palvelukuvaus

AMM palvelut
Tuntimittaukseen siirtymisen myötä kasvanut tietomäärä, tiukentuneet viranomaisvaatimukset sekä pohjoismaisen
vähittäismarkkinan avautuminen edellyttävät toimijoilta yhä tehokkaampia toimintatapoja, prosesseja ja järjestelmiä.
Empower tarjoaa asiakkaalleen luotettavan ja joustavan energiamittareiden hallintaratkaisun, jolla voidaan saavuttaa
energiamittareiden tietojen ja ohjausten täysimääräinen hyödyntäminen. Palvelukokonaisuus on laajennettavissa ja se
antaa energiayhtiölle mahdollisuuden laajentaa, tehostaa ja parantaa myös omia prosessejaan.

Tuoteryhmä:
Palvelutyyppi:
Liittyy palveluihin:

Energiamittauksen palvelut
Jatkuva palvelu 24/7
Mittauksen laadunhallinta- ja Taseselvityspalvelut

Palvelun kuvaus
Empowerin tarjoamat AMM (Advanced Meter
Management) palvelut sisältävät energian mittauksen,
mittaustiedon luennan, siirron sekä jatkokäsittelyn ja
säilytyksen, aina lukematiedon toimitukseen sovitussa
muodossa.
Operoimme ja toimitamme mittareilta asiakkaan
tarvitsemat kulutus-, hälytys- ja tilatiedot. Tyypillisimpiä
energiamittareilta luettavia tietoja ovat:
-

tuntisarjatiedot
rekisteri- ja tariffitiedot
sähkön laatu- ja katkotapahtumat
vaihe- ja nollavikahälytystiedot









mittarin suoraluenta
sähkön etäkatkaisu ja kytkentä
sähkön laatuloggerin suora luenta
vaihetietojen suoraluenta
status login ja tapahtumien suoraluenta
kuormanohjaus
mittarin kellonajan suoraluenta

AMM palveluja tukevia palveluita Empowerilla ovat mm.
mittaustiedon laadunhallinta-, taseselvitys-, työnohjaussekä monimuotoiset valvonta- ja raportointipalvelut.
Empowerilta saatavilla myös erilaiset lisäarvopalvelut
kuten kenttälaitteiden elinkaarenhallintapalvelu sekä
kysyntäjousto.

Luemme päivittäin n. 620 000 käyttöpaikan sähkö-,
kaukolämpö-, kaukokylmä-, kaasu- kuin vesimittausten
tiedot.
Palveluna Empowerilta
Joustava ympäristömme mahdollistaa yleisimpien
laitevalmistajien energiamittareiden luennan, näin
pystymme tarjoamaan toimivan ja kustannustehokkaan
toteutusmallin eri tarpeisiin. Vankkaa kokemuksemme
takaa hallitun käyttöönoton esim. asiakastieto-,
energiatiedonhallinta- ja verkonvalvontajärjestelmiin.
Empowerin AMM palvelun myötä asiakas saa
luotettavan palvelukumppanin, jonka kanssa kehittää
energiatiedon laajempaa hyödyntämistä omissa
prosesseissaan. Palvelun perustana ovat nykyaikaiset
tietojärjestelmät sekä ammattitaitoinen henkilökunta,
joilla on vuosien kokemus energiamarkkinoiden
palveluista sekä niiden kehittämisestä. Empowerin
palvelun myötä asiakas saavuttaa voluumihyötyä
asiakkaan operatiivisten kustannusten skaalautuessa
Empowerin kokonaismittauspistemäärään.
Käytönvalvontaan yhdistettynä palvelu tuottaa sekä
sähkön laatuun että toimitusvarmuuteen liittyvää tietoa
ja hälytyksiä, sekä mahdollistaa näiden käyttämisen
tehokkaasti osana käytönhallintaa.
Tarjoamme myös mahdollisuuden itse operoitaviin,
suoraluentoihin (Ad Hoc), jotka on suunniteltu
palvelemaan ensisijaisesti teknisen asiakaspalvelun ja
verkon valvomon tarpeita. Näitä ovat esim.:

Miksi Empower?
Empowerilla on pitkäaikainen ja vahva toimialatuntemus energia-alalta. Tarjoamme palveluna koko
ketjun mittauksesta laskulle.
Empowerin palveluissa on selkeät vastuurajat ja turvattu
palvelu koko elinkaaren ajan.
Empower on mukanassa kehittämässä ja
määrittelemässä tulevaisuuden energiamarkkinoita
Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Se takaa
ratkaisujemme yhteensopivuuden myös jatkossa.

