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Asseco Convergent 
Services Enabler.

Asseco Convergent Services Enabler (ACSE) to kompleksowy pakiet systemów wsparcia 
dla operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług elektronicznych działających 
w różnych branżach, jak np. energetyczna, bankowa czy mediowa. ACSE został zaprojek-
towany z myślą o wielokanałowej sprzedaży ofert konwergentnych oraz obsłudze klienta 
bazującej na widoku „360 stopni”. Umożliwia łączenie produktów i usług wielu dostawców 
w jedną, spójną ofertę rozliczaną w ramach jednej faktury, dzięki czemu stanowi kluczowy 
element budowania przewagi konkurencyjnej.

System cechuje elastyczny model wdrożenia oraz licencjonowania, dostosowany do szybko zmieniających się wyma-

gań rozwijającego się rynku telekomunikacyjnego. Może zostać zainstalowany na infrastrukturze klienta, jak i Asseco, 

co sprawia, że mogą z niego korzystać zarówno duzi operatorzy telekomunikacyjni, jak i mniejsi, lokalni gracze oraz 

mobilni operatorzy wirtualni (MVNO).

Dlaczego ACSE?

Technologiczna elastyczność.

Budowa oferty sprzedażowej 

nowej generacji.

Wsparcie wielu kanałów 

sprzedaży

Poprawa jakości obsługi 

klienta.

Skrócenie TimeToMarket. Ograniczenie kosztów infrastruktury, 

wdrożenia i utrzymania systemu.



Oferta sprzedażowa nowej generacji.

By umożliwić klientom korzystanie z ulubionych produktów, nowocześni operatorzy powinni współpracować mię-

dzy sobą budując wspólne oferty na korzystnych warunkach. ACSE pozwala na zarządzanie produktami i usługami 

od wielu operatorów, z różnych sektorów rynku oraz ich łączenie we wspólne konwergentne oferty sprzedażowe, 

rozliczane na jednej fakturze. 

Wsparcie wielu kanałów sprzedaży.

ACSE bazuje na strategii omnichannel, dzięki czemu zapewnia ciągły dostęp do aktualnej wiedzy o sytuacji klien-

ta i realizowanych przez niego procesach. Integruje wszystkie narzędzia komunikacji w jedno spójne środowisko, 

zapewniające jednolite i przenikające się procesy obsługi. Dzięki temu użytkownik może kontynuować proces obsługi 

w dowolnym kanale komunikacji z operatorem, niezależnie od tego, w którym go rozpoczął. 

Poprawa jakości obsługi klienta.

Holistyczny obraz relacji z klientem udostępniany przez ACSE pozwala konsultantom, jak i samym klientom na szybką 

weryfikację statusu zamówień, zgłoszeń oraz dostępności ofert, co usprawnia komunikację pomiędzy stronami. Sys-

tem został zaprojektowany w sposób, który powoduje, że jego obsługa jest równie łatwa i intuicyjna, jak korzystanie 

z konta na portalu społecznościowym. 

Krótki „Time To Market”.

ACSE zapewnia operatorom możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Pozwala na przeprowadzenie 

konfiguracji nowych funkcjonalności oraz produktów przy minimalnym nakładzie kodowania, co znacznie skraca czas 

wdrażania ofert sprzedażowych. Dodatkowo, dzięki mechanizmowi Sandboxing, umożliwia obsługę tymczasowych 

funkcji, które zapewniają sprawne i nisko kosztowe wprowadzanie nowych produktów i usług na konkretną okazję 

np. na czas promocji świątecznej.



Jak zbudowany jest ACSE?

ACSE składa się z niezależnych modułów zbudowanych na wspólnej architekturze. Każdy z nich posiada określony 

zakres odpowiedzialności. Procesy biznesowe realizowane są w oparciu o funkcje zlokalizowane w modułach, z któ-

rych każdy udostępnia je poprzez interfejs komunikacyjny (API).

Ograniczenie kosztów.

System eliminuje konieczność zakupu dodatkowych licencji na technologie dostarczane przez innych producentów, 

co powoduje mniejsze koszty wdrożenia i utrzymania rozwiązania. Elastyczny model licencjonowania ACSE umoż-

liwia jego rozwój w myśl zasady „płać w miarę wzrostu potrzeb”. Dzięki temu, zwiększając skalę rozwiązania, klient 

Asseco płaci jedynie za rozszerzenie licencji ACSE i nie ponosi kosztów dodatkowych licencji innych dostawców. 

Z kolei wykorzystanie wirtualizacji powoduje zarówno spadek liczby wymaganych serwerów, jak i zapewnia ciągłość 

działania systemu, znacząco skracając czas jego przywracania w razie ewentualnej awarii. 

Technologiczna elastyczność.

ACSE składa się z niezależnych komponentów realizujących określone funkcje biznesowe. Zapewnia to stabilność 

systemu „off the shelf”, przy jednoczesnej możliwości modyfikacji rozwiązania, tak by jak najlepiej spełniało ono indy-

widualne wymagania klienta. ACSE cechuje również wysoka dostępność, dynamiczna skalowalność, która zapewnia 

sprawne działanie systemu w warunkach stale rosnącej liczby użytkowników lub objętości przetwarzanych danych.

System został zbudowany od podstaw w oparciu o sprawdzone, szeroko stosowane technologie. Jest też zgodny ze 
światowymi standardami, co pozwala na łatwą integrację wybranych komponentów ACSE z rozwiązaniami innych 

dostawców.
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Centralny Katalog Produktów (CKP). 

