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FIRMA WSBS 

zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem systemów IT 

posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas wdrażania 

projektów wśród dużych instytucji publicznych oraz 

firm prywatnych 

specjalizujemy się w systemach dla sektora energetycznego 

posiadamy gotowe systemy jak również realizujemy projekty 

pod kątem konkretnego klienta 

WSBS.pl         tel.22 402 28 48 



3 

WSBS.pl         tel.22 402 28 48 

3 

FIRMA WSBS 
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w swojej ofercie posiadamy systemy dla dużych, jak również  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

nasza wiedza i doświadczenie płynie ze współpracy z klientami, 
dzięki której nasza oferta stale się powiększa o nowe rozwiązania 

dla sektora energetyki oferujemy m.in. narzędzia dla 
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wspomagające 
rozliczanie odbiorców energii elektrycznej, raportowanie, 
monitorowanie i akwizycję danych pomiarowych 
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Rynek Energii - jak sprostad wymaganiom 
 

budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej 
służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz 
zarządzaniu nimi, zapewniającej efektywną współpracę z innymi 
operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi 
pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w 
uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych 
pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców 
wybranym przez nich sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym 
za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego 
udostępnianie danych dotyczących planowego i rzeczywistego zużycia 
energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych 
profili zużycia dla uzgodnionych okresów rozliczeniowych 
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Zmiana prawa w związku z nowelizacją ustawy "Prawo Energetyczne" 
nakłada nowe obowiązki na Operatorów Systemów Dystrybucyjnych  
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Koniecznośd czy możliwośd  
System pomiarowo - rozliczeniowo w funkcjonowaniu OSD 

 

 

pozyskiwanie danych pomiarowych 

weryfikacja danych 

zmniejszenie ilości błędów w danych pomiarowo - 
rozliczeniowych 

rozliczanie odbiorców 

archiwizowanie danych pomiarowo – rozliczeniowych 
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Informatyzacja jest nieuchronna, a poprawnie 
wykorzystywana przynosi wymierne zyski 
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Koniecznośd czy możliwośd  
System pomiarowo - rozliczeniowo w funkcjonowaniu OSD 

bezpieczeostwo w dostępie do danych  
pomiarowo – rozliczeniowych 
udostępnianie danych pomiarowych zgodnie 
 z obowiązkami OSD 
monitorowanie parametrów po stronie odbiorcy 
koocowego oraz OSD   
implementowanie w procedurach rozliczeniowych zmian 
wynikających ze zmian w prawie energetycznym oraz 
zmian w taryfach 

Wykonywanie w/w funkcji przy udziale człowieka to realny koszt oraz błędy ludzkie. 
Wykorzystując system informatyczny decydujemy się na pewien komfort, związany 
z obniżeniem wydatków oraz potencjalnych błędów. 
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WSBSenergia 
 

rozliczanie odbiorców energii 
elektrycznej w oparciu o taryfy 
OSD 
 
obsługę umów kompleksowych 
i dystrybucyjnych (realizacja 
zasady TPA, udostępnianie danych 
do sprzedawcy) 
 
ewidencję danych na potrzeby 
rozliczeo (umowy, miejsca 
dostarczania, taryfy, cenniki, 
strefy czasowe, odczyty) 

ewidencję urządzeo 
przedsiębiorstwa (moduł 
inwentaryzacji urządzeo) 
 
realizację funkcji systemu 
bilingowego (m.in.: rozliczanie, 
wystawianie faktur, obsługę sald 
klientów, naliczanie not 
odsetkowych, rozliczanie akcyzy) 
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Dedykowany dla OSD pakiet oprogramowania WSBSenergia umożliwia: 
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WSBSenergia 
 

przekazywanie danych do systemów FK 
(dodatkowo możliwośd integracji z innymi 
systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie) 

monitorowanie i akwizycję danych pomiarowych 

obsługę najpopularniejszych typów liczników 
znanych producentów (Landis+Gyr, ZEUP Pozyton, 
JM-TRONIK, FAP Pafal) – uwzględniając popularne 
protokoły komunikacyjne (IEC 61107, DLMS)  

 

WSBS.pl         tel.22 402 28 48 



9 

WSBS.pl         tel.22 402 28 48 

9 

WSBSenergia 

automatyczny odczyt za pomocą różnych torów 
transmisyjnych 

funkcje raportowania i analizy danych 

 

 
wymianę danych w 
najpopularniejszych formatach 
(PTPiREE, xls, csv, xml) 
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Dziękuję za uwagę i zapraszamy do naszego stoiska 

 

Bartosz.wysocki@wsbs.pl 
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