inEIS

inteligentni Energetski Informacijski Sistem
Spremljanje vseh vrst energentov
Možnost priklopa različnih krmilnikov in merilnikov
Povezovanje oddaljenih lokacij s pomočjo telemetrijskih naprav
Enostaven in pregleden uporabniški vmesnik
Najnovejše spletne tehnologije omogočajo uporabo na prenosnikih in
mobilnih napravah
Integracija s sistemom za izravnavanje konic - SIK
Možnost sodelovanja v programih upravljanja z odjemom (DSM)
Vrhunska podpora in energetsko svetovanje
Najem v oblaku ali lokalna namestitev

inEIS

inteligentni Energetski Informacijski Sistem

Inteligentni Energetski Informacijski sistem inEIS je najnovejši predstavnik družine izdelkov za spremljanje energetike. Razvit je na podlagi več kot 30 let izkušenj s
področja sistemov za upravljanje z energetiko.
Sistem inEIS je zasnovan modularno, kar pomeni, da je
izjemno prilagodljiv in primeren za različna okolja in uporabnike. inEIS ne pogojuje izbire strojne in programske
opreme. Tako dosežemo nizke stroške začetne investicije, saj lahko uporabimo obstoječo infrastrukturo.
Izstopajoče prednosti sistema inEIS:
Enostavna uporaba
Prilagodljivost
Povezljivost in odprtost
Zanesljivost in robustnost

inEIS temelji na svetovno priznanih odprtokodnih tehnologijah. Poleg skalabilnosti in robustnosti nam takšni
koncepti prinašajo tudi stalni razvoj, zanesljivost in neodvisnost od posameznih licenčnih in poslovnih politik.

Modularna zasnova sistema inEIS omogoča popolno
prilagoditev potrebam stranke. V primeru specifičnih
zahtev je možna izdelava namenskih modulov po
specifikacijah stranke.
Osnovne funkcionalnosti sistema inEIS:
Zajem podatkov iz različnih virov
Obdelava in historizacija podatkov
Sinoptika / nadzorna plošča
Nastavitve mejnih vrednosti in alarmov
Pregled in potrjevanje alarmov
Nastavitve skupin za obveščanje
Obveščanje po E-mail in SMS
Ustvarjanje lastnih pogledov in grafov
Ustvarjanje lastnih kazalcev učinkovitosti - KPI
Analiza kazalcev, regresija, CU-SUM
Energetsko knjigovodstvo
Ustvarjanje poročil
Uporabniške vloge in pravice

Uporaba sistema inEIS poteka preko standardnih spletnih brskalnikov, kar prinaša naslednje prednosti:
Dostop s katerekoli naprave z ustreznim
spletnim brskalnikom
Hkratno delo več uporabnikov
Namestitev na odjemalca ni potrebna
Napreden uporabniški vmesnik
Minimalno potrebno vzdrževanje
Manjša možnost napak
Spletna zasnova je posebej primerna za stranke z dislociranimi merilnimi mesti in poslovnimi enotami, kjer se
meritve s pomočjo telemetrijskih naprav in protokolov
prenašajo v nadzorni center.

Informacijski sistem inEIS je eden izmed stebrov učinkovitega upravljanja z energetiko. Z bogatimi izkušnjami
in znanjem naših strokovnjakov, na podlagi podatkov
sistema inEIS, implementiramo celovite rešitve ukrepov
učinkovite rabe energije.
S komplementarnimi in združljivimi tehnologijami za
izravnavanje konic, vodenje kogeneracij, vodikovih tehnologij in virtualne elektrarne KIBERnet ponujamo celovit nabor energetskih produktov.
Sistem inEIS je združljiv s produkti družine proizvodne
informatike inPIS.

www.inea.si - info@inea.si

