
Temetra- Soluția perfectă pentru gestionarea datelor 
și colectarea informațiilor în industria utilităților

 Provocarea cea mai mare în secolul vitezei și abundenței informaționale este găsirea unui sistem integrat care să 

poată gestiona un volum mare de date și să transmită în timp real informații precise despre consum.

 Pentru această provocare Vestra Industry vine în sprijinul clienților cu un produs lider în gestionarea datelor - Temetra.

 Soluția pe care o propunem oferă o infrastructură complexă de colectare a datelor, care vă permite să vă concentrați 

pe utilizarea datelor disponibile din contorizarea avansată, și nu pe tehnologia utilizată pentru a le colecta. Datele din colecția 

mobilă și cele de rețea �xă, dintr-o gamă largă de tehnologii, sunt adunate într-o singură bază de date de înaltă performanță.

 Utilizând serviciul oferit de  Vestra Industry, veți lucra cu o interfață simplă și cuprinzătoare, care vă va permite să 

alegeți cele mai potrivite soluții tehnice.

 Printre avantajele acestui sistem putem enumera:

 • ușurința în utilizare și transparența prețurilor. 

 Deoarece acest serviciu se bazează pe spațiul web, nu este nevoie să cumpărați un PC dedicat sau să instalați un   

 software. Este su�cient să introduceți datele contorului și puteți prelua direct datele furnizate de acesta.

 • alegeți metoda de colectare cea mai potrivită. 

 Multe metode de colectare sunt inadecvate pentru un număr mic de contoare datorită investițiilor necesare în   

 infrastructură și în formare. Vestra în schimb vă permite să introduceți cea mai potrivită metodă de colectare, 

 indiferent de infrastructură și suport. 

 • sigurața datelor.

 Pentru un proces cât mai sigur, Temetra utilizează un centru de date extrem de �abil pentru a stoca datele primare și  

 cele de rezervă într-o locație geogra�că diferită. În orice moment, datele dumneavoastră sunt disponibile pentru   

 descărcare pe PC, ca �șier XML sau �șier CSV care pot � încărcate în orice aplicație de tip foaie de calcul, cum ar � Excel.
  

 • posibilitatea de a accesa datele de oriunde.

 Orice PC sau dispozitiv cu acces la internet poate �  

 utilizat pentru conectarea și vizualizarea   

 informațiilor oferite de  contor. Acest lucru este util  

 pentru rețelele cu mai multe birouri, care au nevoie  

 de acces la date. De exemplu, birourile   

 dumneavostră de gestionare a rețelei se pot conecta  

 și pot vedea toate datele disponibile din rețea, în  

 timp ce departamentul de facturare are acces la  

 datele pentru întreaga regiune, imediat ce procesul  

 de colectare este �nalizat.

 Toate avantajele menționate mai sus împreună cu 

popularitatea de care se bucură acest produs în rândul 

companiilor europene fac din soluția propusă de Vestra Industry 

o unealtă necesară pentru toți cei care vor să gestioneze mai 

ușor și mai e�cient datele din domeniul contorizării avansate.


