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Usobim (Uzaktan Sayaç Okuma ‹fllem Merkezi)

MAKEL USOB‹M, Da€›t›m flirketleri  ve sayaç okuma ve kontrol etme ihtiyac› duyan iflletmelerin  için  AMI/AMR  
sistemlerine yönelik olarak oluflturulmufl %100 web tabanl› bir OSOS (Otomatik Sayaç Okuma sistemi) çözümüdür. 
Sayaçlar›n veri haberleflme sisteminin bir parças› olmas›, Sayaçlar içindeki bilgilerin uzaktan okunmas›yla (AMR- 
Automatic Meter Reading) bafllam›fl ve bu süreç, bir da€›t›k veri yönetimi sistemine do€ru geniflleyerek  enerjinin 
üretimi, tüketimi, da€›t›m›n›n da yönetilebildi€i ak›ll› bir flebekeye yani SmartGrid’e uzanm›flt›r. Uzaktan okuma 
sistemleri, altyap›n›n verimli kullan›m›n›, yat›r›mlar›n do€ru kestirilebilmesini, flebekenin do€ru analizi ve planlanmas›n›, 
kay›p ve kaçaklar›n azalt›lmas›n›, zaman›nda ve do€ru faturaland›rma yap›labilmesini, çok tarifeli yap›da gerçek 
zamanl› fiyatland›rma yap›labilmesi, da€›t›m a€› otomasyonu, uzaktan açma kapama imkan› sa€lamas›, sayaç okuma 
maliyetlerini azaltmas› özellikleri ile müflteri servis kalitesini art›rmakta da€›t›m yapan kurum ve kurulufllara birçok 
iflletme kolayl›klar› ve maliyet avantajlar› sa€lamaktad›r.

Makel Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, müflterilerde kurulu sayaçlar›n tüketim, durum ve ihbar bilgileri merkezi kontrol 
istasyonunda toplanacak flekilde tasarlanm›flt›r. Çift yönlü haberleflmesi sayesinde sayac›n uzaktan yönetilebilmesi 
de sa€lanabilmektedir. Sayaç bilgileri önceden tan›mlanm›fl zamanlamalara  göre düzenli aral›klarla okunabilmektedir. 
Ayr›ca, müflterinin yeni kat›lmas› veya ayr›lmas› durumlar›, müflteri itirazlar›, kay›p-kaçak flüphesi gibi durumlarda 
merkezi istasyon istedi€i zaman anl›k okumalar yapabilmektedir. Makel USOB‹M sistemi, haberleflme yaz›l›m›, 
uygulama yaz›l›m› ve veri taban› olmak üzere 3 temel bileflenden oluflmaktad›r.

Haberleflme yaz›l›m›, sayaçlar ile merkez üzerinden yap›lan haberleflmeyi arka planda gerçeklefltiren bir yaz›l›md›r ve 
TCP/IP protokolleri ile haberleflmektedir. Web arayüzü ile veri taban› arac›l›€›yla, haberleflir ve verilen komutlar› icra 
eder. Uygulama yaz›l›m›, sistemin web ara yüzünü oluflturmaktad›r. Ba€lanacak kullan›c› say›s›  teorik olarak s›n›rs›zd›r 
ve oluflturulacak AKM sisteminin  kapasitesi ile ilgilidir. SQL server 2008 veritaban› ile tüm sayaçlar›n verileri güvenli 
olarak y›llarca saklanabilir, istenilen raporlar k›sa bir süre içinde oluflturulabilir.

Yüzde yüz web tabanl› ara yüzü ile 
kullan›c›lar›na internet üzerinden verilere 
ulaflma imkan› vermektedir.
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Genel Özellikler

 Haberleflmede kullan›lan GSM/GPRS teknolojisi ve TCP/IP a€ protokolü sayesinde; genifl kapsama alanl›, güvenilir,   
 h›zl› veri aktar›ml› ve düflük maliyetli altyap› sa€lanm›flt›r. 

 Sistem altyap› donan›m›ndan ba€›ms›z olup, web tabanl› çok katmanl› modüler yaz›l›m mimarisi sayesinde kolayca   
 sayaç eklenebilmekte, bir sayaç ile bafllay›p, yüzbinlerce sayaca kadar ölçeklenebilmektedir.

 Harici sistemleri ile veri al›flverifli sayesinde; kurulu di€er sistemlere (Abone.Net, ABYS, CBS, bankalar,    
 ERP programlar› v.s.) Webservisleri,  XML ve/veya di€er standart formatlarda bilgi verebilmekte, bu     
 sistemlerden veya el terminallerinden bilgi alabilmektedir.

 Abone takip amaçl› programlanabilir periyodik okuma (saatlik, günlük, haftal›k v.s.) özelli€ine sahip olup,    
 tüketim bilgileri, durum bilgileri, ihbar bilgileri yan›nda yük profili bilgileri de toplanabilmektedir.

 Haberleflme altyap›s›nda uluslararas› standartlar›n kullan›lmas› ile operatör ba€›ms›z olmas› sa€lanm›flt›r. 

