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Odpočty spotreby elektrickej energie

Odpočty spotreby elektrickej energie
Poskytovanie komplexných služieb odpočtov fyzických stavov elektromerov na odberných
miestach elektrickej energie v kategóriách maloodber obyvatelia a maloodber podnikatelia
kvalifikovaným realizačným tímom pomocou moderného informačného systému
mobilných odpočtových zariadení predstavuje efektívny spôsob dynamického získavania
údajov o spotrebe elektrickej energie vrátane zisťovania technických dát z vizuálnej
kontroly meracej súpravy a stavu odberného miesta. Ešte pred začiatkom projektu bola
služba odpočtov úspešne otestovaná a potom aj nasadená v pilotnom produkčnom
mesiaci. Klient prakticky na druhý deň získal priamo z terénu údaje, ktoré spracoval vo
svojich zákazníckych systémoch pre účely fakturácie, reklamácie a v technických systémoch
v rámci pasportizácie technických údajov o odberných miestach.

Východisková situácia / Ciele
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D) potrebovala zabezpečiť komplexnú službu
odpočtov (BPO Metering), ktorá na jednej strane zníži dobu získania presných odpočtových dát
o odberných miestach a na druhej strane ich skvalitní v podobe zvýšenia úspešnosti zistenia
fyzických stavov spotreby elektrickej energie a tiež aj zistenia údajov o kontrole stavu určených
meradiel v podobe technických anomálií. Zároveň SSE-D požadovala, aby technické riešenie
odpočtov spracovalo dáta z dvoch produkčných zákazníckych systémov, rešpektovalo bezpečnostnú
politiku IT prostredia klienta a dodržiavalo stanovené termíny plánovania, importu, zberu a exportu
odpočtových dávok. Distribútor elektrickej energie za týmto účelom oslovil spoločnosť stengl a.s.,
ktorá promptne poskytla komplexnú službu v súlade jeho požiadavkami.

Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s. patrí medzi najväčších
distribútorov elektrickej energie pre
domácnosti, podnikateľov, organizácie
a veľkoodberateľov na Slovensku čo sa
týka počtu odberných miest ako aj dĺžky
rozvodnej siete a počtom zariadení
na tejto sieti. Zabezpečuje pre svojich
zákazníkov distribúciu elektrickej energie
a technickú podporu/údržbu rozvodnej
siete a jej zariadení.
Použité technológie:
• NET Framework
• MS SQL Server
• Windows Mobile

Riešenie / Výsledok / Prínosy
Službu BPO Meteringu sme zabezpečili kvalifikovanou pracovnou silou pre všetky zložky služby – odpočet, koordinácia, riadenie projektu,
administratíva, technická a IT podpora. Z klientskych prínosov poskytnutia tejto služby vyberáme nasledovné:
• Plnenie a zároveň aj skrátenie termínov zberu a odovzdávania
odpočtových dát
• Skrátenie termínov overovania stavov, reklamácií a mimoriadnych
odpočtov
• Odstránenie počtu „nenájdených“ meradiel OM
• Zníženie celkového počtu zanechaných odpočtových lístkov
v odpočtových cykloch
• Zníženie počtu reklamácií na vykonané odpočty (klientom,
odberateľmi klienta)

• Dlhodobé zníženie nákladov na odpočet meradiel OM naviazané
na úspešnosť odpočtov, termíny, reklamácie a pracovné procesy
• Informačná podpora pre údržbu a prevádzku distribučnej siete
v podobe štruktúrovanej a podrobnej evidencie technických stavov
meradiel z vizuálnej kontroly meradiel
• Informačná podpora pri riešení a zrýchlení procesu neoprávnených
odberov
• Pravidelné vyhodnocovanie úspešnosti odpočtov a prijímanie
nápravných opatrení

	
  

Výsledkom profesionálne poskytnutej služby BPO Meteringu docielime:
• plnenie termínov odpočtov
• zvýšenie presnosti a kvality fakturačných dát
• zvýšenie presnosti a kvality technických dát
• zvýšenie úspešnosti zistenia skutočných odpočtových stavov
• zrýchlenie procesu získavania a odovzdávania odpočtových dát
• flexibilitu pri požiadavkách na zmeny (obchod, distribúcia,
legislatíva apod.)
• zabezpečenie ochrany osobných a obchodno/technických údajov
• zodpovednosť za podnikateľské riziko v podobe zmluvnej garancie
dodržiavania parametrov služby a ukazovateľov kvality

	
  

	
  

O spoločnosti stengl a.s.
Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu
a podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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