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Co je energetický management?

Energetický management (EM) je ídicí proces pro zajišt ní energetických 
pot eb. V širším pohledu je EM sou ástí komplexu inností, které se zabývají
správou majetku (Facility Management). EM klade d raz na analýzu, kontrolu 
a predikci dlouhodobých spot eb energií a médií.
Cílem EM je zajišt ní hospodárného, spolehlivého a environmentáln
ohleduplného provozu p i pokrytí všech energetických pot eb.

Obecn má EM dva cíle:
•optimalizaci spot eb energií a médií,
•optimalizaci výroby i dodávky energií a médií.

V rámci prvního cíle se sna íme nap . o zlepšování tepeln technických 
vlastností budov, efektivn jší provozy, vyu ití obnovitelných zdroj apod.
V druhém p ípad se jedná o co nejefektivn jší a nejspolehliv jší výrobu nebo 
dodávku energií a médií.



P ínosy EM jsou zejména v:

ekonomické rovin :
•úspory náklad za energie a média (díky sledování spot eb,náklad a 
efektivity provozu),
•eliminace sankcí (díky sledování dokument souvisejících s energetickými toky 
a legislativy),
•optimální investice (díky dlouhodobým informacím o energetických tocích, 
efektivit provozu a návratnosti vlo ených prost edk ).

environmentální rovin :
•sní ení emisí a imisí škodlivých látek.



Cyklus základních inností EM je:

•monitorování (sb r dat, ode ty m ení, kontrola faktur/odpov dných 
pracovník ),
•vyhodnocování (analýza energetické bilance/odb rových diagram /návratnosti, 
simulace),
•plánování (stanovení náklad , spot eby a jejich pr b h , úsporných opat ení, 
odstávek, oprav),
•realizace (opat ení/kontrol/periodicity monitorování/personálu, aktualizace 
smluv).



EM vyu ívá jako nástroje:

•legislativu (nap . zákon o hospoda ení energií . 406/2000 Sb., energetický zákon 
. 458/2000 Sb., zákon o podpo e vyu ívání obnovitelných zdroj .180/2005, 

zákon o ochran ovzduší . 86/2002, zákon o podmínkách obchodování
s emisními povolenkami . 695/2004, v etn pozm ujících zákon a 
provád cích vyhlášek),
•plánovací nástroje (územní plány, územní energetické koncepce, generely),
•statistické nástroje (statistické zpracování monitorovaných dat),
•technické nástroje (vlastní monitoring, ídicí systémy),
•analytické nástroje (energetické audity, pr kazy energetické náro nosti).



Kdo m í,
ten ídí



efektivní nástroj pro energetický management

IS ENERGIS

ji 19 let, více ne 5 miliard K úspor



• IS ENERGIS je komplexní SW nástroj pro ízení podnikových proces (bilancování, plánování, 
fakturace, rozú tování náklad , výrobní controlling, operativní ízení výroby, modelování business 
proces ). Uplatní se zejména v energetice, distribu ních spole nostech a v pr myslových podnicích, 
jejich vedení se zajímá o maximáln efektivní ízení výroby, distribuci a prodej. IS ENERGIS 
podporuje všechny úrovn ízení podniku. Je vytvo en nejmodern jšími technologiemi tak, aby splnil 
náro né po adavky u ivatel na kvalitu poskytovaných informací, otev enost systému a 
modifikovatelnost. 

• Vlastnosti a funkce IS ENERGIS p i zahájení implementace spl ují z podstatné ásti po adavky 
zadavatele na nový informa ní systém (60 – 80 %), co zvyšuje jistotu úsp chu realiza ního projektu a 
významn zkracuje dobu implementace. 

• Po instalaci IS ENERGIS jsou obvykle integrovány všechny dostupné zdroje dat v automatickém 
re imu nebo ru ními vstupy, a propojeny se strategickými informa ními systémy podniku. 

