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Az energiaszolgáltatás liberalizálása, a vállalatokon belüli és vállalatok 

közötti üzemgazdasági folyamatok fokozott bonyolultsága egyaránt indokolja, 
hogy ma már minden adminisztrációs, szervezési, műszaki és irányítási tevé-
kenység számítástechnikai hálózatokra épüljön. A hálózattervezés és -üzemel-
tetés, a különböző ügyintézési folyamatok, a karbantartás és egyéb feladatok 
igényeit kielégítő számítástechnikai rendszereket célszerű integrálni. Meg kell 
valósítani az adatok hatékony kezelését és az egyes rendszerek közötti adat-
cserét. Az automatizálás révén a felhasználókat mentesíteni lehet a rutinfel-
adatok alól, és így a fontos, igényes tevékenységekre koncentrálhatnak. 

Adatcsere informatikai rendszerek között 
Az energetikai hálózatok tervezésekor már nem lehet nagy forgalomnö-

vekedésre számítani, elsősorban a hálózati kapacitás tényleges kihasználtsá-
gára kell törekedni. A hálózattervező számára szükséges információk szolgál-
tatása érdekében a hálózatirányító rendszer bármikor képes legyen arra, hogy 
a hálózat pillanatnyi állapotára vonatkozó adatokat a szokványos adatformá-
tumban a tervezőrendszerbe továbbítsa. A hálózattervező csak ezek birtoká-
ban tudja gyorsan és pontosan teljesíteni feladatát anélkül, hogy előzetesen 
munkaigényes kézi műveletekkel a tervezési adatrendszert egybe kellene vet-
nie a hálózatirányítási rendszer eredményeivel. Ugyanakkor lehetővé kell ten-
ni, hogy a hálózati topológia változásait, amelyeket a hálózattervező kidolgo-
zott, a hálózatirányítási rendszer közvetlenül átvehesse. Az ilyen kétirányú 
kapcsolat egyidejűleg mind a hálózattervezés, mind az adatgondozás szem-
pontjából tökéletesebb megoldást jelent: 

– Javul a tervezés pontossága. 
– Csökken az adatgondozás munkaigényessége. 
Az energiaszolgáltató hálózatok üzemviteli költségei tovább csökkenthe-

tők a szinergiahatások kihasználása és a hálózatirányítási egységek integrálá-

 



sa révén. Hálózatösszevonás esetében az energiaszolgáltatás irányítói már 
nagyobb hálózatért lesznek felelősek. A fokozott igények kielégítése érdeké-
ben további képzésre van szükség, vagy fokozni kell a hálózatirányító rend-
szer automatizáltságát. Az irányítási egységek összevonásakor előnyös, ha az 
energetikai berendezések és állomások földrajzi helyzetére vonatkozó infor-
mációkat a kezelők rendelkezésére lehet bocsátani.  

Új informatikai koncepció („Aspect Objects”) 
lehetőségei 

Az egyes pontok közötti egyszerű kapcsolatok igénybevételén túl a válla-
lat informatikai technológiájának általános integrálására törekszenek. Ebben a 
hálózatirányítási rendszer a teljes struktúrának csupán az egyik eleme. Elosz-
tóhálózatok üzemeltetésekor a feladatok közé tartozik, hogy az irányítási 
rendszer elszámolás szempontjából lényeges információit át kell adni a fo-
gyasztást elszámoló rendszernek. Továbbá az ügyfélnek a forró vonalon 
azonnal meg kell kapnia az irányítási rendszertől az üzemzavarra, illetőleg a 
tervezett lekapcsolásokra vonatkozó információkat, hogy biztosítható legyen a 
fogyasztó optimális ellátása. A hálózati információs rendszerben mindig nap-
rakész állapotban kell tartani az üzemi berendezésekre vonatkozó statisztiká-
kat annak érdekében, hogy a karbantartási műveleteket az igényeknek megfe-
lelően el lehessen végezni. Másrészt az ügyfelek üzemzavarra vonatkozó je-
lentéseit is továbbítani kell a hálózatirányítási rendszerbe, ahol azok az üzem-
zavar keresésekor kiegészítő információként szolgálnak. Az információk fel-
dolgozásakor a hálózati információs rendszerben az üzemi berendezésekről 
rendelkezésre álló adatok közvetlenül felhasználhatók és biztosítható a feles-
leges információk kiszűrése. 

