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SLEDUJTE ON-LINE VAŠE
SPOTŘEBY
Informační systém
indikace spotřeb
služeb spojených
s bydlením
Prostřednictvím přístupu přes internet provozujeme
bezplatný „Informační systém indikace spotřeb služeb spojených s bydlením“, kde je možno získat informace o stavu a spotřebách
bytových měřidel (vodoměrů TV, SV a indikátorů topných nákladů), historii nákladů a ostatní informace,
které jsou důležité pro rozúčtování služeb spojených s bydlením. Ve spojení s centrálním sběrem dat radiových měřidel je možno provádět i denní kontrolu měřidel tzv. způsobem chytrého měření v souladu
se směrnicí Evropské unie.
Směrnice Evropské unie o energetické efektivitě má zajistit uživatelům jednotek, objektů informace
o spotřebách tepla a vody v kratších časových intervalech. Spotřebitelé tak mohou rychleji reagovat
na zvýšenou spotřebu tepla, či vody a včas provést potřebná opatření ke snížení jejich spotřeb.
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PRO KOHO JE INFORMAČNÍ SYSTÉM SLUŽEB URČEN?
Systém umožňuje přístup k informacím majitelům,
či pověřeným správcům objektů a dále uživatelům
všech jednotek. Prioritně je však kladen důraz
na ochranu soukromí a osobních údajů všech uživatelů.
Uživatelé mají možnost v době nepřítomnosti
vzdáleně zkontrolovat, zda v dané jednotce neuniká voda apod.. Tento systém zároveň ochraňuje
poctivé uživatele bytů a ukazuje na nepoctivé.

ĚRU DAT PRACUJE?

JAK SYSTÉM CENTRÁLNÍHO SB

rmačního systému indikace
Základem komplexního infoací
z bytových měřidel, které
služeb je radiový přenos informi zařízeními a následně jsou
jsou zpracovány instalovaným
pojení každodenně odesílány
při
ého
tov
rne
inte
ím
ictv
dn
stře
pro
ré informace z měřidel   jsou
do informačního systému. Veške
likace oprávněnému uživateli
zobrazována po přihlášení do ap
u, či chytrém telefonu, přičemž
na jakémkoliv počítači, tabletzne
užití.
data jsou zabezpečena proti

Na internetových stránkách naší společnosti je pro Vás
zprovozněna demoverze informačního systému.
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