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GENESIS czyli o co chodzi…? 

  



 
 
  
 

  

 
 
 

 
 
 

OSD obowiązki cz.1 

 
• I przykazanie  

…będziesz opracowywał bilanse mocy i energii elektrycznej 

uwzględniając zawarte umowy  sprzedaży energii elektrycznej oraz 

umowy o świadczenie usług dystrybucji…,  

• II przykazanie 

• … będziesz zbierał i przekazywał do operatora systemu 

przesyłowego dane oraz informacje niezbędne dla prowadzenia 

ruchu sieciowego i bezpieczeństwa pracy KSE zgodnie z IRiESP, na 

zasadach określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej OSDp…, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

  

 

OSD obowiązki cz.2 

 
• III przykazanie 

… będziesz dane przekazywał do OSD przez podmioty przyłączane i   
przyłączone do sieci dystrybucyjnej, które będą obejmowały: 
• dane opisujące stan istniejący, 
• dane prognozowane dla perspektywy określonej przez OSD, 
• dane pomiarowe… 
 

• IV przykazanie  
…będziesz wymieniał pomiędzy OSD a użytkownikami systemu 
m.in. poprzez systemy teleinformatyczne… 
 
• V przykazanie 
… będzie OSD pozyskiwał dane pomiarowe i wyznaczał rzeczywiste 
ilości dostaw energii elektrycznej poprzez Lokalny System 
Pomiarowo-Rozliczeniowy (LSPR)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nasze rozwiązanie czyli śpiewa, 
tańczy, recytuje… 

  



Model biznesowy OSD 
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Systemy IT dla OSD 
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innRUDO - wspomaganie rozliczeń 
prowadzonych przez operatora małej 

sieci dystrybucyjnej 

  



Wymiana danych pomiarowych OSP – OSD - 
URD 



innRUDO – wspomaganie informatyczne operatorów 
małych sieci dystrybucyjnych 
 

  



innRUDO – wspomaganie informatyczne operatorów 
małych sieci dystrybucyjnych 
 

  

• Ewidencja danych Odbiorców 
• Dane identyfikacyjne 
• Dane adresowe 
• Numer konta  
• Lista miejsc dostarczania energii 

• Ewidencja miejsc dostarczania energii 
• Dane identyfikacyjne 
• Dane adresowe 
• Typ przyłącza 

•  fizyczne miejsce dostarczania energii 
•  wirtualne miejsce dostarczania energii 



innRUDO – definiowanie sposobu fakturowania umowy 
 

  



innRUDO – wspomaganie informatyczne operatorów 
małych sieci dystrybucyjnych 
 

  

• Ewidencja taryf 
• Dane ogólne 
• Składniki taryfy 

• Ewidencja umów 
• Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych między 

URD a OSD 
• Umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych 

zbiorczych między SE a OSD 
• Umowy na świadczenie usług sprzedaży 
• Umowy zakupu energii na potrzeby własne 
 



innRUDO – rozliczanie odbiorców energii 
 

  

• Podstawa realizacji rozliczeń 
• Dane pomiarowe z systemu SKOME (system kontrolno-

pomiarowy) 
• Taryfy zdefiniowane w systemie innRUDO  
• Okres rozliczeniowy zawarty w umowie  

• Harmonogramowanie rozliczeń 
• Rozliczenia automatyczne 

 



innRUDO – harmonogram rozliczeń 
 

  



innRUDO – metody prowadzenia rozliczeń z 
odbiorcami (współpraca z systemami FK) 
 

  

• Przekazywanie danych rozliczeniowych do systemu FK 
(wyliczanie należności, fakturowanie, księgowanie, 
windykacja) 

• Wyliczanie należności i przekazywanie polecenia 
fakturowania do systemu FK (fakturowanie, księgowanie, 
windykacja) 

• Wyliczanie należności i fakturowanie, przekazywanie faktur 
do FK (księgowanie faktur i windykacja) 



innRUDO – faktury 
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Księga wyjścia czyli gdzie te 
pieniądze…? 

  



innRUDO – korzyści 
 

  

• Usprawnienie pracy działów sprzedażowych 

• Pełna kontrola rozliczeń  

• Szerokie możliwości raportów i analiz  

• Sprawna obsługa Klientów 
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