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Platforma Obsługi
Klienta Operatora

Bez umowy 
szczegółowej
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Porozumienia 
komercyjnego

Eliminacja umów szczegółowych
dla usług infrastrukturalnych w POKO

POKO - planowane nowe funkcjonalności w POKO
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Warunki korzystania:

• Podpisanie komercyjnego porozumienia na 
zmianę procesu

• Porozumienie nie zmienia warunków dostępu 
określonych w ROI

POKO - uproszczony proces dostarczania bez umowy szczegółowej
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Dyspozycja na realizację usługi w POKO
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▪ Wniosek o Dyspozycję na podstawie WT oraz Projektu Technicznego

▪ Elektroniczne złożenie dyspozycji stanowi podstawę do naliczenia opłat

▪ PZO dla Kanalizacji kablowej – rezygnacja z PZO

Będzie - bez umowy szczegółowej
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▪ Projekt Techniczny w OPL (komercyjny) – Operator akceptuje PT 
wykonany przez OPL i składa wniosek o Dyspozycję Realizacji 
Usługi

POKO - Dyspozycja na Realizację Usługi

Wniosek o Dyspozycję Realizacji UsługiOA



▪ Projekt Techniczny po stronie Operatora - po pozytywnym WT, 
Operator składa wniosek o Dyspozycję Realizacji Usługi i dołącza 
swój projekt techniczny. 

POKO - Dyspozycja na Realizację Usługi

Wniosek o Dyspozycję Realizacji UsługiOA



POKO - Dyspozycja na Realizację Usługi

Przesłanie Dyspozycji Realizacji Usługi do 
akceptacji

▪ Po akceptacji Projektu technicznego do Operatora trafia 
informacja ze wniosek Operatora o Dyspozycję został 
złożony

▪ Następnie OPL przesyła do Operatora do jego akceptacji 
Dyspozycję Realizacji Usługi w POKO

OPL



POKO - Dyspozycja na Realizację Usługi

OA
Akceptacja

Dyspozycji Realizacji Usługi

▪ Dyspozycja wystawiona na podstawie WT i Projektu Technicznego do 
akceptacji Operatora zawiera informację o dostępie do usługi m.in. 
relację, długość i opłatę  

▪ Po akceptacji przez Operatora, komunikat o akceptacji Dyspozycji zostaje 
przekazany do OPL

▪ Potwierdzona przez Operatora Dyspozycja Realizacji Usługi stanowiąca 
finalne uzgodnienie warunków realizacji usługi będzie widoczna w POKO 
w załączniku



POKO – Wyszukiwanie Dyspozycji na Realizację Usługi

Przykład:     000060000000469

Nr zamówienia
Nr Dyspozycji

Nr zamówienia _D+=
000060000000469_D

Wyszukiwanie Dyspozycji - poprzez wpisanie części nr 
Dyspozycji równej nr zamówienia w pole „Wyszukaj” 

Wyszukiwanie Dyspozycji – w „Statusie zamówień” 
wpisz część nr Dyspozycji równą nr zamówienia w pole 
„Identyfikator zamówienia”



Dziękujemy

Zapraszamy do 
kontaktu

Sprzedaz.OPERATORZY@orange.com

lub Infolinia 19333

Propozycje usprawnień dot. 
funkcjonalności POKO można kierować 
na adres: POKO.Wdrozenia@orange.com

mailto:Sprzedaz.OPERATORZY@orange.com
mailto:POKO.Wdrozenia@orange.com

