XENERGIE
Skvelé riešenia pre podporu
obchodovania s energiami

XENERGIE je produktový rad riešení pre podporu obchodovania s energiami. Riešenie je
modulárna pracovná platforma pre účastníkov trhu s energiami. XENERGIE integruje komoditné
a nekomoditné produkty a má plnú lokalizáciu pre napojenie na trhy s energiami v EÚ.
Aplikácie a moduly produktového radu XENERGIE spĺňajú požiadavky na unbundling a tiež
na bezpečnostné požiadavky a ochranu údajov v súlade s nariadením GDPR. Naša XENERGIE
je vysoko výkonná a stabilná platforma pre zabezpečenie kritických procesov v korporátnom
prostredí. XENERGIE je tiež výhodné aj pre vznikajúcich obchodníkov s energiami.

Využitie produktového radu XENERGIE
XENERGIE pre trading a obchod
Správa kontraktov, reporting, prepojenie
na burzu, predikcie, typové diagramy, tarifné schémy, cenové krivky, nominácie,
podporné služby, krátkodobé obchodovanie.

XENEGRIE pre manažovanie
dát a bilancovanie
Správa kmeňových a profilových dát,
technické predikcie, predikčné modely,
agregácia dát, reporting, výpočty nad časovými radami v reálnom čase, náhradné
hodnoty a dopočty.

XENERGIE pre hromadnú
obsluhu zákazníkov

XENERGIE pre fakturáciu
koncových odberateľov

Komplexná podpora riadenia procesov
obsluhy koncových odberateľov, prostredie pre back office, reporting, dokument
manažment, napojenie na CRM.

Správa zmlúv, cenníky a produkty,
tarify, platobné kalendáre, komunikácia
s bankami, komunikácie s prevádzkovateľmi distribučných sústav, komunikácie s operátorom trhu, prepojenie na
účtovníctvo, vedľajšia účtovná kniha,
reporting, saldo konto.

XENERGIE pre optimalizáciu
Technické predikcie, produkčné predikcie
s garanciou doby výpočtu a presnosti,
expertné prostredie pre ladenie predikčných modelov. XENERGIE poskytuje riešenia aj pre optimalizáciu cien a portfólia
produktov.
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Top funkcie produktového radu XENERGIE
Produktová rada XENERGIE má široké využitie a celý rad výhod, ktoré sa rozširuje o nové. Požiadavky partnerov vieme
aplikovať do jej vývoja tak, aby sme uspokoili aj ich najnáročnejšie požiadavky. Z celého radu využitia XENERGIE však
pre Vás vyberáme 5 TOP funkcií, ktoré najviac oceňujú naši partneri.

Výpočet cien na základe
historických profilov
alebo fakturačných údajov
o zákazníkoch

Tvorba obchodných
kníh a rozšíreného
reportingu podľa
želania

Stabilná podpora
pre viacročné ponuky
a virtuálne odberné miesta

Extra bezpečný prístup
k dátam s integráciou
na autorizačnú službu

Automatické generovanie
a správa tlačových zostáv
(ponuka, zmluva)

Pár viet o tom, kto sme
Sme dodávateľ riešení pre obchodovanie s energiami, energetiku a priemysel.
Naše riešenia sú zamerané na dodávateľov
energií koncovým zákazníkom, obchodníkov s energiami a manažovanie energií
v priemysle. Sme na trhu už 27 rokov a pred
časom nás zaradil report Chartis do elitného klubu TOP 25 svetových technologických hráčov na moderných energetických
trhoch.

Spoznajte aj ďalšie
naše produktové rady
VARIOSTEP
Monitorovanie distribučných trafostaníc
Riadenie vysielačov HDO
Zber dát z meračov energií
Bilancovanie energií v reálnom čase
Riadenie flexibility odberných miest
Budovanie energetických dispečingov

XAURON
Konfigurácia systému riadenia záťaže HDO
Nastavovanie spínaných objektov, tvorba spínacích plánov
Monitoring systému
Operatívne zásahy
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