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1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος 

 

1. 1.  Γενικές πληροφορίες 

 

1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος 

Η ∆ιακήρυξη αφορά στην υλοποίηση ενός συστήµατος «Προηγµένης 
Μετρητικής Υποδοµής» (Advanced Meter infrastructure – AMI) και 
«∆ιαχείρισης Μετρητικών ∆εδοµένων» (Meter Data Management – MDM) 
µετρητών µικρών επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών. 

Το σύστηµα θα είναι κατάλληλο για την συλλογή µετρήσεων κατανάλωσης και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό την επεξεργασία τους και τη 
διάθεσή τους στους κατά νόµο αρµόδιους φορείς της αγοράς ενέργειας. Το 
σύστηµα θα παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά µε την απόδοσή του, που θα 
περιλαµβάνουν - χωρίς να περιορίζονται µόνο σε αυτά - την ποιότητα της 
σύνδεσης επικοινωνίας, την κατάσταση του µετρητή, στοιχεία ποιότητας, 
καθώς και να αλληλεπιδρά µε τον µετρητή και την οικιακή οθόνη. 

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει εγκατεστηµένο όλο τον εξοπλισµό hardware και 
software που απαιτείται για την λειτουργία του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη του διαγωνισµού.  

 

1.1.2. Γλώσσα του λογισµικού (s/w) 

1. Όλο το προσφερόµενο λογισµικό ως προς το περιβάλλον χειρισµού θα 
είναι στην Ελληνική γλώσσα.  

2. Οι αναφορές και οι έξοδοι του συστήµατος θα είναι στην Ελληνική 
γλώσσα.  

3. Η βοήθεια και τα εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.  

4. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

5. Κατ’ εξαίρεση και µε τη σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα 
µπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα τα εγχειρίδια που αφορούν σε 
επιµέρους λογισµικά του συστήµατος που εκτελούν βοηθητικές λειτουργίες 
(π.χ. συστήµατα προστασίας από ιούς, κ.α.). 

6. Η εκπαίδευση και όλα τα εγχειρίδια που αφορούν την κύρια ηµερήσια ροή 
εργασιών θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

1.1.3. Γενικές απαιτήσεις 

7. Το σύστηµα θα πρέπει να βασιστεί σε τυποποιηµένο λογισµικό (που να έχει 
αναπτυχθεί ήδη και να χρησιµοποιείται εµπορικά σε παρόµοιες 
εγκαταστάσεις).  

8. Το λειτουργικό σύστηµα θα πρέπει να είναι σύγχρονο και κατά προτίµηση 
στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του, κατάλληλη για εφαρµογές αυτού του 
µεγέθους. Οι βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να είναι σύγχρονου τύπου και 
σχεσιακές.  
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9. Οι εφαρµογές των Η/Υ, τα λογισµικά των συστηµάτων AMI και MDM θα 
πρέπει να είναι των πλέον πρόσφατων εκδόσεων που έχει αναπτύξει ο 
κατασκευαστής, σε σύγχρονο περιβάλλον και γλώσσα προγραµµατισµού. 

10. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου είναι υποχρεωτική η αναβάθµιση του 
λογισµικού συµπεριλαµβανοµένου των λειτουργικών συστηµάτων, των 
βάσεων δεδοµένων, κλπ στην τελευταία έκδοσή τους. 

11. Όλα τα λογισµικά για την λειτουργία του συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους συντήρησης των λογισµικών καθώς 
και των αδειών χρήσης, θα πρέπει να περιέχονται στην τεχνική και 
οικονοµική προσφορά (π.χ. λειτουργικό σύστηµα, άδειες για τους servers, 
άδειες για τις βάσεις δεδοµένων και άδειες για τους χρήστες του 
συστήµατος).  

12. Η αδειοδότηση χρήσης του λογισµικού πρέπει να ισχύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Έργου.  

13.Το σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων θα διασφαλίζει την αµφίδροµη 
ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα του ∆Ε∆∆ΗΕ όπως 
περιγράφεται στο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή του Έργου”.  

14.Το σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο 
ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται εύκολα σε µελλοντικές απαιτήσεις. 

15.Απαιτείται µία επιπλέον βάση δεδοµένων του MDM σε διάταξη "mirror" µε 
την κύρια, που να επικαιροποιείται σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να µην 
επιβαρύνεται η επίδοση της κύριας βάσης δεδοµένων του MDM. Αυτή η 
επιπλέον βάση δεδοµένων θα πρέπει να ενηµερώνεται / συγχρονίζεται µε 
την κύρια βάση δεδοµένων του MDM τουλάχιστον µία φορά το λεπτό ώστε 
τα δεδοµένα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλα εξουσιοδοτηµένα 
συστήµατα. 

 

1.1.4. Βασική δοµή του συστήµατος 

16.Το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από ξεχωριστά δοµικά στοιχεία 
(modules) ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά και η ανεξαρτησία 
των λειτουργιών του. 

Απαιτούνται ξεχωριστά δοµικά στοιχεία (modules) για τις εξής λειτουργίες: 

• Επικοινωνία µε µετρητές. 

o Εξ αποστάσεως διακοπή/επανασύνδεση. 

o Αλλαγή τιµολογιακών ζωνών. 

o Λειτουργίες ∆ιαχείρισης Ζήτησης. 

o Λειτουργίες Περιορισµού Ισχύος. 

o Ενηµερώσεις για firmware µετρητή.  

o Ρυθµίσεις µετρητή. 

• Συλλογή δεδοµένων. 

o Καταχωρητές. 

o Καµπύλες ενέργειας. 

o Αρχείο Καταγραφής (log file), Κατάσταση Υγείας Μετρητή (Meter 
State of Health, SOH) 
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• ∆ιαχείριση των δεδοµένων. 

o Να καταγράφει και να διατηρεί τη σχέση πελάτη-µετρητή 

o Να καταγράφει και να διατηρεί τη σχέση των µετρητών µε τους 
Υ/Σ διανοµής 

o Να καταγράφει και να διατηρεί τη χωροταξική τοποθέτηση των 
µετρητών 

o Επικύρωση, επεξεργασία και εκτίµηση δεδοµένων (Validation, 
Estimation, Editing - VEE). 

o ∆ιαχείριση Παγίων 

o ∆ιάθεση δεδοµένων προς εξουσιοδοτηµένους κατά το νόµο 
φορείς. 