Az adatok a tudás alapját képezik 
A kommunikációs igényeknek már ez a rövid felsorolása is világosan jelzi, 

a villamosenergia-ellátás területén milyen fontos szerepet játszik az informati-
kai hálózat. Cél a vállalat igényeit kielégítő egységes „virtuális” adatbank, 
amelyik lehetővé teszi a hozzáférést a villamosenergia-szolgáltató vállalat kü-
lönböző számítástechnikai rendszereiben rendelkezésre álló valamennyi in-
formációhoz. Így például közvetlenül lehívható bármelyik teljesítménykapcsoló 
összes adata, beleértve a kereskedelmi számára, az elvégzett karbantartásra, 
az aktuális üzemi állapotra, stb. vonatkozó információkat is, anélkül, hogy eze-
ket körülményesen, a különböző számítástechnikai rendszerekből kellene ösz-
szekeresni. 

A felhasználót azonban nem szabad a rendelkezésre álló nagy mennyi-
ségű információval elhalmozni. Ha a feladat végrehajtásához szükséges in-

 



formációkat kénytelen a rengeteg adat közül kiszűrni, ugyanúgy nincs kisegít-
ve, mintha a szükséges információkat neki kellene kikeresni. A rendszer le-
gyen annyira intelligens, hogy pontosan azokat az információkat szolgáltassa, 
amelyekre a feladat teljesítéséhez szükség van. Ugyanis az irányítóállomáson 
a kezelőt pl. az egyes kapcsolócsoportoknak csupán a pillanatnyi üzemi álla-
pota, esetleg egy videoellenőrzés eredménye, vagy a tervezett karbantartás, 
nem pedig a gyártó vállalat kereskedelmi feltételei érdeklik. Viszont a karban-
tartó mérnök számára a műszaki rajzok, a pótalkatrész-jegyzékek és az üzemi 
berendezésekre vonatkozó statisztikák fontosak. Más szavakkal kifejezve a 
feladat sajátos szempontjától (Aspect) függően az egyes felhasználókat a ren-
delkezésre álló teljes információ-halmaznak csupán különböző részei érintik. 
Az ABB cég erre való tekintettel vezette be az „Aspect Objects” fogalmát. 

Az Aspect Objects – figyelem koncentrálása a lényegre 
Az ABB Aspect-Object-Technológiája lehetővé teszi, hogy a vállalat 

egyes berendezéseire vonatkozó információk közvetlenül rendelkezésre állja-
nak. Az egyszerű visszakeresés érdekében az információkat úgy rendezték, 
hogy ebben a formában a valóságot tükrözzék. Ez a rendszer nagy teljesítmé-
nyű kereső és navigáló segédlettel párosul. Ezáltal az Aspect Objects mente-
síti a felhasználót attól, hogy több különböző adatkészlettel, rendezővel, appli-
kációkkal, üzemeltetési rendszerekkel és számítógépekkel kelljen foglalkoznia, 
és lehetővé teszi, hogy az aktuális kérdésekre koncentráljon. Ha ismert, hogy 
melyik üzemi berendezésről kell információ, az Aspects Objects révén ez 
könnyen összeállítható. 

Példaként felhozható egy tetszőleges kapcsolórendszer valamelyik kap-
csolókészüléke. Az ABB-Aspect-Objects lehetővé teszi, hogy a képernyőn ki-
válasszák a kérdéses kapcsolókészüléket, majd az egér egyetlen kattintásá-
val, könnyen érthető formában rendelkezésre áll a szükséges információ. Pél-
dául lehetőség van arra, hogy az alábbi sorrendben elvégezzék a szükséges 
műveleteket: 

– A szóban forgó kapcsolókészülékre vonatkozó riasztási jelzések jegy-
zékének felülvizsgálata, ezt követően a betervezett vagy folyamatban 
lévő karbantartási műveletekre vonatkozó dokumentáció ellenőrzése. 