Centralny Katalog Produktów umożliwia konfigurację wszelkich typów produktów i usług. Stanowi on bazę informacji 

o specyfikacjach produktów i ofertach katalogowych dla innych komponentów. Steruje także procesami sprzedaży 

oraz dostarczania. W jego skład wchodzą:

• Obszar ofertowy definiujący warunki sprzedaży ofert produktowych.

• Obszar specyfikacji produktów zawierający informacje o aktualnej ofercie tj. o możliwościach i funkcjonalnościach 

poszczególnych produktów i usług. 

• Obszar usług i zasobów mówiący o tym, jak są dostarczane poszczególne produkty i usługi.

Configure Price Quota (CPQ).

Moduł umożliwia prezentację produktów i usług dostępnych dla klienta, którą tworzy na podstawie jego kontekstu 

pobranego z CRM oraz warunków dostępności ofert katalogowych zdefiniowanych w Centralnym Katalogu Produk-

tów. Pozwala na konfigurację i personalizację warunków ofertowych dla klienta, a po ich zatwierdzeniu przekazuje 

zamówienie do realizacji w module Order Management.

Order Management (OM).

Moduł odpowiedzialny za procesowanie zamówień klienta. Na podstawie specyfikacji produktów, w szczególności 

informacji dotyczących sposobu jego dostarczania, komponent generuje dynamicznie plan wykonania, czyli proces 

realizacji dla każdego zamówienia. Order Management może być zintegrowany z różnymi systemami operatorów 

i partnerów, odpowiedzialnymi m.in. za zarzadzanie dokumentami, zarzadzanie zasobami oraz logistykę.



CRM/Selfcare.

Aplikacje CRM i Selfcare zapewniając widok klienta „360 stopni” we wszystkich kanałach. Posiadają czytelny, przyjazny 

i intuicyjny interfejs użytkownika. Umożliwiają przy tym szybki dostęp do wszystkich bieżących oraz historycznych 

informacji o kliencie, jego zleceniach, stanie zamówień, używanych produktach, aplikacjach oraz możliwych reko-

mendacjach zakupowych. Prezentują dane udostępniane przez inne komponenty, w szczególności: Product Inventory, 

Order Management oraz Billing. 

Billing.

To elastyczne i nowoczesne narzędzie do rozliczeń należności za wszystkie typy usług w czasie rzeczywistym. 

Zapewnia sprawne: 

• zarządzanie kontami bilingowymi, 

• zarządzanie zdarzeniami bilingowymi, 

• klasyfikacja i wycena zdarzeń billingowych w czasie rzeczywistym (Rating Online), 

• naliczanie opłat, 

• fakturowanie,

• zarządzanie płatnościami,

• rozliczenia z partnerami.

Inventory produktowo-usługowe.

Komponent stanowi pełną bazę zainstalowanych u klientów produktów i usług. Jest wzbogacony o powiązane z nim 

interakcje, takie jak historia zamówień, realizacji instalatorskich, modyfikacji parametrów, zgłoszeń etc. 

Rest API.

Rest API pozwala na zwiększenie szybkości, niezawodności oraz wydajności ACSE. Umożliwia sprawną komunikację 

między aplikacjami i wprowadzanie modyfikacji nawet podczas pracy systemu. Zapewnia łatwą integrację, zarzą-

dzanie oraz kontrolę nad środowiskiem wewnętrznych mikroserwisów oraz zewnętrznych aplikacji.



Dostosuj system do swojego biznesu.

Uniezależnienie od dostawcy.

Modułowa, wielowarstwowa architektura oraz wykorzystanie powszechnie używanych technologii i standardów 

powodują, że rozwiązanie nie przywiązuje klienta do jednego producenta oprogramowania. Pozwala również na 

szybszą realizację projektów rozwojowych, które mogą być przeprowadzane wewnętrznie lub przy wsparciu specja-

listów Asseco. Dodatkowo poszczególne elementy ACSE są wymienne i możliwe do zastąpienia nowszymi wersjami 

w miarę rozwoju technologii.

ACSE powstał na bazie wieloletnich doświadczeń ekspertów Asseco w budowie rozwiązań dla największych przed-

siębiorstw telekomunikacyjnych w kraju i na świecie. System wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnej firmy, 

ewoluującej zgodnie z potrzebami rynku i oferującej usługi konwergentne. 

Wdrożenie prototypu systemu miało miejsce w inicjatywie „Internet dla Mazowsza”, gdzie ACSE realizuje procesy 

operatora infrastruktury oferującego hurtowe produkty z obszaru sieci szerokopasmowych.

Elastyczność.

ACSE zapewnia elastyczny model wdrożenia uwzględniający całe rozwiązanie, jak i poszczególne moduły, które 

mogą być zaimplementowane niezależnie w istniejącym środowisku BSS klienta. Dotyczy to również subskrypcji, 

która może być zmieniana i dostosowywana do aktualnych potrzeb.

Postaw na sprawdzonego dostawcę.

CRM, Zasoby
Produkty:

Small

• Do 10 000 klientów
• Do 5 konsultantów
• Standardowy wolumen danych

Wybierz plan SLA:

Bronze Silver

CRM, Zasoby, Billing, Zamówienia
Produkty:

Medium

• Do 10 000 klientów
• Do 50 konsultantów
• Standardowy billing i order 
   management
• Dostęp do API

Wybierz plan SLA:

Bronze Silver

CRM, Zasoby, Billing, Zamówienia
Produkty:

Pro

• Brak limitu klientów
• Brak limitu klientów
• Zaawansowany billing i order 
   management
• Dostęp do API

Wybierz plan SLA:

Silver Gold
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