• Χρήση του συστήµατος. 

o Παροχή πρόσβασης χρηστών για όλες τις λειτουργίες του 
συστήµατος  

o Επικοινωνία µέσω Εικονικού Ιδιωτικού ∆ικτύου (Virtual Private 
Network - VPN). 

o Παροχή αποµακρυσµένης πρόσβασης των χρηστών σε όλες τις 
λειτουργίες του συστήµατος  

• Συγχρονισµός της ώρας του συστήµατος. 

• Αποστολή µηνυµάτων στην Οικιακή Οθόνη (In Home Display – IHD). 

• Επικοινωνία µε κινητές συσκευές µέσω SMS, WEB, Εφαρµογές Έξυπνων 
Κινητών, κλπ. 

• Λειτουργία 

o Μετρήσεις συµφωνίας εγγυηµένου επιπέδου υπηρεσιών (SLA). 

o Μετρήσεις επιδόσεων δικτύου επικοινωνιών. 

o Παρακολούθηση και αντιµετώπιση προβληµάτων συστήµατος. 

o Παρακολούθηση και αντιµετώπιση προβληµάτων δικτύου 
επικοινωνιών. 

o Προγραµµατισµός, παρακολούθηση και αντιµετώπιση 
προβληµάτων δραστηριοτήτων. 

o ∆ιαχείριση αιτηµάτων.  

o ∆ιαχείριση και έλεγχος αναβάθµισης Firmware. 

o Ανάλυση συναγερµού, ειδοποίησης (flag) και συµβάντος (event). 

• Ανίχνευση αποκλίσεων  

o Ανάλυση των µετρήσεων κατανάλωσης kW, kVAr και Τάσης. 

o Σύγκριση συνόλου µετρητών µε τις µετρήσεις του αντίστοιχου 
µετασχηµατιστή διανοµής (balancing). 

Στην παραπάνω λίστα αναφέρονται ενδεικτικά µόνο τα κύρια δοµικά στοιχεία 
(modules) του συστήµατος. 
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17.Ο αριθµός των απαιτούµενων δοµικών στοιχείων (modules) για την πλήρη 
λειτουργία του Συστήµατος θα πρέπει να καθοριστεί στην προσφορά του 
αναδόχου. 

18.Το Κεντρικό Σύστηµα καθώς και το Εφεδρικό Σύστηµα θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον έξι (6) θέσεις εργασίας χειριστών και δύο (2) 
θέσεις ∆ιαχειριστών του συστήµατος.  

19.Η επικοινωνιακή σύνδεση του Κεντρικού και Εφεδρικού Συστήµατος θα 
διατεθεί από τον Ανάδοχο του Έργου, αφού προηγουµένως καθοριστούν οι 
απαιτήσεις (ταχύτητα επικοινωνίας, εύρος ζώνης, κ.λπ.). 

 

1.2. Λειτουργία Κεντρικών Συστηµάτων AMI/MDM  

 

Το σύστηµα AMI (Advanced Meter infrastructure) έχει ως κύρια λειτουργία  
τον έλεγχο και τη διαχείριση των µετρητών µέσω αµφίδροµης επικοινωνίας, 
τη συλλογή δεδοµένων από τα µετρητικά σηµεία και την ενηµέρωση 
µετρητών µε νέο λογισµικό και πολυζωνικά τιµολόγια.  

20.Το σύστηµα θα πρέπει αυτόµατα, χωρίς καµία επίβλεψη, να συλλέγει τα 
δεδοµένα από όλους τους µετρητές, σύµφωνα µε τις τεχνικές  
προδιαγραφές και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα. 

Το σύστηµα MDM (Meter Data Management) θα επεξεργάζεται τα δεδοµένα 
από και προς το AMI και θα επιτρέπει όλους τους απαραίτητους χειρισµούς σε 
αυτά, όπως η ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα, εσωτερικές 
λειτουργίες όπως η αθροιστική επεξεργασία των δεδοµένων, ο έλεγχος της 
αξιοπιστίας των δεδοµένων και η επαλήθευση τους (validation & verification), 
η αναπλήρωση δεδοµένων που ενδεχοµένως λείπουν  και η δηµιουργία 
αναφορών. 

21.Οι άδειες των χρηστών των συστηµάτων AMI/MDM και οι σχετικές 
χρεώσεις συντήρησης, για κάθε θέση εργασίας, καθώς και τυχόν 
πρόσθετες άδειες µέσω διαδικτύου πρέπει να περιλαµβάνονται στην 
προσφορά και πρέπει να ισχύουν χωρίς περαιτέρω ανανέωση για όλη τη 
διάρκεια του έργου. 

 

1.3. Κανονική λειτουργία 

 

22.Το σύστηµα συλλογής δεδοµένων καθοδηγούµενο από συγκεκριµένο 
χρονοπρογραµµατισµό, θα πρέπει να εκτελεί τη συλλογή δεδοµένων µέσω 
προκαθορισµένων καναλιών επικοινωνίας από όλους τους µετρητές. Τα 
δεδοµένα από αυτή τη λειτουργία θα περνούν στις βάσεις δεδοµένων του 
κεντρικού, του εφεδρικού συστήµατος AMI/MDM, καθώς και του 
“καθρέπτη” MDM. 

23.Η εφαρµογή θα πρέπει αυτοµάτως να ερευνά την πληρότητα των 
λαµβανοµένων δεδοµένων. Σε περίπτωση που λείπουν δεδοµένα 
καταχωρητών και/ή δεδοµένα χρονικών διαστηµάτων θα ενεργοποιούνται 
επαναληπτικές αναγνώσεις σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα 
µέχρι να φτάσει ένα χρονικό όριο όπου το σύστηµα θα αποθηκεύει τα 
δεδοµένα που λείπουν ως µηδενικές τιµές, µε αντίστοιχη υπόδειξη 
"ελλειπόντων". Το χρονικό όριο θα πρέπει να µετράται σε ηµέρες για να 
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εξασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στο µετρητή έχουν 
ανακτηθεί. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα δεν ανακτώνται, το χρονικό 
όριο έχει ξεπεραστεί και αποτυγχάνεται η ανάκτηση νεότερων δεδοµένων, 
ο µετρητής θα πρέπει να καταχωρείται σε µια καθηµερινή έκθεση/λίστα 
που θα απαριθµεί τους µη-αποκρίσιµους µετρητές. 