– A kapcsolókészülék elektronikus adatnyilvántartásának ellenőrzése. 
– A megfelelő kezelési utasítás áttekintése, vajon tartalmaz-e utalást a 

probléma megoldására. 
– Esetleg a műszaki dokumentációban, vagy a specifikációkban található 

utalás a hiba okára. 
– Videokamerás vizsgálat beindítása a kapcsolókészülék állapotának 

közvetlen ellenőrzésére. 
– Amennyiben mindez eredménytelen maradt, sor kerül a hiba bejelenté-

sére. 

 



– Amennyiben a kapcsolókészülék nem javítható és ki kell cserélni, 
azonnal lehet ellenőrizni, van-e raktáron tartalékkészülék. 

– Amennyiben nincs, akkor interneten, megfelelő elektronikus kereske-
delmi alkalmazás révén feladható a rendelés. 

Építőszekrény elven megvalósított irányítási rendszer 
A fenti hálózatirányítási rendszer integrálása egy már meglévő, össze-

függő struktúrába általában nehézségekbe ütközik. Minden villamosenergia-
szolgáltató vállalat az idők folyamán kiépítette a saját számítástechnikai struk-
túráját úgy, hogy az integrációs folyamat minden vállalat számára más és más 
feladatot jelent. A probléma közvetlenül megoldható, amennyiben az egész 
meglévő rendszert egyetlen olyan új rendszerrel váltjuk fel, amelyik egyesíti 
magában a meglévő régi rendszer valamennyi szükséges funkcióját. Első rá-
nézésre vonzónak tűnik ez a megoldás. Megtakarítható az interfészstruktúrák 
(az összekapcsolási pontok) kialakításának gondja, amire pedig integrálás 
esetében szükség van, és egy csapásra teljes megoldás birtokába jutunk, míg 
az integrálás csak fokozatosan lenne megvalósítható. Azonban az ilyen meg-
oldás alkalmazása nyilván költséges, ugyanakkor csupán egyetlen cég inno-
vációs eredményét testesíti meg. Tehát fennáll annak veszélye, hogy a tech-
nológiai fejlődés tovább nem folytatódik. Napjainkban pedig a szoftvertechnika 
fejlődése annyira gyors, hogy egyetlen vállalat sem képes a haladással lépést 
tartani. 

Hosszú távon ezért a hálózatirányítási rendszer integrálása a meglévő 
számítástechnikai struktúrába jelenti a kedvezőbb megoldást. Az ABB már ré-
gen felismerte a helyzetet, és hálózatirányítási technikáját az új követelmé-
nyeknek megfelelően készítette fel. A modulstruktúrájú rendszer egyedileg, 
költségek szempontjából is optimálisan alakítható ki. A már meglévő számítás-
technikai rendszer és az új irányítási rendszer integrálása szabványos inter-
fész megoldások segítésével valósítható meg. A modulstruktúra további elő-
nye, hogy az egyes elemek utólag cserélhetők, vagy kiegészíthetők. Ezáltal 
mód nyílik arra, hogy amennyiben később megváltoznak a funkcionális köve-
telmények, akkor ezeket egyszerűen és olcsón kielégítsék. 

Példa a modulstruktúrájú számítástechnikai megoldásra a svéd Sydkraft 
vállalat számára kidolgozott integrált villamosenergia-ellátási rendszer. Meg 
kellett oldani az országban eredetileg 19 önálló regionális elosztóhálózat irá-
nyításának egységes rendszerbe való integrálását. 

Az új rendszer az alábbi feladatokra vehető igénybe: 
– Az elosztóhálózat üzemeltetése (különböző irányító állomásokról, 

részben éjszakai műszakban). 
– Az ügyfelek kiszolgálása, beleértve a hibabejelentéseket fogadó köz-

pontot, az elszámolási kérdések ügyintézését stb. 
– Földrajzi információk szolgáltatása. 

 



– Hálózati információk szolgáltatása. 
– Adatstruktúrák kezelése. 
– Szerelőcsoportok munkatervének készítése. 
– A műveletek összehangolása és az elvégzett munka dokumentálása, 

egyidejűleg a rendszer kezelője számára a munkához szükséges in-
formációk szolgáltatása. 

