System udostępniania danych

W1000

Dane ułatwiają życie odbiorcom energii

Manage energy better
Właściwa informacja dostarczona na czas
jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania energią. System W1000 firmy Landis+Gyr jest narzędziem
pomagającym odbiorcy w podejmowaniu
właściwych decyzji ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym zmiennym środowisku.
Czyż nie jest dobrze mieć tylko zadowolonych
klientów?
W1000 został zaprojektowany jako wydajne
narzędzie graficzne udostępniające przydatne
raporty. Odbiorcy energii mogą obserwować
swoje dane pomiarowe w wielu formach,
włączając w to możliwości sortowania żądanych
informacji. Praca z profilami energii i generowanie nowych profili staje się łatwym zadaniem.
Wielopoziomowe obliczenia pozwalają na
wykorzystanie już obliczonych profili w kolejnych przeliczeniach. Użyteczne narzędzie
statystyki pozwala na poszerzenie wiedzy
o własnym poborze energii.

Użytkownik nie jest już więcej uzależniony tylko
od swoich widoków lub raportów – może on
współdzielić raporty z innymi użytkownikami.
Pozwala to na minimalizację nakładu pracy
i usprawnia cały proces tworzenia raportów.
Wszystkie raporty mogą być eksportowane
w różnych formatach.

Podstawowe moduły systemu

RAPORTY
Wizualizacja danych energii, wartości rozliczeniowych oraz taryf w postaci tabel i wykresów.
Prezentacja kilku wykresów na jednym ekranie. Proste powiększanie, przesuwanie i skalowanie. Możliwość eksportu do MS Excel, HTML (grafika, dane) lub XML (dane).
ADMINISTRACJA
Administrowanie użytkownikami, administrowanie prawami użytkowników do poszczególnych
danych, polityki haseł oraz funkcji kopiowania raportów

Moduły opcjonalne

WARTOŚCI ROZLICZENIOWE
Zarządzanie danymi rozliczeniowymi, ich wizualizacja i wykorzystanie w obliczeniach i statystykach.
TARYFY
Definiowanie różnych taryf i czasookresów ich obowiązywania, wraz z modułem raportowania.
Funkcja ta pozwala na analizę najlepszej taryfy dla odbiorcy energii.
OBLICZENIA
Przeprowadzanie operacji matematycznych na wartościach profilowych i rozliczeniowych,
ponowne przeliczanie profili dla innych okresów lub wykorzystanie funkcjonalności wielu
obliczeń.

Interfejsy

Klienci

System został zaprojektowany jako otwarty dla
współpracy z innymi systemami. Możliwe jest
importowanie danych energii z różnych systemów bazujących na plikach ASCII lub XML.
Ponadto system może importować dane z kilku
różnych systemów źródłowych. System wykorzystuje WebServices dla celów eksportu i importu danych.

System obsługuje trzy typy różnych klientów:
- Klient Web
- Aplikacja kliencka
(obsługuje Windows 2000 i wyższe)
- Aplikacja Java dla portalu Oracle

Baza danych
Oracle 10g lub Oracle 11g

Wersje językowe
System może pracować w różnych wersjach
językowych, w tym oczywiście w języku polskim.

