6 INFORMACJE

WSPARCIE INFORMATYKÓW
NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANĄ SPÓŁKĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ W CZASACH PANDEMII JEST BEZ WĄTPIENIA JSW IT SYSTEMS

Spółka szeroko wspiera
w tym czasie Jastrzębską Spółkę
Węglową oraz spółki Grupy Kapitałowej. To dzięki zaangażowaniu pracowników spółki informatycznej rzesza ludzi może
pracować zdalnie. Ulepszono
konfigurację
infrastruktury
serwerowej i sieciowej, dzięki czemu jednorazowy dostęp
do sieci JSW ma jednocześnie
1,5 tysiąca użytkowników.
Pracownicy JSW IT Systems stworzyli autorski system
„VOTEEX” do przeprowadzania zdalnych posiedzeń dla
członków zarządów i rad nadzorczych. System ten umożliwia
zorganizowanie wirtualnych
spotkań, na których w trybie
rzeczywistym mogą odbywać
się głosowania w istotnych sprawach dla Spółki.
Ponadto JSW IT Systems
wspólnie ze służbami JSW oraz

JSW Ochrona podjęła działania zapewniające dokładniejsze
monitorowanie wizyjne bram
wejściowych do zakładów JSW.
Prace polegały na podłączeniu
kamer z bram do istniejącego
systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) działającego w za-

kładach JSW. Dzięki podjętym
działaniom możliwy jest ciągły
monitoring
newralgicznych
miejsc w zakładach JSW. Aby
to było możliwe pomieszczenie Centrum Zaawansowanej
Analityki Danych wyposażono w profesjonalny sprzęt do

wizualizacji, który umożliwia
prezentację obrazu z kamer termowizyjnych na ekranach wielkoformatowych. Inżynierowie
z JSW IT Systems są również
autorami serwisu smsowego
dla pracowników JSW. Ponadto spółka informatyczna jest na

etapie wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Podstawowym celem systemu jest sukcesywne zastąpienie
tradycyjnego obiegu dokumentów funkcjonującego obecnie
w wersji papierowej oraz przyspieszenie i usprawnienie pro-

cesu przepływu danych w JSW.
Rozwiązanie to umożliwi wymianę dokumentów w uzgodnionych procesach biznesowych
realizowanych w Biurze Zarządu
oraz w poszczególnych zakładach JSW.
toms

#popracyzostańwdomu
ZWRACAJMY UWAGĘ NA KOMUNIKATY
Sztab Kryzysowy JSW na
bieżąco komunikuje pracownikom najważniejsze swoje decyzje, zalecenia czy rekomendacje. Komunikaty nadawane są
w zakładowych radiowęzłach,
za pomocą firmowej gazety
„Jastrzębski Węgiel”, zakładowych tablic ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Spółki
w dedykowanej zakładce „Informator Covid-19”. Oprócz
komunikatów i informacji,
w zakładce można znaleźć wiele filmów edukacyjnych. Od
kilku tygodni Sztab Kryzysowy
wykorzystuje kolejne narzędzie
komunikacji, którym jest SMS-

-owy Serwis JSW, który trafia
do 90 procent pracowników
Spółki. Jeśli do tej pory nie
otrzymałeś żadnego komunikatu SMS Serwis JSW, to oznacza, że twojego numeru telefonu nie ma w bazie danych. Jeśli
chcesz to zmienić, wystarczy
zalogować się w Portalu Pracownika i w stosownej rubryce

wpisać swój numer telefonu.
Serwis JSW to autorski program spółki JSW IT Systems.
Infrastruktura stworzona
przez JSW IT Systems na potrzeby tego rozwiązania może
zostać w przyszłości wykorzystana do innych istotnych celów związanych z powiadamianiem użytkowników.

MONITORUJĄ NA OKRĄGŁO

Jednocześnie Sztab Kryzysowy ostrzega przed fałszywymi informacjami dotyczącymi
działań Sztabu, które bezprawnie są rozpowszechniane
w Internecie. Takie działania
podważają zaufanie do pracodawcy oraz wprowadzają
w błąd zarówno pracowników,
jak i opinię publiczną. W sieci
nikt nie jest anonimowy. Sztab
Kryzysowy zapowiedział, że
wobec każdej osoby, która
działa na niekorzyść JSW będą
wyciągane konsekwencje, ze
zwolnieniem dyscyplinarnym
włącznie.
toms

Od momentu powołania Sztabu Kryzysowego, w sprawie działań związanych
z zagrożeniem epidemicznym, Centrum Zaawansowanej Analityki Danych (CZAD)
w ramach którego funkcjonuje stanowisko Monitoringu i Raportowania pracuje
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Stanowisko to jest częścią Centralnej Dyspozytorni JSW, której głównym zadaniem jest koordynacja, raportowanie oraz przekazywanie bieżących informacji w zakresie zagrożenia epidemicznego i operacyjnego
w ramach wszystkich zkładów Spółki. Z uwagi na nowe zagrożenie mające wpływ na
działalność produkcyjną zakładów JSW rozszerzono zakres monitorowania o dodatkowe obszary związane z pracą w warunkach wysokiego ryzyka zarażeniem koronawirusa. W pierwszym etapie zostały utworzone i ciągle są aktualizowane raporty
stanu ewidencyjnego załogi, zawierają one dodatkowe informacje m.in. o ilości osób
objętych kwarantanną lub o zameldowanych przez służby dyspozytorskie zakładów
incydentach mogących świadczyć o zachorowaniu. Cyklicznie, co zmianę zbiorcze informacje posyłane są do członków Sztabu Kryzysowego specjalnie przygotowanym
przez JSW IT Systems kanałem informacyjnym SMS. W drugim etapie rozbudowano
system nadzoru wizyjnego o widok z kamer termowizyjnych zainstalowanych na
bramach wejściowych do zakładów JSW. Pozyskiwane przez CZAD dane służą do
tworzenia analiz w zakresie wpływu rozwoju pandemii oraz zmian organizacyjnych
z nią związanych na funkcjonowanie i wielkość produkcji Zakładów JSW.

Kwiecień nr 5 (185)/2020