Ezen feladatok teljesítése érdekében a különböző alrendszereket közös 
hálózatba fogták össze és egységes kezelőportál révén tették hozzáférhetővé. 
Nem csak azt kellett megoldani, hogy mindenhonnan hozzá lehessen férni va-
lamennyi információhoz, hanem az információáramlást az igényeknek megfe-
lelően kellett irányítani. 

Miután nappal több irányító állomáson teljesítenek szolgálatot, mint éjsza-
ka, a műszak végén az ellenőrzött ellátási körzet irányítását automatikusan át 
kell adni az illetékes éjszakai ügyeletnek. Azt is biztosítani kell, hogy az illetékes 
karbantartó csoport a kezelést igénylő berendezés vezérlését közvetlenül elvé-
gezhesse anélkül, hogy megzavarnák az irányító állomás ügyeletesét. Ebben az 
esetben is szükség van az információáramlás ideiglenes átirányítására. Az új 
rendszer számítástechnikai platformja teljesíti mindezeket a követelményeket. 

Új funkcionális lehetőségek számára szükséges 
új adatok szolgáltatása 

Az ABB cég olyan megoldást dolgozott ki, amelyik lehetővé teszi a ko-
rábbi, kizárólag táblázatos adatbeviteli rendszerben rendelkezésre álló adatok 
átvételét az új, teljesen grafikus, integrált adatbeviteli rendszerbe, amelynek 
neve Ides. Az erre a célra kifejlesztett grafikai eszköz automatikusan átveszi 
és felhasználja a régi rendszerű adatbeviteli rendszerben rendelkezésre álló 
topológiai és hierarchikus adatokat, és a grafikát is előállítja. Ezzel felesleges-
sé válik a kétlépcsős adatkezelés. Az ügyfélnek mindössze az a feladata, hogy 
a kapcsolóberendezések elhelyezését az Ides rendszerben specifikálja. Min-
den más feladatot az adatátvételi szoftver elvégez. A grafikai ábrák generálá-
sa is automatikusan, az átvett topológiai információk alapján történik. 

Ez a megoldás tehát lehetővé teszi, hogy a régebbi rendszerről rövid idő 
alatt át lehessen állni az Ides adatkezelő rendszerre. Az adatok közvetlen ösz-
szehasonlítása fokozott biztonság elérését teszi lehetővé. 

A korszerű rendszerkoncepció a vállalat informatikai struktúrájának gaz-
daságos integrálására nyújt lehetőséget anélkül, hogy a már meglévő, különál-
ló rendszereket ki kellene cserélni. A felhasználó számára a szükséges infor-
mációk rendelkezésre állnak, és nincs szükség azok több rendszerből való 
kikeresésére. Végeredményben a vállalat teljes számítástechnikai rendszeré-
nek integrálását gazdaságosan oldja meg. 

 



Az informatikai rendszerek 
és az üzemgazdasági tevékenység integrálása  

Az érintett vállalatokra egyre növekvő nyomás nehezedik. A kiélezett ver-
senyhelyzetben rákényszerülnek informatikai rendszereik átstrukturálására és 
korszerűsítésére.  

A hatékonyság és a gazdaságosság növelése érdekében a vállalatok 
partnereikkel és ügyfeleikkel korszerű internet-portál formájában létesítenek 
külső kapcsolatot. A weboldalakon ma már a legkülönbözőbb folyamatok le-
bonyolítására is sor kerül, úgy hogy az üzleti és üzemgazdasági adatok jelen-
tős hányada elektronikus formában áll rendelkezésre. Ezzel teljesült a szokvá-
nyos üzleti tevékenység messzemenő automatizálásának egyik fontos előfel-
tétele. Ugyanakkor azonban az üzleti folyamatok kihelyezése a web-portálokra 
szükségessé teszi a belső ügyintézés átalakítását. Üzemgazdasági szem-
pontból több lehetőség is kínálkozik arra, hogy az energiaellátó cég által nyúj-
tott szolgáltatások az ügyfél legkülönbözőbb igényeihez alkalmazkodjanak. 
Már abban a stádiumban, amikor a régi rendszert az új és nagyobb teljesítő-
képességű rendszerre átültetjük, gondoskodni kell arról, hogy a belső ügyinté-
zési folyamatok az ügyfelek minőséges kiszolgálására legyenek alkalmasak.  