24.Το σύστηµα MDM θα ελέγχει, θα επικυρώνει και θα επαληθεύει τα 
δεδοµένα και θα παράγει αυτόµατα όλες τις απαραίτητες αναφορές σε 
περιοδική βάση σύµφωνα µε την διαµόρφωσή του (configuration). 

25.Σε ότι αφορά τα δεδοµένα τα οποία δεν συλλέχθηκαν, χάθηκαν ή 
εµφανίζουν σφάλµατα, και για τα οποία η διαδικασία επαναληπτικής 
ανάγνωσης έχει αποτύχει, θα πρέπει να υπάρχει αυτοµατοποιηµένη 
διαδικασία εκτίµησης, η οποία θα εισάγει δεδοµένα  που υπολογίζονται 
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους αλγορίθµους, τέτοιοι αλγόριθµοι θα 
τεκµηριώνονται διεξοδικά και θα συµφωνούνται µε το ∆Ε∆∆ΗΕ.  

26. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να περιγράψουν στην προσφορά 
τους όλες τις διαδικασίες επικύρωσης, διόρθωσης και εκτίµησης (VEE). 

27.Εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα είναι σε θέση να καταχωρήσουν δεδοµένα, 
για τα οποία θα καταγράφεται η παρέµβαση µε βάση διαδικασίες που θα 
προταθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από το ∆Ε∆∆ΗΕ.  

28.Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα, ανάλογα µε το 
επίπεδο πρόσβασης της οµάδας χρηστών στην οποία ανήκουν. Ο τρόπος 
αυτός θα τους επιτρέπει να δηµιουργήσουν οποιαδήποτε αναφορά ή να 
εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τα επίπεδα πρόσβασης που 
έχουν και ανάλογα µε τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται 
(γεωγραφικούς, διοικητικούς κ.α.). 

29.Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων θα πρέπει να µπορούν 
είτε να εκτυπωθούν σε αναφορές, είτε να είναι διαθέσιµα σε άλλα 
πληροφοριακά συστήµατα.  

30.Σε περίπτωση που η αποµακρυσµένη συλλογή των δεδοµένων από 
µετρητές δεν είναι δυνατή, πρέπει να τεκµηριωθεί διαδικασία για την 
επιτόπια συλλογή των δεδοµένων. Η διαδικασία επιτόπιας συλλογής πρέπει 
να ενεργοποιείται αυτόµατα ώστε τα δεδοµένα να είναι έγκαιρα διαθέσιµα 
στους φορείς. Η εκτέλεση της επιτόπιας συλλογής είναι ευθύνη του 
Αναδόχου. 

31.Η εξαγωγή των δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται µε αρχεία µε 
προκαθορισµένη µορφοποίηση (όπως π.χ. ASCII, XML, CSV κλπ.), µέσω 
της χρήσης υπηρεσιών ιστού (web services), ή/και µε API. Η µορφή των 
αρχείων των δεδοµένων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να είναι 
διαθέσιµα σε  άλλα συστήµατα.  

 

1.4. ∆υνατότητες του συστήµατος 

 

1.4.1. ∆υνατότητες ανάγνωσης των δεδοµένων του µετρητή 

32.Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να διαβάζει και να επεξεργάζεται  
δεδοµένα από κατ’ ελάχιστον 300.000 µετρητικά σηµεία µία φορά την 
ηµέρα.  
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33.Τα δεδοµένα αυτά αποµαστεύονται από τους µετρητές και περιλαµβάνουν  
όλες τις καµπύλες φορτίου ολοκλήρωσης δεκαπενταλέπτου (15’), καθώς 
και τα δεδοµένα των καταχωρητών, τιµολογιακά στοιχεία, τα στοιχεία 
συµβάντων και τα στοιχεία ποιότητας ενέργειας. 

34. Ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάγνωση όλων αυτών των δεδοµένων 
από όλους τους µετρητές θα πρέπει να είναι µικρότερος από 8 ώρες (00:01 
– 08:00). 

1.4.2. ∆υνατότητες αποστολής δεδοµένων στο µετρητή/οικιακή οθόνη 

35.Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να µεταβιβάζει δεδοµένα νέου 
λογισµικού στο µετρητή (ενηµέρωση firmware) και νέες τιµολογιακές 
ζώνες, καθώς και να ορίζει λειτουργίες του µετρητή (σύνδεση/αποσύνδεση 
κ.λπ.). Η επικοινωνία µε τους µετρητές πρέπει να είναι δυνατή είτε σε 
µεµονωµένους µετρητές είτε σε οµάδες µετρητών, όπως θα έχουν οριστεί 
στα AMI/MDM. 

36.Ένας µετρητής πρέπει να επιτρέπεται να περιλαµβάνεται σε πάνω από µία 
οµάδα.  

37.Πρέπει να υποστηρίζεται η δυναµική δηµιουργία οµάδας για κατ’ απαίτηση 
υποβολή εκθέσεων, για την διαµόρφωση αναφορών κλπ. 

38.Ο µετρητής πρέπει να µπορεί να ιεραρχήσει τις εντολές που δέχεται, έτσι 
ώστε πολλαπλές εκκρεµείς ενέργειες να µην εµποδίζουν το µετρητή από το 
να συλλέξει στοιχεία ή να επικοινωνεί µε το σύστηµα AMI/MDM.  

39.Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων θα πρέπει να είναι επαρκής για 
µεταφορά των δεδοµένων στο σύνολο των µετρητών από το κεντρικό 
σύστηµα σε λιγότερο από 8 ώρες.  

40.Η λειτουργία για την εκτέλεση άµεσων εντολών προς ένα µετρητή πρέπει 
να είναι άµεσα εκτελέσιµη από το σύστηµα σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο. 

41.Οι λειτουργίες σύνδεσης, αποσύνδεσης και περιορισµού ισχύος των 
µετρητικών σηµείων θα πρέπει να διαχειρίζονται από το σύστηµα.  

 

1.4.3. ∆υνατότητες επεξεργασίας των δεδοµένων 

42.Το προσφερόµενο σύστηµα  θα πρέπει να επεξεργάζεται τις καµπύλες 
ενέργειας και τα δεδοµένα των καταχωρητών όλων των µετρητικών 
σηµείων. Το σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής, 
συνάθροισης, υπολογισµού, ελέγχου, επαλήθευσης, αναπλήρωσης και 
διανοµής δεδοµένων για 300.000 µετρητικά σηµεία. 

