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Online Meter Services 2.1  
Информационна система за контрол и планиране 

на потреблението на електроенергия 



Online Meter Services 2.1 е съвременен WEB 
базиран програмен продукт, предназначен за 
многопотребителска, многозадачна работа в 
мрежова среда и в Интернет. 

 Сървер: MS Windows Server 2008 или след-
ваща версия. 

 СУБД: MS SQL Server 2008 или следваща 
версия.  

 Работни места: MS Windows XP Pro, Win-
dows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, 
MacOS, Android. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

КОМПЛЕКСНО  
ИТ РЕШЕНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА 

Online Meter Services 2.1 е информационна  
система, предназначена за контрол и планиране 
на потреблението на електроенергия. 

Това е високонадеждна информационна систе-
ма от корпоративен клас, която е подходяща за 
широк кръг потребители, опериращи на регули-
рания и свободния пазар за електроенергия. 

Online Meter Services 2.1 е особено ценна за 
корпоративни клиенти с много клонове, обекти 
и териториално-разпределена структура –    
големи компании и организации от холдингов 
тип. 

Анализите и планирането могат да се правят в 
реално време на ниво точка на измерване 
(електромер), териториален офис, дъщерна 
фирма и група фирми.  

Това е корпоративна информационна система, 
която съчетава в едно цялата нужна техническа, 
административна и финансова информация, 
както и средства за ефективен анализ и плани-
ране на потреблението на електроенергия  

Online Meter Services 2.1  
Прецизен контрол  и  планиране на  консумираната електроенергия  

 малки и                           
средни предприятия 

 производствени            
комплекси 

 промишлени комбинати 

 вилни селища 

 жилищни комплекси 

 вериги бензиностанции 

 вериги супермаркети 

 търговски центрове 

 електроразпределителни 
дружества 

Всички компоненти на  Online Meter Services 2.1 
отговарят на строгите стандарти за                   
високонадеждни устройства за индустриално 
приложение. Това гарантира надеждната      
безпроблемна работа на всички компоненти на 
системата и лесната интеграция със съществува-
щи и бъдещи модели на използваните в систе-
мата устройства от различни производители. 

Всички дейности, които извършва Фродексим 
Трейд ООД, са според действащата система за 
управление на качеството, съгласно                   
ISO 9001:2008. 

КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ 

Системата спомага за чувствително 
намаляване на разходите за             
консумирана електроенергия чрез 
ефективен анализ и планиране.    
Тя осигурява подобрен контрол и 
създава условия за оптимално          
управление на потреблението.  

Системата дава възможност за наблюдение в 
реално време на текущото потребление на  
електрическа енергия и сравняване на данните с 
предварително въведена прогноза, оптимално 
управление, взимане на адекватни диспечерски 
и управленски решения. 



Online Meter Services 2.1 позволява дефиниране и управление на: 

 Електромери. 

 Точки на измерване, които могат да се обединяват  във Вир-
туални агрегатни точки на измерване. 

 Комуникационни канали. Поддържат се различни типове кому-
никационни канали за обмен на информация, отговарящи на 
стандартите RS232, RS422, RS485, Ethernet, GSM/GPRS, Wi-Fi и др.  

 Клиенти – физически или юридически лица 

 Цени и ценообразуване. 

 Задачи – поредица от последователни действия с контролируем 
резултат. 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

 Графици за изпълнение на Задачи 

 Валидация на отчетената информация 

 Връзка с други информационни системи. Възможни са раз-
лични видове автоматизирани обмени на информация с дру-
ги информационни системи.  

 Разнообразна справочна дейност. Разнообразни графични 
справки, диаграми на анализирани процеси.  

 Система за защита и контрол на достъпа до системата. Де-
финиране и управление на Потребители, Роли, Права.      
Системата поддържа и интеграция с MS Active Directory. 

 Дейности за системна поддръжка. Поддръжка на номенкла-
тури, архивиране и възстановяване на информацията. 



Фродексим Трейд ООД е с широк диапазон 

от дейности в областта на енергетиката.  

Фирмата е лидер на пазара за електроиз-

мервателно оборудване и системи за       

енергиен мениджмънт.  

Фродексим Трейд ООД извършва проекти-

ране на конкретната система, доставка, 

системна интеграция и поддръжка на всич-

ки й компоненти. 

Сред клиентите на Фродексим Трейд ООД, 

ползващи Online Meter Services 2.1. са: 

Енерго-Про Мрежи АД                                

Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД   AES 

Марица Изток 1                                          

НКЖИ                                                                

ЕРП Златни пясъци                                        

Топаз Мел ООД                                              

Черно море АД                                           

Пайплайф България ЕООД                          

Метаком ООД                                                 

Свилоцел ЕАД 

КОНСУЛТАЦИИ  

ПРОЕКТИРАНЕ  

ИНЖЕНЕРИНГ  

ВНЕДРЯВАНЕ  

ПОДДРЪЖКА  
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Фродексим Трейд ООД           
с. Мрамор  1261               
обл. София-град 
ул. Васил Левски №154  
тел. : 02 818 56 10 
факс: 02 818 56 11 
frodexim@frodexim.com 
www.frodexim.com 

mailto:frodexim@frodexim.com



