
ALKALMAZÁSA
Az IZAR PLUS Portal egy web alapú fogyasztási adatmenedzsment renszer. A szolgáltatás egy külső 
- németországi - adatközpontban fut, a legszigorúbb biztonsági előírások mellett. A renszer által 
nyújtott lehetőségek maximális hatékonyságot tesznek lehetővé a mérési adatok kezelésében. 
Bárhonnan és bármilyen operációs rendszerről korlátlan (7/24) hozzáférést biztosít,  ezáltal páratlan 
flexibilitást garantál. Az IT költségek csökkentésének érdekében a MOM éves előfizetési 
konstrukciót kínál a komplett szolgáltatáscsomagra, ezáltal a szolgltató a fő tevékenységeire 
fókuszálhat. Moduláris felépítése révén egyedileg tervezhető kialakítású, a felhasználó igényeinek 
megfelelően. Az IZAR PLUS Portal segítségével könnyedén beilleszthető a  MOM által kínált 
távleolvasó (AMI/AMR) rendszer bármely vállalatirányítási rendszerbe.

JELLEMZŐK 

Naprakész rendszerbiztonsági frissítések
Biztonságos 256-bit SSL kódolűsú csatlakozás
 ISO 27001 tanusított adatközponti struktúra és folyamatok
Németországi szerver, a világ egyik legszigorúbb adatbiztonsági törvényének megfelelően
Lehetővé teszi a többszolgáltatós kialakítást (víz, áram, távhő és gáz)
Hozzáférést biztosít bármilyen eszközről és operációs rendszerről
Instant graikus megjelenítési ód egyedileg baállítható szűrők alapján

IZAR PLUS PORTAL
SZOFTVER



IZAR PLUS PORTAL 
SZOFTVER

TOVÁBBI JELLEMZŐK
• Mérőeszközök, adatgyűjtő túrák és koncentrátorok vizuális megjelenítésére
• Automatikus Mérő Infrastruktúra (AMI) folyamatos felügyelete
• A legfontosabb információk Dashboard megjelenítése
• Automatikus jelentés szivárgások detektálására megelőzve a komolyabb károkat
• E.mailes riasztások
• API harmadik szoftverhez történő gyors illesztéshez
• Kapcsolat támogató rendszerünkhöz 

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
• Min. 2 Mbit internet kapcsolat
• Min. 1024 x 768 Pixel képernyő felbontás
• (Jelenleg) támogatott böngészők (Windows, Mac és Linux; j elenlegi és megelőző verziók: Firefox, Chrome, Safari  

STANDARD CSOMAG
• Import/Export (előzetesen meghatározott struktúra szerint) csv és xls formátumokkal
• Intelligens kereső funkció komplex szűrőbeállításokkal
• Dashboard megjelenítés
• Grafikai megjelenítés egyéni igény szerint (vonaldiagram)
• Térképes megjelenítés
• 24/7 web hozzáférés
• Feladat ütemező
• Rendszer karbantartás
• Analízis egyéni igények alapján
• E-Mail-es figyelmeztetés
• Automatikus adatredukció 

VÁLASZTHATÓ MODULOK
IZAR PLUS PORTAL

Fixed Network
Egységes file-alapú FTP szerver import Fixed Network rendszereknél / Automatikus import 
(feladat ütemezővel)

Mobile
Segítségével (és az IZAR@MOBILE 2 szoftverrel) lehetővé válik a MOM Zrt. által 
forgalmazott rádiós eszközök Walk-by / Drive-by rendszerű adatgyűjtése

Smart Analysis
Egyedi analízisek készítésére pl. szivárgásérzékelés, távhőrendszer monitoring és 
optimalizálás valamint egyéb, közegspecifikus riport előállítására

API – Rest interface Adatcsere biztosítása az IZAR rendszer és 3. fél szoftvere között

ELŐNYÖK
• Azonnali hozzáférés bármilyen eszközről és operációs rendszerről, tetszőleges időpontban
• Nincs karbantartási igény
• Magában foglal minden rendszerfrissítést, verzió upgradet és biztonsági mentést
• Nincs plusz költség a rendszerrel (szoft- és hardver egyaránt)
• Nincs biztonsági és karbantartási kiadások
• Időt takarít meg a fontos feladatokra
• ISO 27001 tanusított infrastruktúra
• Új szoftveres lehetőségek, pl. Bővített Analízis, SMS Riasztások, Térkép-alapú mérőmenedzsment, távoli 

AMI konfiguráció
• Gyors és egyszerű csatlakozás harmadik fél szoftveréhez API segítségével
• Könnyedén csatlakoztatható számlázó rendszerekhez és fogyasztói portálokhoz
• Kapcsolatot biztosít professzionális ügyflszolgálatunkhoz és tudásunkhoz
• Segítségével megelőzhtőek a veszteségek, és feltárhatóak szabálytalan események, manipulációk  
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FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Mérőeszköz menedszmentKezelőfelület

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Mérő adatok Túra menedzsment




