
Software pro analýzu energetických dat

W1000

Data pro snadný život vašich zákazníků



Manage energy better

Mít správné informace ve správný čas je základem

úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

energie. Systém W1000 firmy Landis+Gyr je nástroj,

který pomáhá vašim zákazníkům udělat správná

rozhodnutí pro jejich úspěšné podnikání v současném

turbulentním prostředí. Není snad dobré mít pouze 

úspěšné zákazníky?

Systém W1000 byl navržen tak, aby uživatel zís- 

kal výkonný grafický nástroj a užitečné sestavy.

Uživatel může vidět svoje měřená data v různých

formách a to včetně vícenásobných pohledů, aby

mohl efektivněji třídit informace. Je velmi snadné

pracovat s profily a vypočítávat nové na základě 

různých matematických operací. Vícenásobné výpoč-

ty umožňují použít již dříve vypočítaný profil pro

další kalkulace. Užitečné statistické funkce, jež jsou

součástí statistických nástrojů, dovolují prohloubit

uživateli znalosti o tocích energie.

Uživatel také není závislý na vlastních pohledech

anebo sestavách – každý uživatel může poskytnout

své vypočtené profily nebo své sestavy jiným

uživatelům – tím je minimalizováno množství práce,

která se tak stává efektivnější. Všechny reporty

mohou být exportovány do různých formátů.



SESTAVY

Vizualizace energetických dat ve formě zátěžových profilů, fakturačních dat a tarifů do tabulek a grafů.

Je možné umístit několik sestav na jednu obrazovku. Snadné zoomování, posouvání, změna měřítek.

Možnost exportu do Excel, HTML (grafy i data) nebo do XML (data).

ADMINISTRACE

Správa uživatelů a jejich práv na zdroje dat (profily, fakturační údaje, systémové tarify), nastavení pravidel

hesel, kopírování sestav.

Základní moduly systému

Libovolně doplnitelné moduly

FAKTURAČNÍ HODNOTY

Práce s fakturačními hodnotami, jejich vizualizace a využití ve výpočtech a statistikách.

TARIFY

Definice různých tarifů a časových pásem jejich platnosti během dne. Ve spolupráci s modulem sestav

umožňuje vyhodnotit nejlepší tarif pro zákazníka.

VÝPOČTY

Provádění matematických výpočtů s profily a fakturačními hodnotami, přepočítávání profilů na jinou časovou 

periodu, vícenásobné výpočty.

Interface

Systém je navržen tak, aby mohl spolupraco-

vat s různými systémy třetích stran. Umožňuje

importovat data z různých systémů prostřednictvím

ASCII nebo XML souborů. Je možný paralelní import

z více než jednoho zdrojového systému. Export a import 

je realizován pomocí WebServices.

Jazyky

Systém je připraven pro implementaci různých

jazykových mutací. Pro konkrétní informace volejte,

prosím, nejbližšího obchodního zástupce.

Klienti

Systém podporuje tři různé typy klientů:

- web klient

- desktop aplikace (podporuje Win2000 a vyšší)

- Java aplikace pro Oracle portál

Databáze

Oracle 10g nebo Oracle 11g



Velikost a robustnost pro každého

Jste-li velcí nebo malí, máte-li málo nebo mnoho zákazníků,

vždy si můžete vybrat správnou aplikaci. Pro méně náročné

uživatele pravděpodobně zvolíte web aplikaci. Pokud očekáváte

vyšší uživatelský komfort anebo práci s velkým množstvím dat,

vyberete si desktop aplikaci pro váš počítač. Velké firmy mohou

zvolit implementaci Java aplikace do svého portálu.

Intuitivní přístup k vlastním datům

Užitečný nástroj pro prohlížení naměřených dat v různých

tarifech umožňuje simulaci dopadu nového tarifu na zákazníka.