 

1.4.4. Πρόσβαση στο σύστηµα και ορισµοί παραµέτρων λειτουργίας 

43.Η λειτουργία του συστήµατος θα γίνεται από χρήστες µε διαφορετικά 
επίπεδα πρόσβασης στις λειτουργίες του.  

44.Οι διαχειριστές του συστήµατος θα είναι υπεύθυνοι για τον ορισµό των 
επιπέδων πρόσβασης των χρηστών και για την δηµιουργία διαφορετικών 
οµάδων χρηστών µε ανάθεση στην κάθε οµάδα συγκεκριµένων 
λειτουργικών δυνατοτήτων. 

45.Οι χρήστες θα µπορούν να οµαδοποιούνται και να έχουν πρόσβαση σε 
µετρητικά σηµεία τα οποία και θα καθορίζονται από ορισµένα 
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χαρακτηριστικά τους όπως γεωγραφική θέση, διοικητική ένταξη, 
προµηθευτής ενέργειας, είδος µετρητικού σηµείου κ.α.   

46.Ένας µετρητής πρέπει να επιτρέπεται να περιλαµβάνεται σε πάνω από µία 
οµάδα. 

47.Πρέπει να υποστηρίζεται η δυναµική δηµιουργία οµάδας για κατ’ απαίτηση 
υποβολή εκθέσεων, για την διαµόρφωση αναφορών κλπ. 

48.∆εν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί στην ικανότητα της οµαδοποίησης και 
ονοµασίας στοιχείων.  

49.Οι χρήστες θα πρέπει να ταυτοποιούνται στο σύστηµα µε όνοµα και κωδικό 
χρήστη (password).  

50.Οι διαχειριστές καθορίζουν τα δικαιώµατα και την πρόσβαση του κάθε 
χρήστη.  

51.Ανάλογα µε τις δυνατότητες (ρόλους) που έχει αναθέσει ο διαχειριστής θα 
γίνεται από τους χρήστες και ο ορισµός των παραµέτρων λειτουργίας του 
συστήµατος ανάλογα µε το επίπεδο των δικαιωµάτων τους. 

 

1.4.5. Πρόσβαση στα δεδοµένα 

52.Η πρόσβαση στα αποθηκευµένα δεδοµένα του συστήµατος θα εξαρτάται 
από τα δικαιώµατα των χρηστών.  

53.Τα δεδοµένα, όπως συλλέγονται από το σύστηµα σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή, θα αποθηκεύονται χωρίς τροποποίηση. 

54.∆εν θα επιτρέπεται η τροποποίηση των αρχικών αυτών δεδοµένων.  

55.Όλες οι επεξεργασίες, τροποποιήσεις και ρυθµίσεις αποθηκεύονται 
ξεχωριστά ως µεταβολές των αρχικών δεδοµένων.  

56.Τα δεδοµένα του MDM θα πρέπει να είναι διαθέσιµα µόνο από ένα 
ενηµερωµένο αντίγραφο (MDM "καθρέπτης") ώστε εφαρµογές τρίτων να 
έχουν πρόσβαση µόνο για ανάγνωση σε αυτά. 

57.Όλα τα δεδοµένα του MDM θα πρέπει να αποθηκεύονται και να διατίθενται 
στους προβλεπόµενους κατά το Νόµο Φορείς. 

 

1.5. Απαιτούµενες λειτουργίες 

Η λειτουργικότητα, όπως απαιτείται από τον διαγωνισµό, θα εφαρµοστεί στο 
σύστηµα ως ακολούθως : 

1.5.1. Υποστήριξη µετρητικού εξοπλισµού 

58.Η λίστα µε τα στοιχεία των Πελατών Χαµηλής Τάσης που απαιτείται για να 
δηµιουργηθούν οι καρτέλες Πελατών για ένταξη τους στα συστήµατα MDM 
θα διατεθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 

1.5.2. Λογισµικό µε σκοπό την λήψη δεδοµένων από απόσταση 

59.Το σύστηµα AMI θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες 
για την από απόσταση ανάγνωση των δεδοµένων των µετρητών. 

60.Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας µεταξύ 
των µετρητικών σηµείων και του κεντρικού συστήµατος όπως 
περιγράφεται στο τεύχος «Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφαλείας για το Έργο». 
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61.Η ρύθµιση της ώρας των µετρητών και ο µηδενισµός των τιµολογιακών 
περιόδων των µετρητών θα πρέπει να γίνονται µαζικά και µε πλήρη 
δυνατότητα αυτοµατοποίησης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των 
ενεργειών για όλα ή επιλεγµένα µετρητικά σηµεία. 

 

1.5.3. Λογισµικό µε σκοπό την επιτόπια λήψη δεδοµένων και την 
παραµετροποίηση του µετρητή 

 

62.Ο Ανάδοχος, πρέπει να διαθέσει όλες τις φορητές συσκευές χειρός, αλλά 
και το λογισµικό για τις φορητές αυτές συσκευές µέσω των οποίων θα 
µπορεί να γίνεται τοπική επικοινωνία ή/και προγραµµατισµός ή/και λήψη 
δεδοµένων µέσω της οπτικής θύρας που διαθέτει ο µετρητής.  

63.Το σύστηµα τηλεµέτρησης πρέπει να ενηµερώνεται µε τα στοιχεία των 
µετρητών αµέσως µετά την εγκατάστασή τους.  

64.Με την εγκατάσταση του µετρητή, το σύστηµα θα εντοπίζει και θα παρέχει 
αυτόµατα προκαθορισµένες παραµέτρους στο νέο µετρητή.  

65.Επίσης θα πρέπει να διατεθεί λογισµικό για επιτόπια αποµάστευση 
µετρητικών δεδοµένων και αποστολή τους στο κεντρικό σύστηµα.  

66.Για κάθε εγκατεστηµένο µετρητή πρέπει να καταγράφονται η γεωγραφική 
του θέση, καθώς και να υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί ο 
συνδεδεµένος µετασχηµατιστής ΧΤ, η αναχώρηση του υποσταθµού ΧΤ, 
φωτογραφία, κλπ. 

