Jesteśmy firmą, która od ponad 25 lat
funkcjonuje w branży oprogramowania.
Tworzymy rozwiązania zarówno
dla dużych ogólnopolskich przedsiębiorstw
obsługujących miliony Klientów, jak i tych
mniejszych obsługujących kilkuset.
Doradzamy i dostosowujemy nasze
rozwiązania do potrzeb każdego naszego
Klienta.
Szybko przystosowujemy się

Centralna
Baza
Odczytowa
(CBO)

Centralna Baza Odczytowa przeznaczona

Najważniejsze funkcjonalności
Rejestracja odczytów
Wyliczanie zużyć
Wymiana danych z systemami
zewnętrznymi – zamawiającymi usługę
lub magazynowymi
Sporządzanie protokołu rozliczeniowego

do zmieniających się potrzeb i sposobu

jest do ewidencjonowania wszelkich działań

między Operatorem Sieci a Zamawiającym

organizacji pracy.

związanych z punktami poboru, zaczynając

Usługę Dystrybucji

Klient jest dla nas partnerem, z którym

od tworzenia punktów, przez obsługę

chcemy wspólnie poszukiwać najlepszych

czynności monterskich wykonywanych

rozwiązań.

w punkcie oraz rejestrację wskazań urządzeń
pomiarowych, aż po wyliczanie zużyć.
CBO jest systemem intranetowym opartym
o architekturę klient–serwer dostępnym
dla użytkowników końcowych poprzez
przeglądarki internetowe.
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Obsługa czynności monterskich

Automatyzacja i przetwarzanie masowe

Wymiana elektroniczna

Odczytywanie urządzeń

Centralna Baza Odczytowa jest systemem wspierającym

System przystosowany jest do współpracy

Program umożliwia przygotowywanie pracy dla firm

masowe przetwarzanie danych. Sterowanie oparte

z zewnętrznymi systemami firm Zamawiających Usługę

zbierających odczyty urządzeń, rejestrację zbiorczą

na parametryzacji pozwala na automatyczną obsługę

Dystrybucji, a także systemami magazynowymi.

odczytów, rejestrację odczytów indywidualnych

najważniejszych procesów.

Elektroniczna wymiana informacji zapewnia

Klienta, a także zbiorcze szacowanie odczytów

dwustronną wymianę danych ewidencyjnych

w oparciu o wcześniejsze zużycie z uwzględnieniem

dotyczących punktów poboru i Klienta, jak również

metody korekty temperaturowej.

Wsparcie dla ogólnie znanych
standardów i dbałość o dane
Centralna Baza Odczytowa wykorzystuje obowiązujące
standardy, m. in. TERYT (miejscowości, ulice),

danych odczytowych (i zużyć).

Nielegalny pobór
Czynności monterskie

PNA (kody pocztowe), PKD (klasyfikacja działalności

Moduł czynności monterskich wspiera planowanie

gospodarczych), PESEL i NIP. Dzięki temu dane

i rejestrację prac monterów w zakresie: założeń,

ewidencyjne nie są powielane.

wymian, zdjęć, blokad i kontroli urządzeń pomiarowych
(liczników).

Raportowanie
CBO udostępnia zestaw raportów służących do kontroli
odczytywania urządzeń oraz kontroli samych urządzeń
pomiarowych (wymiany legalizacyjne).
Na podstawie przypisanej do każdego punktu grupy
taryfowej generowany jest protokół rozliczenia
między OSD a Zamawiającym Usługę dla każdego
miesiąca rozliczeniowego.

System kwalifikuje punkty poboru do kontroli
w kierunku wykrycia nielegalnego poboru
na podstawie odchyleń od profilu zużycia
wyznaczanego indywidualnie dla każdego
punktu.