• Ostatní SW aplikace vyu ívají data na otev eném datovém rozhraní a n kdy jsou dokonce spoušt ny 
z vlastního u ivatelského prost edí IS ENERGIS. Pro zajišt ní t chto vlastností a funkcí je p i vývoji IS 
ENERGIS kladen maximální d raz na stálý kontakt s moderními trendy v oblasti IT v souladu se 
zabezpe ením maximální stability a zp tné kompatibility pro duktu. Všechny u ivatelské výstupy 
kombinují íselnou i grafickou (grafy, schémata, animace, obrázky apod.) formu zobrazení. 

IS ENERGIS  - základní informace



Nejde jen o to n jakým zp sobem energetická data zpracovávat. D le ité je, aby byly všechny 
informace a všechna data transparentní, konzistentní, kdekoli a v dy okam it k dispozici. To vše a 
mnoho navíc nabízí IS ENERGIS, který má v sob patnáctileté zkušenosti programátor , konzultant
a koncových u ivatel . Po celou tu dobu slou í koncovým u ivatel m v neustálém zlepšování jejich 
podnikových proces a dokazuje, e 5% p ínosy jsou spíše pesimistickým odhadem. Ve všech 
p ípadech byla návratnost vlo ených prost edk menší ne dva roky a v ad z nich pouze n kolik 
m síc . Po analýze podnikových proces , která definuje mo né p ínosy a jejich výši, m e být IS 
ENERGIS implementován cílen jen na ty procesy, kde je potenciál p ínos nejvyšší. Integrací s 
dalšími informa ními systémy podniku se dostaví další synergické efekty. IS ENERGIS p edstavuje 
investici, která p ináší provozovateli trvalý r st zisku. 
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Jedine ná kombinace datového 
skladu, výrobního informa ního 
systému a business inteligence.

DATAWAREHOUSE
integruje vše, co m e být

vyjád eno íslem 
za ur itý asový úsek



MES
umo uje modelovat, 

sledovat, analyzovat a ídit 
výrobní procesy

Jedine ná kombinace datového 
skladu, výrobního informa ního 
systému a business inteligence.



BI
umo uje strategické
ízení celé spole nosti 

s vyu itím 
výkonnostních ukazatel

Jedine ná kombinace datového 
skladu, výrobního informa ního 
systému a business inteligence.
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IS ENERGIS – serverová ást je provozována na serverech a pro ulo ení dat se vyu ívá interní
rela ní databáze. P ístup k aplikaci je zajišt n pomocí internetových prohlí e , a to z internetu i z 
intranetu. Doporu enou platformou je MS IE 6.0 a vyšší. Lze vyu ít i jiné prohlí e e. Je podporováno i 
rozhraní PDA prohlí e e.

Architektura systému je t í-vrstvá. To znamená, e data jsou ulo ena na databázovém serveru, 
aplika ní logika m e být spoušt na na aplika ním serveru a klient (internetový prohlí e ), umíst ný 
na koncové stanici, zajiš uje vizuální ást.

Datová architektura je n-vrstvá. První z vrstev zajiš uje komunikaci s datovými zdroji, které mohou být 
vlastní i externí. Datové zdroje se mohou nacházet na prostorov neomezeném teritoriu. První vrstva 
dále zajiš uje vytvo ení tzv. primárních datových sklad . Další vrstvy postupn zpracovávají data 
podle typu a charakteru, který je dán jejich popisem a vlastním modelem aplikace.

Komunika ní servery HLIX slou í pro umíst ní a správu primárních datových sklad . Na t chto 
serverech se nacházejí datové pumpy, které zabezpe ují datovou komunikaci s datovými zdroji. Další
podstatnou funkcí komunika ních server je zabránit ztrát dat vlivem špatné funkce infrastruktury. 