1.5.4. Λογισµικό για πρόσθετες δυνατότητες  

67.Ένα χαρακτηριστικό του συστήµατος θα πρέπει να είναι η δυνατότητά του 
να παρέχει υποστήριξη σε υπολογισµούς  για τη διαχείριση της Ενέργειας 
(Energy Data Management - EDM) και της ποιότητας τροφοδότησης, όπως 
υπολογισµούς για αθροίσµατα καµπυλών φορτίου των µετρητών µίας ή 
περισσότερων περιοχών, εντοπισµός περιοχών µε κακή ποιότητα τάσης 
κ.λπ. 

68.Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα δηµιουργίας “εικονικών µετρητικών 
σηµείων” ώστε να υπολογίζεται η συνολική παραγόµενη/ καταναλισκόµενη 
ενέργεια σε αυτό, ανά προµηθευτή/παραγωγό. 

69.Για το σκοπό αυτό θα πρέπει κάθε µετρητικό σηµείο να µπορεί να 
χαρακτηρίζεται µε βάση τον προµηθευτή ή παραγωγό ενέργειας ή ακόµα 
και µε βάση τα ποσοστά εκπροσώπησης, ώστε οι υπολογισµοί αυτοί να 
µπορούν να γίνονται αυτόµατα, χωρίς επέµβαση των χρηστών. ∆εδοµένου 
ότι αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή, το 
λογισµικό που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίσει/ 
υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές, διατηρώντας αναλυτικό ιστορικό 
δεδοµένων. 

70.Στο σύστηµα θα πρέπει να είναι δυνατό να ορίζονται εικονικά µετρητικά 
σηµεία, των οποίων τα δεδοµένα φορτίου θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα 
στιγµή, µε τον ίδιο τρόπο που είναι διαθέσιµα τα δεδοµένα και των 
πραγµατικών µετρητικών σηµείων του δικτύου. 

71.Κατ’ ελάχιστον τέτοια εικονικά µετρητικά σηµεία θα πρέπει να παρέχουν 
δεδοµένα φορτίου από οµαδοποιηµένα µετρητικά σηµεία για: 
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• Όλες τις διοικητικές περιφέρειες του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

• Όλες τις διοικητικές περιοχές του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

• Όλους τους προµηθευτές- παραγωγούς ενέργειας µε ανάλυση ανά 
Περιφέρεια ή/και Περιοχή του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

• Εικονικά σηµεία µέτρησης  που αντιπροσωπεύουν τη συνολική 
κατανάλωση των τελικών χρηστών που συνδέονται µε ένα 
συγκεκριµένο µετασχηµατιστή ΜΤ/ΧΤ.  

72.Πρόβλεψη πρέπει να έχει γίνει για την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και 
διαθέσιµη µνήµη, προκειµένου να εκτελούνται απρόσκοπτα και χωρίς 
καθυστέρηση οι λειτουργίες αυτές ή σε οποιαδήποτε λειτουργία του 
συστήµατος.  

73.Ένας εικονικός µετρητής πρέπει να µπορεί να ορίζεται από οποιοδήποτε 
συνδυασµό µετρητών ή οµάδων σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

 

1.5.5. Εξαγωγή δεδοµένων  

74.Το σύστηµα θα µπορεί να εξάγει σε κατάλληλη µορφή αρχείων (π.χ. CSV) 
στοιχεία από τους καταχωρητές των µετρητών, από τις καµπύλες φορτίου, 
στοιχεία χρήσης εφαρµογών (∆ικτυακή Πύλη Καταναλωτή, Πλατφόρµα 
Κινητών Συσκευών, κλπ) καθώς και άλλων δεδοµένων του συστήµατος. Οι 
απαιτήσεις για τη µορφή των παραπάνω αρχείων θα καθορίζεται από το 
∆Ε∆∆ΗΕ κατά περίπτωση.  

1.5.6. Λογισµικό για ανάλυση, στατιστικούς σκοπούς και αναφορές 

75.Κάθε καµπύλη φορτίου θα πρέπει να µπορεί να αναλυθεί και να συγκριθεί 
µε ιστορικά δεδοµένα για κάθε µετρητικό σηµείο, πραγµατικό ή εικονικό, 
καθώς και µε άλλα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν για το συγκεκριµένο 
µετρητικό σηµείο.  

76.Το λογισµικό θα πρέπει να έχει δυνατότητα αναλυτικής επεξεργασίας και 
αλγορίθµους ελέγχου των δεδοµένων µέσω συγκρίσεων µε συγκεκριµένα 
πρότυπα, µετρητών επαλήθευσης, µετρητών Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ (για Balancing) 
ή/και σύγκριση µε ιστορικά στοιχεία για εντοπισµό π.χ πιθανών 
ρευµατοκλοπών.  

 

1.5.7. Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

77.Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλους 
φορείς ή υπηρεσίες (π.χ. ΡΑΕ, Α∆ΜΗΕ, ∆ιαχειριστή της Αγοράς 
Ηλεκτρισµού, Υπουργεία, κλπ.).  

78.Ένας τυπικός µηχανισµός µεταφοράς δεδοµένων θα είναι µέσω e-mail, ή 
µε χρήση API, κλπ.  

79.Μια τέτοια διασύνδεση δεν πρέπει να έχει µετρήσιµο αντίκτυπο στην 
απόδοση του συστήµατος.  

80.Ο Ανάδοχος θα παρέχει ένα µηχανισµό (e-mail server) που να επιτρέπει 
στο χρήστη να δηµιουργεί µηνύµατα που θα αποστέλλονται αυτόµατα από 
το σύστηµα σε περίπτωση που προκύψουν συγκεκριµένες καταστάσεις 
(events).  
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2. Ειδικότερες απαιτήσεις από το σύστηµα ΑΜI-MDM 

 

2.1. Γενική Περιγραφή 

81.Τα συστήµατα AMI/MDM θα αποτελούν δύο ξεχωριστές εφαρµογές, από 
τον ίδιο ή διαφορετικούς κατασκευαστές, οι οποίες θα συνεργάζονται 
µεταξύ τους λειτουργώντας ως ενιαίο σύστηµα.  

82.Τα συστήµατα AMI και MDM θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχωρισθούν και να λειτουργήσουν σε διαφορετικές γεωγραφικές 
τοποθεσίες. 

