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Încă de la începutul activităţii ELSACO, unul dintre obiectivele
principale a fost acela de a oferi operatorilor de utilităţi un portofoliu
complet de produse și servicii, inclusiv soluţii software dedicate.
Prezentăm în cele ce urmează două astfel de pachete software.
Sistem MDM (Meter Data Management) pentru
gestionarea datelor colectate de la contoare

Soluţie pentru editarea și emiterea buletinelor de
verificare metrologică în format electronic

ELSACO EMMSYS

ELSACO BVM

Elsaco EMMSYS este un sistem modern de
gestionare a datelor colectate de la contoare, prin
intermediul sistemelor automate, semiautomate
sau manuale de citire (AMR/AMI).

Aplicaţia “Elsaco BVM – Verificări metrologice”
se adresează laboratoarelor de metrologie
în vederea editării buletinelor de verificare
metrologică și emiterii acestora în format
electronic.

Sistemul permite agregarea datelor, indiferent
de metoda de obţinere a acestora, precum și
obţinerea de bilanţuri și rapoarte complexe și
personalizabile.
Datele sunt prezentate și disponibile în interfaţa
web atât pentru utilizatorii interni ai companiei
de utilităţi, cât și pentru consumatorii finali.
Interfaţa grafică este disponibilă pe echipamente
de tip PC, tablete și telefoane inteligente.
Alarmele și avertizările provenite de la contoare
pot fi transformate ușor în ordine de lucru și
transferate spre rezolvare personalului operativ.

Seriile buletinelor sunt specifice fiecărui laborator,
fiind stabilite de acesta și comunicate la DRML,
în cazul laboratoarelor proprii și al celor autorizate
din raza teritorială a acestora, sau conducerii INM,
în cazul laboratoarelor INM.
Conţinutul buletinelor de verificare metrologică,
precum și forma de prezentare, sunt în
conformitate cu prevederile Biroului Român de
Metrologie Legală.
Aplicaţia este dezvoltată în conformitate cu:
— Procedura de Metrologie Legală 3-01-05 ed.1
cu modificările ulterioare, conform Ordin
nr.92/2011;
— Procedura de Metrologie Legală 5-04-05 ed.4/
rev.0 cu modificările ulterioare, conform Ordin
nr.61/2011;
— Standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Modulele aplicaţiei: Sinteza Sistemului / Analiză
Date / Comparaţii / Alarme / Ultima Citire /
Ordine de Lucru / Vedere geografică / Rapoarte
Automate / Rapoarte Personalizate / Balanţe și
Ecuaţii / DMA / EMS / Diagrame.

Referinţe:

Referinţe:

Apaserv Piatra Neamţ; Compania de Apă Arieș.

Nova ApaServ Botoșani; Compania Regională de Apă Bacău;
Apă Canal SA Galaţi.

