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Nasi prowadzący.
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Manager sprzedaży

w zakresie rozwiązań dla branży 
energetycznej i utilities
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Inżynier oprogramowania i konsultant
biznesowy w zakresie rozwiązań IT dla

branży energetycznej, główny
programista rozwiązania HES-NG



Obowiązek instalacji
liczników zdalnego odczytu.

HES-NG

Dlaczego?

Prawo Energetyczne
tzw. „Ustawa Licznikowa”
z 20 maja 2021.

NOWELIZACJA 
USTAWY.

Co najmniej 15% punktów poboru energii do końca 2023 roku, 
wymaga instalacji liczników zdalnego odczytu.

Do końca 2028 roku, takie liczniki zostaną zainstalowane u co 
najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym, u co najmniej 
80% gospodarstw domowych.

Rozwój
magazynów energii.
Określenie zasad przyłączenia 
magazynu do sieci i wprowadzenie 
korzystne rozwiązania dotyczące 
rozliczania magazynowania energii.

Rozporządzenie CSiRE.

Miejsce gromadzenia i przechowywania danych
technicznych i handlowych punktów poboru energii, 
oraz wyników pomiarów energii elektrycznej 
przekazywanych z inteligentnych liczników.

Centralny System
Informacji Rynku Energii.



HES-NG

Spełnienie obowiązku 
regulacyjnego może być 
jednocześnie szansą na 
podniesienie efektywności 
operacyjnej.

Obowiązek
czy potencjał?

Model licencjonowania systemów 
pomiarowych zakłada istotny udział kosztów 
licencji w całości kosztów rozwiązania.

Uwarunkowania 
biznesowe

i techniczne w 
obszarze akwizycji 

danych.

Uzależnianie od dostawcy liczników
i oprogramowania ściśle powiązanego
z urządzeniami pomiarowymi producenta.

Ryzyko wysokich kosztów utrzymania i rozwoju 
rozwiązań IT, utrudniona optymalizacja.

Wiele rozwiązań i systemów generuje ograniczenia 
technologiczne i wydajnościowe, których wyeliminowanie 
wiąże się z dużymi kosztami związanymi między innymi 
ze zmianami architektury rozwiązań

Ograniczenia rozwiązań „pudełkowych” , systemów „z półki” 
które nie zapewniają specyficznych, dedykowanych 
funkcjonalności, często wnoszą konieczność ponoszenia 
opłat za funkcjonalności nadmiarowe.



HES-NG

Jaki ma być?

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA
PO STRONIE OSD.

Oszczędności
z tytułu obniżenia OPEX na umowach SLA z Dostawcami.

Szybka reakcja
na zmiany prawa i wewnętrznych procedur.

Wzrost satysfakcji użytkowników
dzięki wyeliminowaniu nużącej i powtarzalnej pracy.

Automatyzacja procesów
konfiguracji liczników, akwizycji danych, realizowanych zleceń.

Możliwość integracji
nowych typów urządzeń i mediów.

Brak ograniczeń technicznych,
W razie konieczności rozbudowy systemu lub zwiększenia jego wydajności.

Efektywna akwizycja
dzięki wykorzystaniu skalowalnej i wysokowydajnej technologii.



Odpowiada na potrzeby
i wyzwania stojące przed 
współczesnymi OSD
dzięki ścisłej współpracy
z jednym z nich.

HES-NG

Jakie zalety?

Możliwość akwizycji 
danych i sterowania 
urządzeniami.

Masowa akwizycja danych pomiarowych.

Sterowanie urządzeniami.

Identyfikacja alarmów.

Eksport danych do zewnętrznego 
systemu klasy MDM.

Integracja z dowolnymi systemami OSD.

+
+

+

+

Obsługuje różne
urządzenia AMI.

Inteligentne liczniki energii 
elektrycznej w standardzie DLMS,

Koncentratory danych otwarte na 
integrację poprzez typowe modele 
usług sieciowych.

+

+

+

Współpracuje z każdym
licznikiem w standardzie
DLMS.

Obecnie obsługuje produkcyjnie 10 typów
liczników inteligentnych.

Parametryzacja sterownika odczytowego 
obejmuje ewentualne różnice w 
implementacji DLMS.

Konfiguracja nowego typu licznika ma 
charakter biznesowy i nie wymaga prac 
programistycznych.

+

+

Bezpieczeństwo transmisji 
dzięki uwierzytelnieniu i 
szyfrowaniu komunikacji.

Uwierzytelnienie połączenia z urządzeniem 
AMI i zintegrowanym systemem.

Obsługa kluczy szyfrujących połączenie 
DLMS.

Bezpieczna transmisja wykorzystująca 
certyfikaty SSL.