83.Θα πρέπει να λειτουργούν µε σύγχρονο λειτουργικό σύστηµα τόσο για 
τους servers του κεντρικού συστήµατος όσο και για τους σταθµούς 
εργασίας των χρηστών.  

84.Τα στοιχεία πρέπει να είναι on line διαθέσιµα στους χρήστες για διάστηµα 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Για ιστορικά στοιχεία παλαιότερα των πέντε 
(5) και µέχρι είκοσι (20) ετών θα πρέπει να προβλεφθεί η αυτόµατη 
µόνιµη αποθήκευσή τους σε κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο, καθώς και η 
διαδικασία ανάκτησης των στοιχείων σε περίπτωση που απαιτηθεί.  

85.Η δικτυακή αρχιτεκτονική και ο τρόπος πρόσβασης των χρηστών µέσω 
τερµατικών σταθµών πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονα καθιερωµένα 
πρότυπα. 

Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι πλήρως κλιµακούµενη, δίνοντας τη 
δυνατότητα: 

• Να προστεθούν επιπλέον σταθµοί εργασίας στο σύστηµα. 

• Να προστεθούν επιπλέον χρήστες στο σύστηµα. 

• Να προστεθούν επιπλέον συσκευές για την επικοινωνία µε τους 
µετρητές.  

• Να ενσωµατωθούν υπηρεσίες τρίτων, όπως προηγµένες λειτουργίες 
ανάλυσης, εφαρµογές µε επίκεντρο τον καταναλωτή, και άλλες 
επιχειρηµατικές διαδικασίες. 

86.Τόσο στο επίπεδο λειτουργίας του συστήµατος όσο και στο επίπεδο 
εφαρµογής, οι κρίσιµες ενέργειες χειριστών (π.χ. διαγραφή πληροφορίας) 
θα πρέπει να υπόκεινται σε επιβεβαίωση πριν την εκτέλεσή τους. 

87.Επίσης το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει ένα ευέλικτο 
µοντέλο δεδοµένων µε εκδόσεις δεδοµένων (versioned data) και πλήρεις 
δυνατότητες ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία δεδοµένων.  

88.Η εφαρµογή πρέπει να διαθέτει σύγχρονο γραφικό περιβάλλον λειτουργίας 
(GUI, Graphical User Interface). Το περιβάλλον αυτό πρέπει να ακολουθεί 
την λειτουργική λογική του περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήµατος 
Windows της Microsoft µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι 
χρήστες, ώστε να είναι ευκολότερη η εκπαίδευσή τους. 

89.Η εφαρµογή θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να προγραµµατίσει την 
αυτόµατη αποµάστευση δεδοµένων, ή επαναληπτικών  αποµαστεύσεων, σε 
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προκαθορισµένους χρόνους και διαστήµατα και από καθορισµένα κανάλια 
επικοινωνίας, καθώς και την αυτόµατη διαχείριση και εξαγωγή δεδοµένων. 

2.2. Στοιχεία  του Συστήµατος 

90.Βασικές λειτουργικές οντότητες του συστήµατος πρέπει να λειτουργούν σε 
ξεχωριστές λειτουργικές µονάδες. Έτσι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί 
servers (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) για: 

• Επικοινωνία µε µετρητές και οικιακές οθόνες. 

• Επικοινωνία µε συγκεντρωτές. 

• Σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 

• ∆ιαδικτυακές εφαρµογές. 

• Εξυπηρετητές εφαρµογών. 

91.Όλο το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί αρµονικά ως ενιαίο σύνολο και οι 
όποιες αναβαθµίσεις του δεν θα πρέπει να διαταράσσουν την οµαλή 
λειτουργία του. 

 

2.3. Λειτουργία του συστήµατος 

 

2.3.1. ∆ιαχείριση πελατών – παραγωγών 

92.Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει βάση δεδοµένων στην οποία θα 
περιλαµβάνονται οι πελάτες - παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.  

93.Κάθε πελάτης ή παραγωγός µπορεί να διαθέτει έναν ή/και περισσότερους 
µετρητές.  

94.Τα ιστορικά στοιχεία για τις µετρήσεις από  παλιότερους µετρητές που 
έχουν αντικατασταθεί, θα πρέπει να µεταφερθούν στο MDM και να 
διατηρούνται. 

95.Το σύστηµα πρέπει να έχει µια διαδικασία για να διασφαλίζεται ότι όταν 
ένας µετρητής αλλάζει, τα ιστορικά δεδοµένα παραµένουν συσχετισµένα 
µε τον πελάτη/ παραγωγό. 

96.Η εισαγωγή – ενηµέρωση των πελατών ή παραγωγών πρέπει να γίνεται 
αυτόµατα µε εισαγωγή των στοιχείων τους από το πληροφοριακό σύστηµα  
του ∆Ε∆∆ΗΕ. Η ενηµέρωση θα πρέπει να µπορεί να γίνεται επιλεκτικά για 
συγκεκριµένα πεδία και/ή συγκεκριµένους πελάτες ή παραγωγούς. 

97.Το σύστηµα πρέπει να οµαδοποιεί τα µετρητικά σηµεία µε βάση διάφορα 
χαρακτηριστικά τους που θα επιλέγει ο χρήστης. 

 

2.3.2. ∆ιαχείριση µετρητικών σηµείων 

98.Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει βάση δεδοµένων στην οποία θα 
περιλαµβάνονται τα µετρητικά σηµεία.  

99.Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται δεδοµένα που θα πρέπει να 
αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σε σχέση µε τα µετρητικά σηµεία: 
• Αριθµός παροχής πελάτη ή αριθµός µετρητικού σηµείου. 

• Αριθµός µετρητή. 

• Στοιχεία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (πχ. τηλεφωνικός αριθµός, 
διεύθυνση IP, ισχύς σήµατος GSM/GPRS). 
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• Ηµεροµηνία εγκατάστασης. 

• Στοιχεία επωνυµίας, διεύθυνσης, επαφών, φωτογραφίες, γεωγραφικές 
συντεταγµένες µετρητή. 

• Συντελεστές µετασχηµατισµού. 

• Συµφωνηµένη ισχύς. 

• Σφραγίδες µετρητών. 

• Κατάσταση µετρητικού σηµείου (ενεργό, σε αποκοπή, κλπ). 

• Υποσταθµός και αναχώρηση από όπου τροφοδοτείται. 

