EnerWEB

NOVOSTI:
•
•
•
•

primerjava statistik med objekti, stanovanji in
napravami,
ustvarjanje grup,
nastavitev izvoza podatkov,
»responsive design« (odzivna oblika).

UPORABA:
Spletna aplikacija EnerWEB je namenjena enostavnemu
tabelaričnemu in grafičnemu prikazu podatkov uporabniku,
kot so:
•

informacije delilnikov stroškov ogrevanja,

•

informacije toplotnih / klima / kombi števcev,

•

informacije vodomerov.

in poročil, kot so:
•

delitve stroškov ogrevanja,

•

mesečna / letna poročila delitev.

Uporabniki s pomočjo EnerWEB lahko enostavno in
učinkovito:
•

pregledujejo

porabo

s

pomočjo

grafičnih

pregledov

prenašajo podatke o odčitkih in/ali delitvah preko splet‑
nega brskalnika z uporabo uporabniškega imena in gesla,
•

nadzirajo delovanje in porabo na merilnih mestih,

•

izvažajo prikazane podatke v podporne poslovne programe
za obračun, planiranje, optimizacijo omrežja, napovedi,...

LASTNOSTI:

PRIMERI UPORABE

•

enostaven in pregleden uporabniški vmesnik s predpripravo
gruč števcev za uporabnike z velikim naborom števcev,

•

predefinirani in nastavljivi izvozi v ostale uporabnikove
programe,

VODA

TOPLOTA/
HLAD

PLIN

ELEKTRIKA

OSTALO

•

prikaz podatkov merilnega mesta in števca,

•

prikaz kod napak števcev z alarmi,

•

grafični prikazi porabe na števcih.

SISTEMSKA POVEZLJIVOST:
avtomatska
povezava in
odčitavanje
po planu

TCP ali GSM/GPRS povezava

•

AMR sistemi

•

WalkBy sistemi

•

Sistemi radijskih fiksnih mrež (EverBlu, GPRS fix, …)

•

GSM/GPRS sistemi odčitavanja mrež števcev, itd.

PROGRAMSKA POVEZLJIVOST:
EnerWEB je povezljiv z vsemi Enerkon sistemi (EnerBus,
EnerDel, EnerPisT), uporabniku pa omogoča izvoze v lastne
programe preko predefiniranih izvoznih datotek, kot npr.:
podporne poslovne programe za obračun, planiranje,
optimizacijo omrežja, napovedi, ...

OPERATER
prikaz

Izvozni formati*:
•

xml format

•

csv datoteka

* Izvozi so po naročilu lahko prilagojeni uporabnikovi zahtevi!

SISTEMSKE ZAHTEVE (web dostop):
•

dostop do interneta

•

osebni računalnik, prenosnik, tablica ali pametni telefon.

izvoz

UPORABNIK

DOSTOP PREK SPLETA
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