Właściwy rozmiar i dopasowanie dla każdego
Nie ma znaczenia, jak duża jest Państwa firma lub ilu ma
odbiorców – system może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb. Wybierz właściwy rozmiar aplikacji. Dla mniej
wymagających użytkowników prawdopodobnie odpowiednia będzie aplikacja z klientem Web. Dla użytkowników
oczekujących wysokiego komfortu lub pracujących z dużymi
ilościami danych można wybrać aplikację kliencką pracującą
na lokalnym komputerze. Zaawansowany użytkownik może
zaimplementować aplikację Java na własnym portalu Oracle.
Intuicyjny dostęp do swoich danych
To poręczne narzędzie pozwalające na przeglądanie
danych pomia-rowych w różnych taryfach umożliwia symulowanie wpływu nowej taryfy na odbiorcę. Użytkownik może
wykorzystać wstępnie zdefiniowane taryfy lub zbudować
swoje własne. Nie ma znaczenia czy interesują Cię jedynie wartości rozliczeniowe, czy cały profil w wybranym
zakresie czasu – porównywanie wartości rozliczeniowych
lub wartości ma-ksymalnych z wartościami zachowanymi w
profilu obciążenia jeszcze nigdy nie było tak proste.
Łatwe w użyciu narzędzie wyszukiwania
i przeglądania danych pomiarowych
Wydajne, intuicyjne raporty graficzne i tekstowe oferują
różne podejścia do prezentacji danych pomiarowych.
Narzędzie statystyki (cosφ, wartości maksymalne i minimalne, wartość średnia) dostarcza informacji na temat
najczęściej obliczanych wartości.
Zaawansowane bezpieczeństwo
Istnieje kilka możliwości zwiększenia bezpieczeństwa systemu – system może wymagać od użytkownika regularnych
zmian haseł lub użycia haseł złożonych. Dla preferujących
jeszcze wyższy stopień bezpieczeństwa, system może
wykorzystywać dla transferu danych kodowane protokoły
http.
Łatwy upgrade z systemu www100
Narzędzie migracji zaimportuje wszystkie dane i definicje z
istniejącego systemu www100.
Po co pracować ciężko, jeżeli można pracować mądrze?

BENEFITTY

IDEALNE NARZĘDZIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

KLIENT WEB, APLIKACJA KLIENCKA LUB JAVA DLA PORTALU ORACLE
Elastyczność dla każdego użytkownika i w każdym aspekcie działalności biznesowej
WYDAJNE NARZĘDZIE GRAFICZNE I UŻYTECZNE RAPORTY
Złożone raportowanie pozwalające na podjęcie właściwych decyzji
INTERFEJS ASCII I XML
Łatwa integracja z innymi systemami
OBLICZENIA MATEMATYCZNE
Nowe spojrzenie na problemy pomaga w podjęciu decyzji
NARZĘDZIE STATYSTYKI
Szybkie wyznaczenie najczęściej wykorzystywanych informacji

POŁĄCZENIE KILKU SYSTEMÓW W1000
Nie musisz logować się w różnych systemach, aby pozyskać wszystkie wymagane dane
UPGRADE Z www100
Łatwy krok w kierunku zaawansowanego systemu

WSPANIAŁE NARZĘDZIE DLA FIRM ENERGETYCZNYCH

Manage energy better – Lepsze zarządzanie energią
Dostarczamy spokój i bezpieczeństwo jeżeli chodzi o zarządzanie
energią.Dziesiątki lat funkcjonowania firmy Landis+Gyr na pozycji
lidera w technologii i wiedzy oznacza możliwość zaoferowania
szerokiej i sprawdzonej palety produktów najwyższej jakości.
Osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności energetycznej nigdy nie było łatwiejsze. Przenieśliśmy własne unikalne
doświadczenia i wiedzę na temat procesów w firmach energetycznych do zintegrowanych rozwiązań zarządzania energię,
przez co możemy pomóc w uporządkowaniu i ukierunkowaniu
Państwa procesów oraz zwiększeniu lojalności klienta
i bezpieczeństwa biznesu.
Możemy dopasować nasze innowacyjne rozwiązania do Państwa
potrzeb. Obojętnie, czy dotyczy to pomiarów elektryczności, wody,
ciepła/chłodu, gazu lub zarządzania obciążeniem, dostar-czamy
to, czego Państwo potrzebują, mając na celu zapewnienie, że
Państwa energia jest zarządzana z wciąż rosnącą precyzją
i niezawodnością. Z firmą Landis+Gyr jako Państwa zaufanym
partnerem można lepiej zarządzać energią.
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Zaangażowani w zwiększaniu efektywności energetycznej
i ochronie środowiska
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