A bevezetett új számítástechnikai megoldások többek között az adatok 
bonyolult kapcsolatainak biztosítását is megkövetelik. Ide sorolható számos 
feladat, például az üzleti partnerekkel kötött szerződések kezelése, a számlák 
és a kereskedelmi kapcsolatok ügyintézése, vagy az objektumok csatlakozta-
tásának műveletei. 

A közműellátási tevékenységek sokrétűsége 
A sokrétű napi munka, mint például a megkeresések és a változásokról 

szóló bejelentések feldolgozása, a tanácsadás az egységárrendszerek és 
szolgáltatások kérdéseiben, vagy az újabb szolgáltatási lehetőségek kihaszná-
lása, fokozott követelményeket támaszt a munkatársakkal és az informatikai 
rendszerrel szemben. Már önmagában egy lakóház csatlakozásának szerelé-
se és ügyintézése számos különböző tevékenységgel jár együtt. Az ilyen, elő-
zetesen esetleg ajánlat figyelembevételével beérkező rendelések vonatkoz-
hatnak egy, vagy esetleg több villamosenergia-, víz- vagy gázfogyasztóra. Új 
épületek esetében az állami kedvezmények és hozzájárulások bonyolult el-
számolási rendszerére is tekintettel kell lenni. Egy lakóház csatlakoztatásakor, 
logisztikai szempontból a készülékgazdálkodás kell, hogy foglalkozzon a fo-
gyasztásmérő beszerzésével, felszerelésével, leolvasásával, szavatolásával 
és karbantartásával. A szolgáltatás számlázása az üzleti partnertől függően 
más és más formában történik. Szükség van a befizetési határidők ellenőrzé-
sére, esetenként a fogyasztó kikapcsolására stb. Az ilyen folyamatok zökke-
nőmentes lebonyolítása érdekében fontos, hogy ezek be legyenek építve abba 

 



a szervezeti és informatikai struktúrába, amelyik szabályozza az üzemgazda-
sági folyamatok illetékességi és felelősségi kérdéseit, mind a belső munkatár-
sak, mind a szerződéses partnerek szempontjából. Ha ez nem történik meg, 
akkor az ilyen feladatokkal kapcsolatos elkerülhetetlen problémák miatt szá-
molni kell az egyébként teljesen felesleges kiesési időkkel, az ügyfelek pana-
szaival, a szerződésszegés miatti anyagi felelősségre vonással. Ezek a ne-
hézségek túlnyomórészt azzal is elkerülhetők, ha gondoskodunk a különböző 
folyamatok szabványosításáról.  

A munka hatékonyságának alapvető feltétele, hogy rendelkezésre állja-
nak az egymással összefüggő folyamatokhoz tartozó, megfelelő adatstruktú-
rák. Az informatikai rendszer a felhasználó számára bármikor részletes átte-
kintést kell, hogy biztosítson. Lehetőség szerint azt is el kell kerülni, hogy az 
ügyfélnek telefonon kelljen felvilágosítást kérni, mert ez is megzavarja és kés-
lelteti az ügyintézés menetét.  

Az informatikai rendszerrel szemben támasztott 
követelmények és a folyamatok optimálása 

Az ilyen bonyolult folyamatok által támasztott követelmények kielégíté- 
sére alkalmasak a korszerű informatikai rendszerek. Az SAP AG kifejezet- 
ten a közműhálózatokat üzemeltető vállalatok számára fejlesztette ki az 
SAP R/3 IS-U rendszert, amelyik olyan összetevőkkel rendelkezik, amelyek 
hozzájárulnak az üzemgazdasági folyamatok meggyorsításához és egyidejű-
leg megkönnyítik a rendszer felhasználója számára a munkát. Az SAP R/3 
egyik összetevője, az SAP Business Workflow, arra használható, hogy a fel-
adat egyes lépéseit egy név szerint megadott személy vagy szervezeti egység 
adatai figyelembe vételével elvégezze, és ugyanakkor automatikus határidő-
ellenőrzésről is gondoskodjon. Az eszkalációs út előírásával gondoskodik ar-
ról, hogy valamilyen előre nem látható, nagyobb határidő-túllépés esetében az 
érintett folyamat helyzetéről a többi ügyintéző is értesüljön. Ennek az intézke-
désnek az előkészítése a személyzeti struktúra már meglévő kapcsolatainak 
kihasználásával egyszerűen megoldható.  

