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Tee bilanss – vähenda
ja kontrolli kadusid
Kauglugemissüsteem TAXERNET on hea abivahend
kulude vähendamisel. Arvestinäitude üheaegne ja
täpne fikseerimine võimaldab korrektset kadude
analüüsi ja süsteemi läbipaistvust. Kauglugemissüsteemide rakendamisel vähenevad maja elektrisüsteemi kaod vähemalt kolm korda.
Raamatupidamises vastab headele tavadele bilansi koostamine majandusaasta viimase päeva seisuga
või erikontrolli tegemise päeval. Audiitor “mõõdab”
siis üle kõik selle päeva seisuga kaasnevad arvud ja
raamatupidamise algdokumendid. Bilanss peab
olema alati tasakaalus.
Tasakaalutu bilanss tähendab kadusid või probleeme arvestuse tegemisel.
Elektri, soojuse, vee ja gaasi müüjad, vahendajad
ning jaotus- ja arvestussüsteemide haldurid vaidlevad ja teevad keerukaid majandusarvutusi, et tõestada või mitte tõestada vajadust teha bilanss jaotatava
ressursi kohta. Ainult arvestite näitude üheaegne ja
täpne fikseerimine võimaldab korrektset kadude
analüüsi ja süsteemi läbipaistvust, mida soovivad
vähemalt omanikud ja tippjuhtkond.
Arenenud riikides on tegeldud aastakümneid
ressursside jaotus- ja arveldussüsteemide korrastamisega ning seal on tõesti kauglugemissüsteemide rakendamise tasuvusaeg väga pikk.
Samal ajal näiteks Eesti panganduse kiirema
arengu on osaliselt võimaldanud eelmise põlvkonna
infotehnoloogiliste süsteemide puudumine. Meil on
ka siin harukordne võimalus kiirendada arenguid
elektri, vee ja soojamajanduses.
TAXERNET tagab operatiivse
ja õige info ning aitab avastada probleemid
Kauglugemissüsteemide rakendamine täna on lühikeste tasuvusaegadega, sest näiteks korrusmaja
elektrisüsteemi üldosa korrastamisel kaod vähenevad
kordi ning normaalselt jäävad 1,5% piiresse. Selle kao
müügi saaks reguleerida soodsamate tariifide rakendamisega?
Praktiline kogemus näitab, et kaks kolmandikku
rahalisest võidust tuleb süsteemi väljaehitamisel ning
kolmandik tuleb saavutada administreerimise ja analüüsiga. Kui unustad administreerimise ehk järelkontrolli
ja pideva mõõtmise, siis “taastuvad” endised kaod.

TAXERNET kui andmehaldussüsteem on mõeldud
nii elektri, soojusenergia, gaasi kui ka vee tootjatele,
tarnijatele ja vahendajatele (näiteks ka kinnisvara haldavatele ettevõtetele). Erilahendused on tehtud ka
ettevõttesisese energiatarbimise andmehalduse jälgimiseks.
Kauglugemissüsteemis toimub sideseanss kord
päevas ühel kindlal kellaajal ning siis saab bilanssi
koostada. Samas täidetakse seadmete rikete tabelit,
mis annab infot hoolduse jaoks. Sideseansse võib tarbija soovil ka tihedamini toimuda.
TAXERNET võimaldab Müüjal:
saada operatiivset informatsiooni energianäitude
ja müüdava ressursi koguse kohta (kaabel-TV sidelahenduses töötab süsteem reaalajas);
z esitada õigetel andmetel põhinevaid arveid tarbijatele;
z tegelda otsustavalt ja turvalistele andmetele toetudes probleemsete klientidega ehk võlglastega;
z üksikkliendi, majade ja piirkondade tarbimise
bilansi jälgimine võimaldab rakendada tehnilisi
abinõusid energiakadude (avariid, vargused, rikked)
vähendamiseks;
z kauglugemissüsteemi väljaehitamisega vähendada
tuntavalt energiakadusid, korrastades energiasüsteemi
mõõtmiste osa;
z koostada ja jälgida energia tarbimise koormusgraafikuid;
z parandada raha laekumise käibekiirust;
z vähendada palga ja tööjõu kulusid näitude kogumisele, hooldustööde tegemisel;
z kasvatada hooldustööde operatiivsust, s.t. lühendada reageerimisaega, saata hooldusmehed õigele
kohale, kontrollida nende tööd;
z ennetada klientide pretensioone;
z energianäitude vigadeta siirdamine ettevõtte
infosüsteemi teistesse alamsüsteemidesse (klienditeenindusele, raamatupidamisele jne);
z rakendada uusi analüüsivõimalusi tõestel ja operatiivsetel andmetel oma müügitöö tõhustamiseks (boonuspaketid korrektsetele klientidele) ja konkurentsivõime
tugevdamiseks.
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Rahulolev tarbija on ju alati parem klient!
Küsi lisainformatsiooni Ektacost!

