AUTOMĀTISKA PATĒRIŅA DATU NOLASĪŠANA, UZTURĒŠANA UN APSTRĀDE

VAI TIEŠĀM LĒTĀK UN LABĀK IR PAŠAM?
AUTOMĀTISKA PATĒRIŅA DATU NOLASĪŠANA
APSAIMNIEKOTĀJS DATUS NOLASA PATS
NOLASĪŠANAS IEKĀRTU IZMAKSAS
Vienīgā, nepieciešamā datu nolasīšanas iekārtaParasti nolasīšanas iekārtu cenas svārstās no
viena (vai maksimums divas) Memonic Radio 3 Net
800,- € līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro.
vienai ēkai. Bez maksas.
APKALPOŠANAS IZMAKSAS
Ir maldīgi uzskatīt, ka darot pašam, tas neko
Piemērs sistēmas SYMPHONIC® viena gada
nemaksā. Patiesībā, atkarībā no tā, cik tālu no
izmaksām 50 dzīvokļu ēkai, neatkarīgi no šī objekta
apsaimniekotāja atrodas objekts un vai datu
attāluma līdz apsaimniekotājam un neatkarīgi no
nolasīšanai un apstrādei ir norīkots speciāli
skaitītāju tipa un to daudzuma katrā dzīvoklī: 0.80
apmācīts darbinieks, viena gada izmaksas var
EUR par dzīvokli mēnesī + 43.- EUR par servera
sastādīt no 450.- EUR līdz pat 9000.- EUR un pat
uzturēšanu gadā.
vairāk. Šo summu var sastādīt:
1. Degvielas un transporta remonta izdevumi
(0.80 EUR x 50 dzīvokļi) x 12 mēneši + 43.- EUR =
2. Datu pārraides nodrošināšana (internets)
523,- EUR gadā + PVN.
3. Darbinieka atalgojums vai piemaksas par
papildus darbu
Šajā cenā ietilpst arī datu nolasīšanas iekārtas
4. Pēcgarantijas nolasīšanas iekārtu remonts
maiņa, ja tā ir sabojājusies.
vai maiņa
DATU NOLASĪŠANAS REŽĪMS
Atkarībā no katras individuālās situācijas,
transporta tehniskā stāvokļa un citām iespējām
Pilnībā automātisks ar nolasīšanas intervālu 1 x
nokļūt līdz objektam, piemēram, valsts svētki un
dienā un augšupielādi 1 x nedēļā.
citas brīvdienas, kā arī personāla veselības
stāvoklis. Normālā režīmā- vienu reizi mēnesī.
DATU PIEEJAMĪBA
Patēriņa dati apsaimniekotājam ir pieejami jebkurā
Pēc tam, kad dati ir eksportēti, tie, parasti,
tam vēlamā laikā un vietā, kur vien ir internets,
atrodas kāda darbinieka datorā.
vietnē www.istaonline.dk
DATU FORMĀTS UN ANALĪZE
XLS faila formāts, kas satur informāciju par
Vietnē www.istaonline.dk patēriņa dati ir
skaitītāju numuriem un to uzkrāto (kopējo)
aplūkojami grafiskā veidā par katru dzīvokli un katru
patēriņu uz nolasīšanas brīdi. Šāda faila analīze
skaitītāju atsevišķi. Ir iespēja salīdzināt patēriņu pa
un atšifrēšana ir katra apsaimniekotāja
mēnešiem, dienām un gadiem. Patēriņa datu
personīga iniciatīva. Pēc pieejamās informācijas,
eksports ir pieejams XLS faila formātā. Eksporta failā
patēriņa datu eksporta fails satur ļoti daudz arī
ir skaidri izdalīta informācija par dzīvokļu skaitu,
dažādas apsaimniekotājam nesaprotamas un
adresi un katra skaitītāja piederību dzīvoklim kā arī
nevajadzīgas informācijas, kas, parasti, attiecas
skaitītāju patēriņš par katru dienu.
tikai uz konkrēto iekārtu ražotājiem.
SISTĒMAS SAVIETOJAMĪBA PIEVIENOJOT JAUNUS SKAITĪTĀJU TIPUS
Atkarībā no iekārtu ražotāja, ir iespēja, ka
SYMPHONIC® ir paredzēta darbam vienotā sistēmāapsaimniekotājs iegādājas un lieto sistēmu, kas
ūdens skaitītāji, siltuma skaitītāji, gāzes skaitītāji,
nākotnē neparedz savietot dažādu tipu
alokatori, elektrības skaitītāji, mitruma un
skaitītājus. Piemēram, siltuma skaitītāji kopā ar
temperatūras detektori, dūmu detektori un visu citu
ūdens skaitītājiem vai ūdens skaitītāji kopā ar
ražotāju mērierīces ar impulsa izeju.
alokatoriem.
LĒTĀK UN LABĀK PAŠAM?
Skaidri redzamās apkalpošanas izmaksas ir vienīgais par ko Apsaimniekotājam ir (maldīga) sajūta, ka nolasīšanas
apsaimniekotājs, parasti, uztraucas.
sistēma ir lēta, droša un izdevīga ilgtermiņā.
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SERVISA PAKOTNE
SYMPHONIC® SERVISA PAKOTNE SATUR…
…nolasīšanas iekārtas (jeb antenas)
MEMONIC 3 RADIO NET.
Memonic klientam netiek pārdots.
Antenas cena ir iekļauta servera uzturēšanas maksā,
kas ir 43,- EUR + PVN gadā.
Parasti nepieciešama ir viena antena uz vienu
daudzdzīvokļu ēku.

…bezmaksas MEMONIC 3 RADIO NET maiņu vai remontu,
ja tā nedarbojas.
Mūsu klients, maksājot par servera uzturēšanu 43.- EUR
gadā, saņem garantiju, ka bojājuma* gadījumā, tā tiks
nomainīta pret jaunu, bez papildus maksas.
*Neattiecas uz tīšiem, mehāniski radītiem bojājumiem.

…nepārtrauktu vizuālu datu monitoringu 24 h stundas
diennaktī vietnē www.istaonline.dk.
Abonēšanas maksā ir iekļauts arī vizuāls datu monitorings
par energoresursu patēriņa stāvokli un tā salīdzinājums ar
citu periodu. Vietne darbojas 8 dažādās valodās, ieskaitot
latviešu, krievu un angļu valodas.

…bezmaksas konsultācijas, apmācība un individuālo
aprēķinu veikšana.
Pakotnē ietilpst klientu un iedzīvotāju konsultācijas darbam
vietnē www.istaonline.dk kā arī individuālo aprēķinu
veikšana
(par patērētajiem energoresursiem)
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