+

+

+

+



faza
KONCENTRACJI

Obsługa dwóch, wybranych 
typów liczników 

najistotniejszych z punktu 
widzenia klienta.

faza
ZAAWANSOWANIA

Rozszerzenie systemu o obsługę 
kolejnych typów liczników 

zainstalowanych
w sieci klienta.

faza
UNIWERSALIZACJI

Adaptacja systemu do wszystkich 
typów liczników obsługujących 

protokół DLMS oraz 
koncentratorów danych.

HES-NG

Od zera do bohatera.
Elastyczne podejście projektowe zrodziło innowację
w postaci uniwersalnego sterownika odczytowego

Producenci liczników obsługiwani obecnie w HES-NG

Elgama Landis+Gyr Metcom Addax Apator



HES-NG

Elastyczność,
skalowalność
i efektywność

kosztowa

Konteneryzacja 
usług

Architektura 
rozproszona

Popularne języki
programowaniaTechnologie 

open source

Asynchroniczna
komunikacja

Automatyczne
wdrażanie i 
zarządzanie

usługami

Zastosowane technologie 
zapewniają niespotykaną 
dotąd elastyczność 
i skalowalność systemu
oraz niskie koszty utrzymania.

Wykorzystane technologie

Java, Spring Boot/Cloud, React, Docker,
Kubernetes, Rancher, MongoDB,
OracleSQL, Gitlab, RabbitMQ, Redis .



HES-NG

Ograniczenie ingerencji 
operatora systemu w jego bieżącą 
pracę i konfigurację, prowadzące 
do eliminacji nużących i 
powtarzalnych czynności 
manualnych.

Automatyzacja procesów.

Identyfikacja alarmów w czasie 
rzeczywistym, gromadzenie statystyk 
komunikacji z licznikami i ich 
prezentacja na czytelnych
Dashboardach.

Diagnostyka infrastruktury.

Elastyczna konfiguracja pozwalająca
na szybką diagnostykę urządzeń oraz 
łatwe udostępnianie wartości 
odczytowych systemom monitorującym
infrastrukturę pomiarową.

Współpraca z 
monitoringiem AMI.

Zdalne ustawianie taryf i dni 
specjalnych poprzez występowanie 
w roli brygady monterskiej.

Konfiguracja urządzeń
pomiarowych.

Generowanie raportów 
podsumowujących braki w 
akwizycji danych oraz 
prezentujących wybrane 
wartości pomiarowe.

Raportowanie.

Przynosi dodatkową wartość 
biznesową.



HES-NG

Możliwość obsługi wielu typów 
urządzeń różnych producentów, 
komunikujących się z wykorzystaniem 
zróżnicowanych protokołów 
transmisji danych.

Otwartość na różne typy
i źródła danych.

Prostota wprowadzania do 
eksploatacji nowych typów 
urządzeń i mediów (np. woda, gaz) 
przy minimalnych kosztach rozwoju.

Otwartość na zmiany.

Możliwość wymiany informacji 
z dowolnymi, otwartymi systemami 
funkcjonującymi u OSD.

Otwartość na integracje.

Uzupełnianie zasobów sprzętowych 
(RAM, CPU) poprzez dodawanie 
węzłów wykonawczych w ramach 
klastra aplikacyjnego.

Skalowalność
infrastrukturalna.

Sterowanie liczbą pracujących
równolegle modułów komunikacji 
z licznikami oraz liczbą wątków w 
ramach pojedynczego modułu.

Skalowalność
aplikacyjna.

Jest otwarty i łatwo wyskalować go 
pod infrastrukturę konkretnego OSD.



“
HES-NG

Stworzenie nowoczesnego i uniwersalnego 
systemu HES-NG, będącego odpowiedzią na 
potrzeby biznesu w obszarze akwizycji 
danych pomiarowych oraz zdalnej konfiguracji 
urządzeń, otwiera nowy rozdział w działalności
innogy Stoen Operator i z pewnością przyczyni
się do zbudowania wizerunku firmy jako lidera 
innowacyjnych, transparentnych, rynkowych 
rozwiązań na rynku energii i gazu”

Jakub Tomczak
Dyrektor Pionu Operatora Danych Pomiarowych i Liczników

innogy Stoen Operator

Klienci i użytkownicy o

“
Po raz pierwszy w historii w ramach zasobów 
wewnętrznych udało nam się stworzyć bardzo 
efektywny system klasy HES-NG. Nie tylko 
umożliwi nam to spełnienie regulacji dot. rynku 
mocy, ale też pozwoli zaoferować nasze
rozwiązanie innym podmiotom, zajmującym się 
akwizycją danych pomiarowych, a także 
zastosować system przy masowym wdrożeniu
inteligentnych liczników, dzięki jego otwartej
i elastycznej architekturze.

Robert Grabowski
Solution Manager IT

innogy Stoen Operator



Zapraszam do kontaktu. 
Spotkajmy się na prezentacji systemu!

Think. Make. Go.

Andrzej Zieliński
+ 48 511 04 50 05
Andrzej.Zielinski@execon.pl
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