Klasický model
Klasický model provozování IS ENERGIS u zákazníka:

Aplikace IS ENERGIS 
u zákazníka v 

podnikovém Intranetu

vzdálený on-line 
sb r dat

Internet

- mo nost p ístupu k informacím p es Internet
- mo nost vzdáleného on-line sb ru dat p es Internet



model provozování IS ENERGIS jako ASP slu by

Datové centrum IS ENERGIS

www.myenergis.com
Aplikace IS ENERGIS 

DC

Internet

vzdálený 
on-line sb r dat

ASP model – SaaS 









Výb r p ehledu hlavních funkcí
� Monitoring/Dispe ink 
IS ENERGIS umo uje zobrazovat ulo ená data v grafickém rozhraní, a to jak aktuální
nam ené hodnoty, tak archivní hodnoty na r zných asových ezech od minut a po ro ní
údaje. Pomocí tohoto grafického rozhraní lze vytvá et obrazovky p esn na míru po adavk m 
u ivatel v etn interaktivního spoušt ní dalších vnit ních funkcí IS ENERGIS. 

� Targeting
IS ENERGIS umo uje vkládat a upravovat plánované hodnoty od hodinové úrovn pro všechny 
ulo ené datové body. Pro sestavení plánu jsou vyu ity bu vnit ní funkce IS ENERGIS nebo 
speciální SW moduly napojené do datového skladu pomocí webových slu eb. Funkce Targeting 
dovoluje srovnávat skute nost proti plánu, po ítá prognózu vývoje skute nosti a podle 
nastavených parametr varuje u ivatele o mo ném vybo ení z normálního stavu. Výstupy této 
funkce jsou k dispozici v tabulkovém i grafickém zobrazení.



� Technický controlling
Slou í k objektivnímu rozd lení spot eb energií a surovin na jednotlivá nákladová st ediska v etn
finan ního vyjád ení.Pro ocen ní jednotlivých energií a surovin se vyu ívají vnitropodnikové ceníky, 
které dovolují nastavit tarifní i víceslo kové ceny. Výstupy jsou obvykle p ímo propojeny s ú etním 
modulem ekonomického informa ního systému, aby se omezil negativní vliv lidského initele p i 
p enosu dat. 

� Fakturace/podklady pro fakturaci
Pln pokrývá pot eby dodavatele energií v oblasti fakturace. Podporuje fakturaci všech druh energií, 
vyhodnocuje odchylky od sjednaného odb ru a p ekro ení kapacity. Pro ocen ní jednotlivých energií
se vyu ívají ceníky, které dovolují nastavit tarifní i víceslo kové ceny. Výstupy jsou obvykle p ímo 
propojeny s faktura ním modulem ekonomického informa ního systému, aby se omezil negativní vliv 
lidského initele p i p enosu dat. V p ípad pot eby je mo né vyu ít faktura ního modulu IS ENERGIS.

� Trendy
IS ENERGIS dovoluje archivovat data neomezen dlouho podle HW mo ností centrálního serveru. 
Pro práci s t mito daty slou í funkce WebGraf.



� Odb rové diagramy 
Tato funkce umo uje sledovat odb rové diagramy elektrické energie, plynu, tepla, emisí. Jsou k dispozici 
tvrthodinové, p lhodinové (pro p ípad emisního diagramu), hodinové a denní odb rové diagramy pro 

p ípad odb ru, dodávky nebo kombinace obou p edchozích. Funkce vyhodnocuje aktuální stav odb ru, 
jeho prognózu ke konci intervalu a upozor uje u ivatele na mo né p ekro ení sjednaného odb ru v etn
doporu ení na sní ení spot eby. IS ENERGIS umo uje automatizovan regulovat stranu spot eby tak, 
aby nedošlo k p ekro ení sjednaného odb ru. 

� Výstrahy 
Podle zadaných parametr v datovém modelu systém vyhodnocuje úplnost dat, p ekro ení limitních 
hodnot, chyby ve zpracování dat nebo poruchy jednotlivých ástí systému. Tyto události jsou ukládány v 
datovém skladu a následn zp ístupn ny k prohlí ení. Na n které události systém vy aduje interaktivní
zásah u ivatele. V p ípad pot eby lze tyto události nasm rovat na jiná koncová za ízení u ivatele, 
nap íklad do e-mailu nebo na mobilní telefon u ivatele. 