A rendszer előnye, hogy a folyamatmodell rugalmas alkalmazkodásra ké-
pes, és az energiaellátó igényeinek megfelelően alakítható. A folyamat a grafi-
kus Workflow-Editor segítségével egyszerűen módosítható, vagy kiegészíthe-
tő. Gyakran még az adatokat szelektáló rendszerfunkciókat sem kell össz-
hangba hozni az adott vállalat követelményeivel, tehát a rendszer bevezetése 
nem munkaigényes. Lehetőség van a folyamatok automatikus támogatására. 
Esetenként az egyes műveletelemekhez a személyek vagy a szervezetek 
hozzárendelése is elmaradhat, mivel gyakran egyetlen ügyintéző kezeli az 
egész folyamatot, tehát nincs szükség más ügyintézők bevonására. Az ügyin-
téző munkáját lényegesen meg lehet könnyíteni egyes feladatok teljesítésének 
előkészítésével. Így például mód van arra, hogy az üzemgazdasági folyamat-

 



ba például forgalmazási adat-struktúrákat, többek között forgalmazási utakat 
vagy regionális struktúrákat is integráljanak.  

A teljesítőképesség és a rugalmasság biztosítása 
Az ügyintézés támogatására szolgáló különböző informatikai rendszerek 

felhasználásának tapasztalatai azt mutatták, hogy a rugalmasság és a rend-
szer teljesítőképessége a legfontosabb követelmények. Tömegesen ismétlődő 
üzemgazdasági tevékenységek számára azok a rendszerek a legmegfele-
lőbbek, amelyek elvégzik az ügyintézési folyamat indítását és a folyamat meg-
szakítását anélkül, hogy közben egyes műveletelemek kimaradnának. Előnyös 
például az is, hogy ezek a rendszerek lehetővé teszik az egyszerű részprog-
ramokhoz szükséges adatok előválogatását. Ezzel szemben azoknak az infor-
matikai rendszereknek az előnyei, amelyek képesek bonyolult műveleti kapcso-
latok hatékony kezelésére, ilyen környezetben nem használhatók ki teljes mér-
tékben.  

Az ügyfelek gyors kiszolgálásának 
lehetőségei 

Az energiaellátási és közüzemi vállalatok igényeinek megfelelő megoldá-
sok esetében az egymással összefüggő műveletelemek messzemenő auto-
matizálása ellenére több tevékenység az informatikai rendszert kezelő ügyin-
téző feladata marad. Az eredményesség lényeges előfeltétele továbbra is a 
személyes kapcsolat az ügyféllel.  

Az olyan különleges feladatok teljes automatizálásának, mint amilyenek a 
még nem teljesen kiépített lakókörzetekben az új bekötések lebonyolítása, 
nincs sok értelme. De a közüzemi szolgáltatások ügyintézésére alkalmas in-
formatikai rendszerek segítségével ésszerűsíteni lehet a naponta nagy szám-
ban előforduló ügyintézési műveleteket. Ezáltal a számítástechnikai rendszer 
beruházási költségei gyorsan megtérülnek. Hosszú távon a gyorsabb és hibát-
lan ügyintézéssel az ügyfelek is elégedettebbek, ami a vállalat gazdasági 
eredményességét kedvezően befolyásolja. 

