Inovativna platforma za učinkovito upravljanje z energijo
Vse na enem mestu in z uporabo vaših obstoječih informacijskih sistemov

Podjetje Bintegra je v okviru raziskovalnega projekta »IoT platforma za učinkovito
upravljanje z energijo« razvilo napredno programsko rešitev »biEMS«. biEMS je
izjemno uporabna informacijska rešitev, ki na enem mestu omogoča zbiranje,
shranjevanje, obvladovanje in pregled trenutnih, preteklih ter prihodnih energetskih
podatkov in merilnih podatkov o napravah.

Učinkovito upravljanje z energijo vključuje uporabo trajnostnih virov energije.
biEMS platforma pri ciljnih strankah omogoča direkten vpliv na zniževanje rabe
energentov in njihovo učinkovito upravljanje.

Platforma zagotavlja stalen vpogled v porabo energije, stanje naprav, primerjavo
porabe s prejšnjimi podatki in napoved porabe energije. Namenjena je vsem, ki
delate v industrijskih obratih in upravnikom večjih zgradb.
Z uporabo biEMS platforme so vam na enem mestu dostopne vse informacije o porabi
energije in vode.
Platforma omogoča tudi povsem enostavno integracijo vaših obstoječih informacijskih
sistemov z uporabo različnih vmesnikov ali preko integracijskih vodil, ki podpirajo
integracijo na najrazličnejše informacijske sisteme.

Programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo ponuja:
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zajem, agregacijo, validacijo in
izvajanje analitičnih funkcij obdelave in
vizualizacijo merilnih podatkov, vizualizacije meritev, izdelavo naprednih
nastavljanje pravil alarmiranja
analiz, ki omogočajo podporo izvajanju
in poročanja;
ukrepov učinkovite rabe energije
biEMS platforma je zasnovana na modernih tehnologijah in sledi sodobnim trendom
razvoja programske opreme. Je celovito orodje za upravljanje z energijo in jo je možno
uporabljati kot storitev v oblaku (SaaS) ali kot integrirano rešitev, nameščeno pri
stranki ali nameščeno v privatnem oblaku stranke.

Slika: Z biEMS platformo je odčitavanje porabljene energije vedno pregledno in enostavno!

Želite izvedeti več in znižati stroške uporabe energije v svojem poslovnem
okolju? Učinkovito in okolju prijazno biEMS platformo vam z veseljem osebno
predstavimo. Prosimo, da nam vaše želje in potrebe sporočite na e-naslov
info@bintegra.com ali preko telefona 051 691 371, gospod Dušan Rauter,
direktor podjetja Bintegra d.o.o..

Najlepša hvala za vaše povpraševanje!

Razvoj platforme je s soﬁnancerskimi sredstvi omogočilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. Projekt se je primarno uvrščal na razpisno področje Pametna mesta in skupnosti in je
nadgradnja obstoječih platform, ki jih je ekipa raziskovalcev in strokovnjakov podjetja Bintegra d.o.o. razvijala s sodelovanjem v slovensko-japonskem partnerstvu na projektu NEDO.