�Energetická náro nost 
Umo uje sledovat a vyhodnocovat energetickou náro nost na všech úrovních organiza ního uspo ádání
podniku (za ízení, nákladové st edisko, podnik atd.). S vyu itím regresní analýzy je mo né nastavovat 
spot ební normy a následn hodnotit jejich pln ní. 

� Distribuce 
Pln pokrývá pot eby lokálního distributora elektrické energie, zemního plynu, tepelné energie apod.. 
Zajiš uje sb r dat z p íslušných m ících p ístroj , i S, analýzu správnosti sebraných dat. V p ípad
pot eby zajistí p ípravu dat pro odeslání na operátora trhu a samotnou komunikaci s operátorem trhu. 

�Výrobní bilance
Datový a funk ní model nastavený v IS ENERGIS p ímo podporuje proces bilancování a hodnocení
výroby. U ivatel m e pou ívat standardní výstupní sestavy len né podle dané problematiky nebo podle 
organiza ní ho len ní na asových úrovních. Sestavení informací do standardní výstupní sestavy a 
implicitní nastavení vzhledu m e provád t ka dý u ivatel systému nebo jsou tato práva omezena z úrovn
správce systému. V p ípad pot eby lze do systému za adit jakékoli formulá e ve formátu HTML a 
zobrazovat v nich informace na libovolné asové úrovni p ípadn i v r zných asových úrovních. Sestavení
takového formulá e vy aduje pouze znalost HTML generátoru (nap . MS FrontPage) a administrátorského 
nástroje IS ENERGIS. Do IS ENERGIS lze za adit i stávající výstupní sestavy ve formátu MS Excel nebo 
MS Word.



� Vyu ití kapacit 
IS ENERGIS dovoluje sledovat vyu ívání kapacit výrobních za ízení. Od vybrané asové úrovn má
u ivatel mo nost sledovat, jestli dané za ízení je v provozu, d vody jeho odstávky, porovnávat výrobní
za ízení mezi sebou. Mo nost modelování ekonomiky provozu.

� Emise 
IS ENERGIS umo uje zpracovávat a vyhodnocovat všechny emisní veli iny podle platné legislativy na 
den ní i m sí ní úrovni. IS ENERGIS podporuje obchodování s emisními povolenkami. Pro výstupní
formulá e se vyu ívá bu stávající aplikace nebo se tyto formulá e nastaví v u ivatelském rozhraní IS 
ENERGIS. 



Datové zdroje

• Standardizovaná rozhraní – RS232/485, Ethernet, GSM, GPRS,…

• Standardizované protokoly – ModBus, TSP/IP, HTTP, XML, soubory, SOA, XI, ….

• Web portály 

• ekonomické systémy (SAP, Oracel, CALOR, Profis, Pohoda, Horrywin, ISO,…)

• Lokální systém – Simatic, Promotic, ControlWeb, ESEP, CED, NETAN, Honeywell…

• Dávkové a ru ní vstupy – autorizace a evidence

• Datové sklady - Oracle, SAP, Industrial SQL server, PHD, ABB, …

• Základní úrove verifikace vstupních dat
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ENERGIS - vlastnosti

� Parametrizovatelnost – probíhá na u ivatelské úrovni.

�Otev ená architektura – nezávislost na datových zdrojích, HW a opera ním systému.

� Vysp lý programový balík – více ne osmnáctiletý kontinuální vývoj SW a metodiky, 
implementace ov ena mnoha u ivateli.

� Bezpe nost dat – p ístup k dat m a funkcím chrán n u ivatelskými p ístupy. 

� Vícejazy nost – esky,slovensky, anglicky, n mecky, polsky, japonsky, …

� Fault tolerant – ochrana dat p ed ztrátou zp sobenou selháním provozního prost edí.

�Rozši itelnost – neomezená s ohledem na organiza ní zm ny v podniku, datové zdroje, po et 
u ivatel .