Forgalmazási és elszámolási rendszer áthelyezése 
SAP struktúrára 

Amennyiben egy elavult nagykapacitású számítógépet egy korszerű be-
rendezéssel akarunk felváltani, időben meg kell gondolni, mit kezdjünk a meg-
lévő adatkészlettel. Legtöbb esetben továbbra is szükség van ezekre az ada-
tokra. Tehát az új számítástechnikai rendszerre való áttérésnél rendkívül fon-

 



tos a régi adatok átmentése. A régi rendszer adatainak általános ellenőrzésén 
kívül az is lényeges, hogy az adatkészlet átvitele gyorsan történjen.  

Az RWE AG energiaszolgáltató vállalat (Essen, Németország) forgalma-
zási és elszámolási rendszerének átmentésére egy rendszerintegráló cég 
(Information Builders) szolgáltatásait, az iWay integráló szoftvert és a Focus 
jelentéskészítőt vette igénybe.  

A projekt irányítása a vállalat saját „Elszámolási és Információfeldolgozó” 
részlegének volt a feladata. A koordinálással és az adatmentéssel egy alvál-
lalkozót (Soptim AG) bíztak meg. A forgalmazási és elszámolási rendszert egy 
olyan SAP struktúrába kellett átvinni, amelyik kifejezetten az energiaszolgálta-
tó ágazat igényeit képes kielégíteni. Az SAP rendszerbe töltött adatok bizo-
nyos követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Az SAP a felhasználóinak 
rendelkezésére bocsátja az adatrendszer átvitelére vonatkozó ajánlásait. Eh-
hez a különleges SAP megoldáshoz az adatok gondos felkészítése szüksé-
ges. Az adatkészletet meg kell tisztítani, konzisztenciáját ellenőrizni és végül 
az IS-U struktúrának megfelelően kell rendezni. 

A sok különböző adattípus miatt felmerülő 
problémák 

A munka igen időigényes, különösen azokban az esetekben, amikor nagy 
adatkészletről van szó. Az RWE vállalat pedig csak egyetlen körzetben 
(Münster) mintegy 1 millió ügyfelet lát el villamos energiával, gázzal, távhő-
szolgáltatással és vízzel. Összesen 3,5 millió adatról kell gondoskodni, ame-
lyek ebben a körzetben különböző adattároló rendszerekben álltak rendelke-
zésre. Az RWE különböző vállalati adatainak kezelése nem egységes rend-
szerben történt. Ennek a sokoldalúságnak megvolt az értelme, mert mindegyik 
rendszernek különböző igényeket kellett kielégítenie a gáz-, a villamosenergia-, 
a távhőszolgáltatás és a vízellátás esetében. Ez a sokoldalúság azonban ko-
moly problémát jelent olyankor, amikor az adatokat egy teljesen más környe-
zetbe kell átvinni.  

Az adatokat eltérő (IMS, IMB/DB2, Oracle, vagy szekvenciális adattárak) 
rendszerekből kellett kiemelni. Az SAP megoldás viszont, ahová az adatoknak 
kerülniük kellett, Oracle alapú interfészstruktúrával dolgozik. Az adatkészletek 
hatékony integrálásának tehát az volt a feltétele, hogy a felhasznált szoftverek 
megfelelő adapterrel rendelkezzenek. Az Information Builders cég iWay szoft-
vere erre fel van készülve: mindenféle adatok és adatforrások számára több 
mint 200 adapterrel rendelkezik. Az integráló szoftver felhasználásával lénye-
gesen gyorsabban lehetett az adatokat előkészíteni, mint ahogy normális kö-
rülmények között ilyen óriási adattömeg esetében szokásos. A projekt-
vezetőség ezért teljesen törölhette a feladatok közül az új interfészmegoldások 
vagy adapterek egyébként rendkívül időigényes programozását. 

 



Jelentéskészítés (riportkészítés) az áthelyezés folyamán 
Az Information Builders cég az általa kifejlesztett adaptereket a Focus je-

lentéskészítő megoldással kombinálja. A program a kiemelt adatokat Flat Files 
formájába készíti elő a kijelölt Oracle adatbankba való átvitelt megelőzően. A 
Focus szoftver bármilyen személyi számítógépen futtatható, és hálózati kap-
csolat révén egyszerűen csatlakoztatható az adat-szerverekkel. Ennek a jelen-
téskészítő rendszernek az az előnye, hogy az átvitel alatt közvetlenül ellen-
őrizhetők az adatkészletek. A Focus ugyanakkor igen egyszerűen alkalmaz-
kodik az infrastruktúrához.  