Uživatel si může vybrat z přednastavených tarifů nebo

navrhnout svůj vlastní. Uživatel může sledovat fakturační

hodnoty nebo profil v periodě, jakou si vybere. Kontrola

fakturačních dat nebo maxim s hodnotami uloženými v profilu

nebyla nikdy tak snadná.

Snadno ovladatelný nástroj pro vyhledávání
a prohlížení naměřených dat zákazníků

Výkonné grafické a textové sestavy se svými intuitivními

ovládacími prvky nabízejí různé pohledy na naměřená data.

Sada statistických nástrojů jako účiník, maximální a minimální

hodnota, průměr, vám pomůže mít stále přehled o často

vyhledávaných hodnotách.

Pokroková bezpečnost

Několik malých rad zlepšuje celkovou bezpečnost – systém sám

může vyžadovat změny hesel u jeho uživatelů a může

vyžadovat použití pouze takových, která jsou dostatečně „silná“.

Pro zákazníky, kteří požadují ještě vyšší úroveň zabezpečení,

může systém používat šifrovaný https protokol.

Snadný upgrade z www100

Pro uživatele, kteří používají systém www100, byl také vyvinut

migrační nástroj, který naimportuje vaše stávající data do

W1000. Proč pracovat zbytečně, když můžete pracovat chytře?



PERFEKTNÍ NÁSTROJ PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

WEB KLIENT, DESKTOP APLIKACE NEBO JAVA PRO ORACLE PORTÁL
Flexibilita pro každého, flexibilita pro každý okamžik vašeho podnikání

VÝKONNÝ GRAFICKÝ NÁSTROJ A UŽITEČNÉ SESTAVY
Komplexnější podklady pro bezchybná rozhodnutí

ASCII NEBO XML INTERFACE
Snadná integrace s dalšími systémy od třetích stran

MATEMATICKÉ KALKULACE
Nové pohledy na problematiku přinášejí přidanou hodnotu

STATISTICKÉ NÁSTROJE
Rychlé výpočty často potřebných informací

MOŽNOST PROPOJENÍ VÍCE W1000 DOHROMADY
Už se nemusíte přihlašovat k více různým systémům,
abyste zdlouhavě získávali potřebné informace

UPGRADE Z www100
Snadný přechod k pokrokovějšímu systému

PERFEKTNÍ NÁSTROJ PRO ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI B
E

N
E

FI
TY



Manage energy better

Zaručíme vám klidný spánek, pokud jde o řízení energie. Naše dlouholeté

zkušenosti a hluboké znalosti problematiky nám umožňují nabídnout vám

rozsáhlé, vysoce kvalitní a osvědčené portfolio.

Efektivní využití energie na vysoké úrovni nebylo nikdy snazší. Převedli jsme

naše jedinečné znalosti procesů v energetických společnostech do

integrovaných řešení pro řízení energie a můžeme vám pomoci zefektivnit

procesy, zvýšit loajalitu vašich zákazníků a ochránit vaše výnosy.

Dovolte nám navrhnout pro vás inovativní řešení na míru tak, aby vyhovovalo

vašim specifickým požadavkům. Ať už jde o elektrickou energii, vodu, teplo,

chlad, měření plynu nebo řízení zátěže, vždy vám můžeme poskytnout, co

potřebujete, aby vaše energie byla řízena přesněji a spolehlivěji.

Landis+Gyr ve zkratce

     5000 zaměstnanců na celém světě

     Aktivity na pěti kontinentech

     Nejširší portfolio produktů a služeb v celém průmyslu

     25 let zkušeností v AMM

     Dodáno již 1000 AMM systémů

     60 let zkušeností v řízení zátěže

     15 milionů dodaných přijímačů HDO

     ISO certifikáty ISO 9000 a ISO 14 000

     Přední světová firma v integrovaných řešeních pro řízení energií

Landis+Gyr s.r.o.

Plzeňská 5a

150 00 Praha

Tel.: +420 251 119 511

Fax: +420 251 119 519

info@landisgyr.cz

www.landisgyr.cz D000044252 a cz


