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LİMAK-NUVIA BAŞARI DOSYASI

Limak Holding’in 1976 yılından günümüze uzanan tecrübesinin enerji sektörüne yansıması olan Limak Enerji; elektrik üretimi, dağıtımı, perakende ve
toptan satışı, ithalat ve ihracatı konularında çalışmalarını yürütmektedir. Sahip olduğu enerji üretimin yanı sıra, enerji ticaretinde de aktif rol oynayan
Limak Enerji; enerji piyasasındaki etkinliğini artırmaktadır. Hidroelektrik, doğal gaz ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.000 MW mertebesinde olan
Limak Enerji, portföyünü her yıl daha da büyütmektedir. Ülkemizin orta-uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak
çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. Bu
çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.

Enerji, verimlilik ve konfor… Bu üç kavramın hayatımızda aynı anda olabilmesi pek sık rastlanılan bir durum değildir. Ancak gelişen teknoloji, yenilikçi
fikirler ve doğru kişilerin bir araya geldiği düşünüldüğünde konfor koşullarından ödün vermeden enerjinin verimli tüketimini sağlayabilen ürünlerden
bahsedilebilir mi? Bizce evet…

LİMAK ÇAĞRISI | ELEKTİRİK VE DAĞITIM PERAKENDE

Elektrik Dağıtım ve Perakende Alanlarında Tüketim Verilerinin
İzlenmesi ve Analiz Edilmesi
Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Tanımladığı Özel Sorun /İhtiyaç /Fırsat Alanı
- Yeni dünyada dijitalleşmenin etkisi ve yaygınlaşması ile; elektrik dağıtım ve perakende alanlarında müşteri memnuniyetinin
artırılması, müşteriye enerji verimliliğinde destek sağlanması, operasyonel verimlilik ve iyileştirme sağlanması hedeflerine
uygun olarak yeni ürün ve hizmetleri takip edebilme ve onlarla buluşma gereksinimi artmıştır.

Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Teknoloji Tedarikçisinden Beklentisi
• Elektrik dağıtım ve perakende alanlarında faaliyet gösteren grubumuz için;
- elektrik tüketim verilerinin anlık izlenmesi,
- cihazların birbiri ile ve merkezi sistemler ile çift yönlü haberleşmesi (GPRS, Wifi, NFC, Bluetooth, GPRS/3G/LTE, RF-Tag vb.),
- cihazların uzaktan kontrol edilebilmesi,
- verinin internet ortamında işlenmesi, zenginleştirilmesi ve analiz edilmesini kapsayan bütünlükçü, entegre ürün ve/veya hizmetler

Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Aradığı Teknoloji Tedarikçisi Özellikleri
- Genel şartları sağlamalıdır,
- Özel Bilgilendirme: Projenin otomasyon, haberleşme ve yazılım fonksiyonlarından en az birine ürün veya hizmeti ile çözüm
sunabilecek tedarikçilerin başvurması gerekmektedir. Birden fazla tedarikçinin projenin farklı fonksiyonlarında yer aldığı ve
entegratör firmamızın tedarikçilerle birlikte projenin yürütücülüğünü üstleneceği bir model uygulanacaktır.
#Enerjininİnterneti
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#ElektrikDağıtımvePerakende

Çözüm Dosyası Tanımı

Çözüm; abonelerin enerji tüketim verilerinin evlerdeki elektrik tüketen cihazlar bazında dijital izlenebilmesini, analiz edilmesini ve abonelere enerji
tasarrufu sağlayan öneriler sunulmasını sağlayan, abonedeki akıllı enerji monitörü ve mobil uygulamadan enerji firmasının veri merkezine kadar uçtan
uca entegre bir sistemdir.