� Drill-down – analýza dat v souvislostech od globálního p ehledu k jednotlivým detail m. 
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ENERGIS - p ínosy
� Zam ení na hlavní p edm t podnikání

�Kompletní vysp lý programový balík (ERP)

� M itelnost proces

�Atraktivní návratnost

� Zp tná kompatibilita

� Kvalitní nástroj energetického managementu, kvalitní reporting

� V asné zásahy

� Sledování nákladovosti výrobk , slu eb

� P esun odpov dnosti nejen za spot ebu energií - zodpov dné rozhodování na všech 
úrovních ízení

� Úspory energií

� Vyšší konkurenceschopnost podniku

� Omezení negativních dopad na stav ivotního prost edí

� Vliv na kvalitu výrobk
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Lokalizace



Provozní informa ní a ídicí systém pro oblast výroby a distribuce energií, ízení pr myslové
výroby, energetického a environmentalního managementu.

Plze ská energetika Plze podniková energetika

ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav podniková energetika

Energetika T inec T inec podniková energetika

EZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice Ostrava výrobce tepla a elekt iny

EZ Energetické slu by Ostrava energetická hospodá ství

ŠKODA AUTO Mladá Boleslav automobilový pr mysl

SHOWA ALUMINIUM Kladno automobilový pr mysl

SYNTHOS Kralupy Kralupy n/V petrochemie

ENERGIS
vybrané reference



UNIPETROL RPA(CHEMOPETROL) Litvínov petrochemie

ŠKODA JS Plze jaderné strojírenství

Keramika Horní B íza Horní B íza keramický pr mysl

Panasonic AVC Networks Czech Plze elektrotechnika

BRUSH SEM Plze elektrotechnika

Molins Plze strojírenství

eská rafinérská Litvínov petrochemie

ŠKODA Dopravní technika Plze dopravní strojírenství

ŠKODA ELECTRIC Plze elektrotechnika

ETD TRANSFORMÁTORY Plze elektrotechnika

Glaverbel Teplice sklá ský pr mysl

ŠKODA T ké strojírenství Plze strojírenství

AGROSTROJ Pelh imov Pelh imov strojírenství

ENERGIS
vybrané reference



Czech Coal Services Most t ební pr mysl

nktCables Kladno výroba kabel

ŠKODA Kovárny Plze hutní pr mysl

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL Ostrava hutní pr mysl

Daikin Industries Czech Republic Plze klimatiza ní technologie

ArcelorMittal Ostrava Ostrava hutní pr mysl

Letišt Praha Praha doprava

DISTEP Frýdek-Místek distribuce tepla

BÖGL a KRÝSL Praha stavebnictví

Plze ské m stské dopravní podniky Plze doprava

TATRA Kop ivnice automobilový pr mysl

Volkswagen AG, Emden Emden automobilový pr mysl

Pra ská kabelovna Praha elektrotechnický pr mysl

ENERGIS
vybrané reference



INSTAR ITS Ostrava, a.s.
INSTAR ITS je eskou spole ností, která p sobí na trhu 
informa ních technologií od roku 1991. Vyvíjí a dodává
vlastní softwarový produkt - informa ní systém ENERGIS. 
INSTAR ITS poskytuje slu by v oblasti energetického 
hospodá ství pr myslových podnik a provozních systém
energetických spole ností.

V roce 2008 zalo ena dce iná spole nost INSTAR ITS Japan 
v japonské Kakogaw . V lednu 2010 jsme rozší ili po et 
pracoviš spole nosti INSTAR ITS Japan, K.K. Úst edí firmy 
jsme p esunuli do Tokya. Další pracovišt z stalo v 
Kakogaw a nov jsme otev eli pracovišt v Yokoham .



Partne i INSTAR ITS:

ADC Solution, s.r.o. 

COLSYS - AUTOMATIK a.s.

DATEX Control Systems, spol. s r.o. 

DATEX Control Systems Slovakia, spol. s r. o. 

EC Management & Sales Consulting 

DB Soft, Inc 

Global-C Corporation 

Cegelec, Germany

CZ 

CZ 

CZ

SK

D

USA 

JP

D 


