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Formy komunikacji z klientem 

• Bezpośrednia obsługa klienta

• Strona internetowa www.tauron-dystrybucja.pl

http://www.tauron-dystrybucja.pl/


Dwa światy
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Tradycyjny kontakt z klientem

Strona internetowa www.tauron-dystrybucja.pl

http://www.tauron-dystrybucja.pl/


Strona internetowa
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www.tauron-dystrybucja.pl



Role strony 
internetowej
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• Informacyjna 
- E-licznik
- Standaryzacja
- Podwieszenia światłowodów
- Zamieszczanie urządzeń na sieci TD S.A.
- Przebudowa przyłącza
- Przeglądarka PDSE

• Operacyjna - Internetowa wymiana korespondencji

- Proces przyłączeniowy 
- Podwieszenia światłowodów
- Zamieszczanie reklam i urządzeń 

na sieci TD S.A.



TAURON eLicznik
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• Kontrola zużycia energii w trybie 
dziennym, miesięcznym i rocznym

• Porównywanie zużycia w różnych 
okresach

• Porównywanie swojego zużycia ze 
średnią statystyczną

• Dostęp do aktualnego odczytu licznika

• Planowanie oszczędności poprzez 
ustawianie celów oraz powiadomień na 
e-mail

Wizualizacja i monitoring 
zużycia energii



Standaryzacja
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Standardy techniczne budowy sieci 



Podwieszanie 
kabli 
telekomunikacyjnych
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1. Wniosek2. Warunki techniczne

4. Projekt 

3. Umowa

5. Realizacja

Wydanie warunków technicznych dotyczących podwieszenia sieci 
telekomunikacyjnej



Zamieszczanie 
reklam i innych 
przedmiotów na 
obiektach TAURON 
Dystrybucja S.A.
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1. Wniosek

2. Wytyczne techniczne

4. Projekt

3. Umowa

5. Realizacja

Zamieszczania reklam i urządzeń na obiektach TD S.A.



Przebudowa 
przyłącza
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Na podstawie warunków 
usunięcia kolizji i porozumienia

Na podstawie warunków 
przyłączenia i umowy o 

przyłączenie

• możliwość wysłania 
wniosku mailem

• samodzielny wybór 
wykonawcy

• szybszy termin realizacji

• wniosek online

• realizacja całości przez TD S.A.

• brak wpływu na wybór 
wykonawcy

• ryzyko dłuższego czasu realizacji 

• ryzyko poniesienia wyższych 
kosztów

Wydanie warunków przyłączenia



Rozwijanie 
komunikacji z 
klientem poprzez 
kontakt za pomocą 
formularzy 
internetowych w 
obszarze dystrybucji
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• brak wniosków
• papierowych

• mniejsze ryzyko popełnienia błędu na 
etapie wypełniania wniosku

skrócenie ścieżki obiegu dokumentów

oszczędność czasu w stosunku do obsługi klienta w POK

Transparentna i szybka procedura



Przeglądarka 
Dystrybucyjnej Sieci 
Elektroenergetycznej 
(PDSE)
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O aplikacji
Przeglądarka Dystrybucyjnej Sieci Elektroenergetycznej (PDSE) to aplikacja, której głównym zadaniem 
jest wspomaganie procesu przyłączeniowo-inwestycyjnego w TAURON Dystrybucja S.A.

• szybki dostęp do informacji o wybranych atrybutach sieci energetycznej TD
• aplikacja wykorzystuje podkłady mapowe portalu OpenStreetMap
• wyszukiwanie obiektów energetycznych i topograficznych
• personalizacja ustawień wyświetlanych warstw
• wykonywanie pomiaru odległości na mapie
• cotygodniowa aktualizacja danych



Dziękuję za uwagę


