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Hledáte systém, který by dokázal automatizovaně odečítat data
o spotřebě energií z různých typů zařízení, tato data validovat, přehledně
prezentovat na PC, v internetovém prohlížeči, na tabletu či chytrém telefonu
a předat je zákaznickému informačnímu systému pro fakturaci? Systém
s dlouholetou tradicí, který používají největší energetické společnosti?

Proč systém AVE

Pak je AVE tou správnou volbou!

Systém AVE je určen pro
• energetické distribuční společnosti
• obchodníky s energiemi

Systém AVE zvítězil v prestižní soutěži
Microsoft Industry Awards 2008 v kategorii
Nejlepší řešení v průmyslové výrobě.

• energetiky (obchodní centra, průmyslové areály,
bytové domy)
• koncové spotřebitele energií

Hlavní výhody

Další výhody

• automatizované odečty energií

• vzhled a ovládání aplikace jsou shodné s MS Office

• detailní monitoring spotřeb energií

• splňuje požadavky bezpečnostních auditů

• snížení nákladů na odečty energií

• ověřená kompatibilita s produkty Microsoft

• detekce úniků a krádeží

• obousměrné propojení se zákaznickým

• snadná rozšiřitelnost a škálovatelnost systému

• možnost integrace se systémy SCADA a GIS

• odečty milionů domácností

• snadná výměna dat s aplikací MS Excel

• podpora stovek měřidel různých výrobců

• zobrazení polohy přístrojů v online mapách

• výborná technická podpora

• modul bilancí energií

• více než 15 let na trhu

• možnost generování náhradních hodnot
• alarmní modul s možností distribuce alarmů
pomocí SMS a e-mailů

• nativní komunikační drivery Elgas, Elster, Itron,
Emerson, Schrack a další
• komunikační protokoly M-Bus, Modbus, CTR,
DLMS (IEC 62056), IEC 60870-5-104
• podpora komunikačních sítí LoRa, Sigfox, MQTT
• výměna dat pomocí SQL, webových služeb,
REST API
• sdílení dat s dalšími systémy pomocí
OPC UA serveru
• zabezpečená komunikace

• tvorba uživatelských sestav a reportů

• škálovatelný a distribuovaný systém

• předdefinované šablony reportů (xls, csv, txt, pdf)

• instalace systému u koncového zákazníka

• agregace dat na denní, měsíční a roční spotřeby

• provozování systému jako služby (poskytování dat)

• tvorba virtuálních a sumárních stanic

• instalace do cloudu Microsoft Azure, Amazon atp.

• rozhraní pro fakturační systémy a SAP IS-U/SAP EDM

• instalace na Microsoft Hyper-V a VMware

AVE Client
Hlavní klientský modul systému
AVE určený jak pro kompletní práci
s pořízenými daty, tak pro správu
celého systému.

AVE Web Client
Tenký klient pro poskytování dat
koncovým zákazníkům nebo
obchodníkům s energiemi ve formě
reportů a odběrových diagramů.

AVE Droid
Klientská aplikace pro chytré telefony
a tablety. Umožňuje uživateli mít
neustálý přehled o stavu systému.

informačním/fakturačním systémem

• desítky tisíc dálkových přenosů

Možnosti komunikace

Možnosti instalace

Zpracování dat

Sběr dat
• automatické dálkové odečty
• offline odečty měřidel
• samoodečty koncovými zákazníky
• synchronizace času měřidel
• automatické zavedení přístroje do systému
při první komunikaci
• vzdálená změna parametrů měřidel
• záložní spojení pro zvýšení dostupnosti
• příjem a zpracování alarmů ze zařízení
• detailní diagnostika komunikace
• validace dat

AVE Mobile

AVE Modom

Aplikace pro offline odečty dat
z přístrojů pomocí IR Bluetooth
hlavice připojené k tabletu
či chytrému telefonu.

Modul pro offline odečty spotřeby
domácností pomocí odečtových
terminálů.

Self Meter Reading
Doplněk k modulu AVE Modom určený
pro chytré telefony a tablety. Jedná se
o webovou aplikaci, ve které koncoví
zákazníci zadávají data svých odečtů.
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