
Variostep Edge je moderná webová aplikácia, ktorá umožňuje obsluhu činností distribútora, ako aj obchodníka 
v jednom spoločnom prostredí, pričom plne podporuje komodity elektrická energia, plyn, teplo a ceny.

Variostep Edge prináša prehľadné a intuitívne prostredie pre zber a správu meraných dát, obsluhu a riešenie 
požiadaviek zákazníkov, ako aj reportingové nástroje pre prevádzkovateľa alebo tretiu stranu.

Variostep Edge je webový portál pre zákazníkov s možnosťou prehľadu svojej faktúry, histórie spotreby a 
odberného miesta. Ide o prostredie pre legislatívne povinné zverejňovanie informácií zo strany prevádzkovateľa.  

Riešenie Variostep Edge reflektuje na boom obnoviteľných zdrojov, pretože umožňuje manažovanie energie zo 
solárnych panelov, a tým prináša benefit úspory energie. 

Riešenie Variostep Edge je vhodné pre agregáciu flexibility, pre optimalizáciu  
tokov energií a pre riadenie obnoviteľných zdrojov.

VARIOSTEP EDGE
Technicko - informačný systém pre distribučnú správu sietí, ktorý v seba spája funkcie 

dispečingu a obsluhy obchodných procesov zákazníkov pre celkový energetický management. 

Variostep EDGE je určený pre menšie lokálne sústavy (lokálne distribučné sústavy), energetické 

spoločenstvá, municipality a pod. 

Zabezpečuje zber a ukladanie dát do ¼ hodinových profilov prípadne väčšej granularity dát s 

možnosťami predikcií a inej analytickej práce s dátami užívateľa. Systém umožňuje aj hromadnú 

obsluhu koncových zákazníkov vrátane prípravy dát pre fakturáciu a reporting. Systém je 

pripravený na zavedenie flexibility a jeho vývoj reaguje na zmeny na energetickom trhu.
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Spoznajte aj ďalšie  
naše produktové rady

XENERGIE
Trading a obchod 

Manažovanie dát a bilancovanie

Fakturácia koncových odberateľov 

Hromadná obsluha zákazníkov

Predikcie 

Optimalizácia

XAURON
Konfigurácia systému riadenia záťaže HDO

Nastavovanie spínaných objektov, tvorba spínacích plánov

Monitoring systému 

Operatívne zásahy

Pár viet o tom, kto sme
Sme dodávateľ riešení pre obchodova-
nie s energiami, energetiku a priemysel. 
Naše riešenia sú zamerané na dodávateľov  
energií koncovým zákazníkom, obchod-
níkov s energiami a manažovanie energií  
v priemysle. Sme na trhu už 29 rokov a pred 
časom nás zaradil report Chartis do elitné-
ho klubu TOP 25 svetových technologic-
kých hráčov na moderných energetických 
trhoch.

Variostep Edge Hlavné prednosti
Pre všetky komodity - elektrická energia, plyn, teplo a ceny

Jednoduché a intuitívne ovládanie - aj keď spracováva veľké množ-
stvo dát

Webová aj mobilná verzia - dostupnosť kdekoľvek a kedykoľvek

Distribúcia aj obchod v jednom prostredí – spojený systém pre dva 
segmenty –  časť pre obchodníka a časť pre distribúciu

Spracovávanie veľkého množstva dát (aktuálne hodnoty každú  
sekundu) - analytické výstupy z týchto dát sú prehľadné, jednoduché 
a zrozumiteľné

Webová aplikácia pre celkový energetický 
manažment.

Umožňuje zber, správu a manažovanie 
meraných dát (elektrická energia, plyn, 
teplo).

Jedno spoločné prostredie pre funkciu 
dispečingu a obsluhy obchodných proce-
sov zákazníkov pre celkový energetický 
management.

Určená pre menšie lokálne sústavy (lokál-
ne distribučné sústavy, energetické spo-
ločenstvá/komunity, aggregators, muni-
cipality, obchodné a priemyselné reťazce, 
športové areály).