Az adatrendszerek áthelyezése alatt nem állt rendelkezésre semmiféle 
operatív rendszer. Ezért az adatbankok kezelésére külön-külön került sor. A 
Focus áthelyezési projekt folyamán mód nyílt közbenső értékelésre is. 

A program minden változtatást a Word szövegszerkesztő program alap-
ján összefoglaló formátumba vitt be. A változtatások feldolgozását biztosította 
a szoftver. Ezt követően a kézi feldolgozást már segéderőkre lehetett bízni. 
Végeredményben az ügyfeleket alig érintette a rendszer leállása az adatrend-
szerek áthelyezése alatt. Az elmaradt munkák áttekinthetők és kezelhetők ma-
radtak. 

Energetikai adatok kezelése az interneten 
Az internetes adatkezelés területén sokféle rendszer közül válogathat az 

érdeklődő. Az egyik ilyen informatikai eszközt, a Ledan teljesítményadat-
feldolgozó rendszert a közelmúltban továbbfejlesztették, az új változat neve 
Ledan-CSX. Az új Ledan-CSX alkalmas arra, hogy a terhelésváltozási, szol-
gáltatástervezési, egységár-, stb. adatsorok alapján rendelkezésre álló adato-
kat leképezze, ábrázolja, feldolgozza, elvégezze a hálózat igénybevétel-
számítását és az adatcserét. 

Amennyiben a felhasználás lehetőségét internet közvetítésével a tanács-
adási és ügyfélhálózat szervezési tevékenységet végző munkatársak számára 
is biztosítani kívánják, ugyanakkor az ügyfélszolgálati irodák igényeit is ki 
akarják elégíteni, a rendszernek speciális követelményeket kell kielégíteni: 

– ne legyen érzékeny a biztonsági elhatárolásokra, 
– magas biztonsági és adatvédelmi követelmények, 
– ne lehessen közvetlenül hozzáférni a terheléseloszlási és törzsadatok-

hoz, 
– a kiszolgálandó ügyféltől ne igényeljen külön hardvermegoldásokat, 
– könnyen lehessen bővíteni és adminisztrálni, 
– legyen egyszerűen csatlakoztatható a meglévő internetszolgáltató 

rendszerhez, 
– bocsássa rendelkezésre az idegen rendszerek funkcionális portfólióját. 

 



 

Az első követelményt legegyszerűbben szöveg alapú kommunikáció ré-
vén, HTML, Javascript és XML felhasználásával lehet teljesíteni. Az adatbevi-
tel és -kikérés által megkívánt biztonságot PGP kódolással, a hozzáférési biz-
tonságot SSL technikával lehet elérni. 

A harmadik követelmény akkor teljesül, ha például egy grafikus terhelési 
terv feltüntetéséhez szükséges böngészési oldal kialakítása kizárólag a szer-
ver oldal felől történik, vagyis az oldal kiépítésének céljából nem kell adatokat 
átvinni a böngésző oldalára. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a (szándé-
kos) adatcsere számára különleges funkciók álljanak rendelkezésre. 

A funkcionalitás lehetőleg teljes mértékű internetszerver oldali megvalósí-
tása elégíti ki a következő három követelményt. Ez az interfész technológia 
megválasztásával érhető el. 

A .NET-technológia, a rendszerarchitektúra első alappillére 
Tekintettel a fenti előfeltételekre, a Ledan-Inet-Client létrehozásához min-

denekelőtt az új Microsoft .NET-technológia és -architektúra tűnt a legalkalma-
sabbnak.  

Bár a Microsoft-.NET-technológia alkalmazása még csak kezdeti stádi-
umban van, ami bizonyos kockázatot is jelentett, azonban a meglévő kódfor-
rások további felhasználása szempontjából a döntés helyesnek bizonyult, 
amennyiben lehetővé tette energetikai adatok internetes szolgáltatását nyitott, 
fejleszthető, ugyanakkor gazdaságos megoldás formájában. 

(Dr. Barna Györgyné) 
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