodyki tworzenia oprogramowania.
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