 SQL Server  veri taban› üzerinde çal›flan analiz modülü; esnek sorgulama yapabilme, analiz yapma, grafik    
 oluflturma olanaklar› sa€lamakta, gerekli ifl emirlerini oluflturmaktad›r.

 Çok katmanl› yaz›l›mdaki esnek haberleflme modülü ile istenilen sayaç haberleflme protokolleri kolayca    
 eklenebilmektedir (EN 62056-21, DLMS-COSEM vs.). Sistem birçok de€iflik yerli ve yabanc› marka sayac›    
 okuyabilmektedir.

 Sayaç ile merkez istasyon aras›nda haberleflme, kriptolu veriler ile yap›larak güvenlik sa€lanmaktad›r.

 Veri taban› güvenli€i, veri taban›na eriflim katman›ndaki flifreli haberleflme, kimlik do€rulama mekanizmas›, güvenlik    
 duvar› yöntemleri ile sa€lanmakta ayr›ca periyodik olarak yedeklenmektedir.

 Kolay kullan›ml›, görsel içerikli kullan›c› ara birimi ile hatas›z ve etkin kullan›m sa€lanm›flt›r.

 Sokak ayd›nlatma sayaçlar›, Wport üzerindeki röle kullan›larak haberleflme yaz›l›m› arac›l›€›yla otomatik    
 veya manuel olarak kontrol edilebilmelidir.

 Reaktif/ aktif oran›, basar›s›z haberlesmeler gibi durumlar›n tan›mlanan s›n›rlar içinde olup olmad›€›n› kontrol   
 edip, kullan›c›lara SMS veya mail yolu ile bilgi verebilmektedir.

 De€iflik yetki seviyeleri  ile  farkl› yeteneklerdeki kullan›c›lar oluflturulabilmektedir.

 Sisteme ba€l› ölçü noktalar›ndan bir kaç› kullan›larak sanal ölçü noktalar› olusturulabilmektedir. 

 Sistem ile üretilen tüm raporlar, Excel, pdf, csv, text, rtf formatlar›nda ç›kt› olarak  al›nabilir. Ayr›ca grafikler resim   
 formatlar›nda saklanabilir. Sistem OSF formlar› üretebilir.

 Haberleflme ünitesi  vas›tas›yla sayaçlardaki standart Readout verilerinin tamam› veya tercihe göre

 Paketlenmifl bir k›sm› 

 - Tahakkuka esas veriler 

 - Durum bilgileri 

 - Sayaç kimlik bilgileri 

 - Tarife bilgileri vb. okunabilmektedir.

 Makel Otomatik sayaç okuma sistemi yaz›l›m› ile en az 10 adet paket tan›mlanabilmektedir. Bu paketlerin içerikleri   
 iste€e göre seçilebilmektedir.

 Makel USOB‹M yaz›l›m›, sayaçlarda “Elektrik Da€›t›m fiirketi taraf›ndan de€istirilebilecek sayaç parametrelerini”   
 programlamaya ve Haberlesme Ünitesi üzerinde izin verilen yaz›l›msal güncellemeler, tan›mlamalar ve    
 parametre de€isikliklerini yapabilmektedir.

 Sistem 7 gün /24 saat çal›flma prensibine uygun mimaride tasarlanm›flt›r.
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Usobim Uzaktan Sayaç Okuma ‹fllem Merkezi

Makel Usobim Genel Mimarisi

 OSOS (Otomatik sayaç okuma sistemi) Merkezi, otomatik sayaç okuma sisteminin kuruldu€u bilgi ifllem merkezidir.   
 Sistemin yönetilmesi ve toplanan bilgilerin depolanmas› OSOS Merkezi üzerinde sa€lan›r.

 OSOS Merkezi’nden gönderilen komutlar, yönlendiriciler ve geniflband modemlerden geçerek internet servis    
 sa€lay›c›lar (ISP) arac›l›€›yla ve gsm/gprs mobil internet altyap›s› üzerinden modemlere ulafl›r.

 Modemler, sayaçlarla gerekli bilgi al›flveriflini yaparak ya da do€rudan istekleri sayaçlara ileterek, OSOS Merkezi   
 ile sayaçlar aras›nda geçit görevi görürler. Haberleflme güvenlik nedeniyle flifreli olarak yap›l›r. ‹stenirse, Modemler,   
 komut beklemesizin programlanan zamanlarda bilgileri otomatik olarak toplayabilir ve OSOS merkezinden    
 talep edildi€inde merkeze gönderebilirler.

 Sayaçlardan elde edilen bilgiler, OSOS Merkezi’nde bulunan güçlü bir veritaban›na aktar›larak saklan›r. Bu    
 flekilde toplanan milyonlarca veriye veritaban› üzerinden ulaflmak mümkün olacakt›r.

 Internet ya da Intranet kullan›c›lar› dilediklerinde bilgisayarlar›nda mevcut web taray›c›lar›n› kullanarak, kendi   
 kullan›c› ad› ve flifresi ile OSOS Merkezi’ne ulaflabilir, toplanan verileri sorgulayabilir, raporlar alabilir veya yeni   
 verilerin toplanmas›n› isteyebilir.

Modem Güvenlik Duvarı

Router-Yönlendirici

Internet Service Provider
İnternet Hizmet Sağlayıcısı