• Προµηθευτές και ποσοστά εκπροσώπησης. 

• Ιστορικό πελάτη. 

100. Θα πρέπει να τηρείται ιστορικό όλων των µεταβολών στα δεδοµένα. 

101. Η εµφάνιση των µετρητικών σηµείων (αντίστοιχα και των πελατών 
παραγωγών) θα πρέπει να γίνεται σε µορφή δέντρου η οποία θα 
δηµιουργείται αυτόµατα από χαρακτηριστικά του κάθε µετρητικού σηµείου. 
Έτσι ο χρήστης δεν θα πρέπει να συντηρεί µόνος του τη δοµή του δέντρου 
αλλά αυτή θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε την αλλαγή των 
χαρακτηριστικών του µετρητικού σηµείου.  

102. Η επιλογή του είδους του δέντρου που θα εµφανίζεται θα γίνεται από 
το χρήστη και θα υπάρχουν πολλές προεπιλεγµένες µορφές, όπως: 

• Πρώτο επίπεδο: ∆ιοικητική ένταξη (Περιφέρεια, πχ. ∆ΠΜ-Θ) 

• ∆εύτερο επίπεδο: Αναλυτικότερη διοικητική ένταξη (Περιοχή, πχ. 
Περιοχή Ξάνθης) 

• Τρίτο επίπεδο: Προµηθευτής (πχ. ∆ΕΗ) 

• Τέταρτο επίπεδο: Ηµέρα τέλους τιµολογιακής περιόδου (πχ. 15η ηµέρα 
του µήνα) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά των µετρητικών σηµείων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό επιπέδων, είναι τα ακόλουθα:  

• Γεωγραφική θέση,  

• ∆ιοικητική διαίρεση,  

• Προµηθευτής,  

• Είδος παροχής,  

• Είδος χρήσης. 

Μία δεύτερη δενδροειδής προβολή θα προσφέρει µία άποψη του δικτύου όπως 
π.χ.:  

• Πρώτο επίπεδο: Υποσταθµός ΥΤ/ΜΤ, Γραµµή ΜΤ 

• ∆εύτερο επίπεδο: Υποσταθµός ΜΤ/ΧΤ 

• Τρίτο επίπεδο: Αναχώρηση ΧΤ 

• κλπ 

Τα παραπάνω πρέπει να καθοριστούν αναλυτικά από τη µελέτη του 
συστήµατος και να υλοποιηθούν µε τρόπο που θα παρέχει την απαραίτητη 
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ευελιξία ώστε να µπορούν να τροποποιηθούν σε περίπτωση απαιτήσεων που 
θα προκύψουν στο µέλλον. 

 

 

2.3.3. Συλλογή δεδοµένων – Επικοινωνία – ∆ιαχείριση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 

103. Το σύστηµα θα πρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες ανάγνωσης των 
µετρητών. 

104. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος θα πρέπει να είναι η υποστήριξη 
διαφορετικών τύπων µετρητών. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να 
συµπεριλάβει νέους µετρητές, εγκαθιστώντας τους ανάλογους οδηγούς 
(drivers). Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να επιβεβαιώνει την ορθή 
εγκατάσταση του οδηγού και να βγάζει αντίστοιχη αναφορά.  

105. Η συλλογή των δεδοµένων των µετρητών θα µπορεί να γίνεται και µε 
αποµάστευσή τους από άλλα συστήµατα, µέσω του λογισµικού των 
κατασκευαστών τους, µε ακόλουθη αυτόµατη εισαγωγή των δεδοµένων 
στο σύστηµα MDM. Συγκεκριµένα, το MDM  του πιλοτικού συστήµατος 
απαιτείται να επικοινωνεί µε το υφιστάµενο σύστηµα τηλεµέτρησης 
(AMR/MDM) µεγάλων πελατών χαµηλής τάσης (παροχές µέσω 
µετασχηµατιστών µέτρησης) ο τύπος του οποίου είναι ZFA-F της ITF-EDV 
Fröschl. Ο σκοπός της συγκεκριµένης επικοινωνίας είναι το balancing της 
ενέργειας µεταξύ διαφορετικών εικονικών µετρητικών σηµείων. Η 
ανταλλαγή µηνυµάτων θα πρέπει να γίνεται µία φορά τουλάχιστον κάθε 24 
ώρες. 

106. Θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αυτόµατης εισαγωγής των 
στοιχείων που αποµαστεύτηκαν επιτόπια από φορητές συσκευές (πχ. 
handheld, laptops, netbooks). 

107. Η αποµάστευση και αποστολή των δεδοµένων στο κεντρικό σύστηµα 
πρέπει να γίνεται αυτόµατα από τις υπ’ όψη φορητές συσκευές. 

 

2.3.4. ∆ιαχείριση Μετρητικών δεδοµένων και δεδοµένων καµπυλών 
φορτίου 

108. Όλα τα µετρητικά δεδοµένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν την 
επεξεργασία τους από το σύστηµα. 

109. Όλα τα δεδοµένα θα πρέπει να πιστοποιούνται από το σύστηµα όπως 
προβλέπεται από τους κανονισµούς και το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 

110. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιούνται κατάλληλοι έλεγχοι 
ώστε: 

• Να εξακριβώνεται η ταυτότητα των δεδοµένων. 

• Να ελέγχεται η πληρότητα των δεδοµένων. 

• Να εκτελείται επαναληπτική συλλογή δεδοµένων αν απαιτείται. 

• Να συµπληρώνονται κενά στα δεδοµένα αν απαιτείται. 

• Να ελέγχεται η αξιοπιστία/ποιότητα των δεδοµένων.  

111. Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να επεξεργάζεται όλα τα δεδοµένα που 
µπορούν να του παρέχουν τα µετρητικά σηµεία, όπως: 
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• Ενεργειακά δεδοµένα. 

• Τιµολογιακά δεδοµένα. 

• ∆εδοµένα καµπυλών φορτίου. 

• Ηµερολογιακά δεδοµένα. 

• ∆εδοµένα ποιότητας ενέργειας. 

• ∆εδοµένα συµβάντων (alarms, log files). 

• ∆εδοµένα κατάστασης µετρητή κλπ. 

• Ιστορικά δεδοµένα. 

• Αναγνώριση εντολής. 

• Αποτέλεσµα εντολής. 

112. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να δίνει αποµακρυσµένα εντολές 
στους µετρητές για βασικές λειτουργίες, όπως συγχρονισµός ρολογιού, 
σύνδεση/αποσύνδεση, περιορισµός/επαύξηση συµφωνηµένης ισχύος, 
τερµατισµός τιµολογιακής περιόδου µετρητή, κλπ. 

113. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να επεξεργαστεί τα πιστοποιηµένα 
δεδοµένα και να εκτελέσει υπολογισµούς που έχουν προκαθοριστεί από 
τους χρήστες του συστήµατος. 

114. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να εκτελεί πλήρη στατιστική 
επεξεργασία των δεδοµένων ποιότητας ενέργειας και να δίνει 
αποτελέσµατα στη µορφή που απαιτούν κάθε φορά οι αρµόδιοι φορείς και 
η νοµοθεσία, είτε για µεµονωµένο πελάτη, είτε για σύνολα πελατών. 

115. Τα δεδοµένα των µετρητικών σηµείων θα πρέπει να µπορούν να 
αναλυθούν σε διαφορετικές τιµολογιακές ζώνες και για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει το σύστηµα να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των καµπυλών 
φορτίου. 

116. Θα πρέπει να δηµιουργεί γραφικές παραστάσεις των καµπυλών φορτίου 
µε χρωµατισµό των τιµολογιακών ζωνών. Οι γραφικές παραστάσεις θα 
µπορούν να δίνουν στοιχεία ενέργειας ή ισχύος και θα υπάρχει η 
δυνατότητα διαφορετικών αναλύσεων ανά χρονικές περιόδους. 

117. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την εξαγωγή (export) των 
επεξεργασµένων µετρητικών δεδοµένων και να έχει κατάλληλες 
λειτουργίες ως προς τον τρόπο διάθεσης των δεδοµένων αυτών. 

Θα πρέπει να έχει δυνατότητα : 

• Να οµαδοποιεί τα προς αποστολή δεδοµένα, ανάλογα µε τους 
παραλήπτες. 

• Να τα διαθέτει στους παραλήπτες µε συγκεκριµένη φόρµα δεδοµένων. 

• Να µπορεί να επιλέγει τον τρόπο µετάδοσης των δεδοµένων. 

 

2.3.5. Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών - Αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών 

Το σύστηµα θα προγραµµατιστεί έτσι ώστε να εκτελεί αυτόµατα το 
µεγαλύτερο µέρος των εργασιών και να µην απαιτείται παρέµβαση χρήστη 
παρά µόνο σε περίπτωση προβληµάτων, µε αντίστοιχη καταγραφή. 
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118. Η αποµάστευση των δεδοµένων από τα µετρητικά σηµεία θα γίνεται 
κατά κανόνα από 00:01 έως 08:00. 

119. Οι επαναληπτικές προσπάθειες για τις αποτυχηµένες αποµαστεύσεις θα 
προγραµµατίζονται αυτόµατα και θα εκτελούνται αυτόµατα. Για τους 
µετρητές που τελικά δεν επικοινώνησαν, πρέπει να δηµιουργούνται 
αυτόµατα αναφορές βλαβών µε στοιχεία για το πρόβληµα επικοινωνίας 
(π.χ. χαµηλή στάθµη σήµατος) που να αποστέλλονται αυτόµατα προς την 
υπεύθυνη υπηρεσία για την αποκατάστασή τους (πχ. Πάροχος 
επικοινωνίας, Περιοχή ή Περιφέρεια ∆Ε∆∆ΗΕ). Επίσης θα εξάγεται µια 
έκθεση/λίστα αποτυχιών η οποία θα ενεργοποιεί τις περεταίρω ενέργειες. 

120. Τα στοιχεία προς τιµολόγηση και/ή οι καµπύλες φορτίου θα εξάγονται 
αυτόµατα και θα διατίθενται αυτόµατα στους υπεύθυνους φορείς στην 
καθορισµένη µορφή και µε το καθορισµένο µέσο. 

121.  Θα γίνεται αυτόµατα αναγνώριση προβληµάτων στις µετρητικές 
διατάξεις (π.χ. σφάλµα µετρητή, συµβάντα/alarms) και θα εξάγονται 
αναφορές σε καθορισµένη µορφή και προς καθορισµένους αποδέκτες. 

122. Κατά την αυτόµατη εκτέλεση των λειτουργιών του συστήµατος, όπου 
κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να περιλαµβάνεται ένα στάδιο ελέγχου και 
παρέµβασης από το χρήστη πχ. για την αποφυγή αποστολής αναφοράς 
βλαβών επικοινωνίας όταν γνωρίζουµε ότι υπάρχει πρόβληµα του 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή του δικτύου διανοµής σε συγκεκριµένη 
περιοχή. 

123. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί αποµακρυσµένα να ελέγχει 
(άνοιγµα/κλείσιµο) την επαφή εξόδου του µετρητή, για διαχείριση φορτίου 
σε συγκεκριµένα κυκλώµατα του καταναλωτή ή για απλή ένδειξη της 
ζώνης τιµολόγησης κλπ.  

124. Θα πρέπει επίσης να διαχειρίζεται τα εισερχόµενα alarms συµβάντων 
όπως π.χ. παραβίαση µετρητού, κλπ. να εκδίδει αναφορές προς 
καθορισµένους αποδέκτες. 

2.3.6. ∆ιαχείριση χρηστών συστήµατος 

125. Οι χρήστες του συστήµατος θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε αυτό µέσω τερµατικών σταθµών που θα βρίσκονται σε τοπικό δίκτυο 
συνδεδεµένο µε τους servers. 

126. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και για αποµακρυσµένη πρόσβαση 
µέσω VPN (Virtual Private Network). 

127. Θα πρέπει να διατίθεται πρόσβαση χρηστών στο σύστηµα και µέσω της 
εφαρµογής Web. 

128. Κάθε χρήστης θα έχει δικαιώµατα πρόσβασης ανάλογα µε την οµάδα 
στην οποία ανήκει. 

129. Ο διαχειριστής του συστήµατος καθορίζει τα όρια πρόσβασης κάθε 
οµάδας ή/και χρήστη. Τα όρια καθορίζουν τόσο το εύρος πρόσβασης στα 
στοιχεία του συστήµατος (ποια στοιχεία µπορεί να δει ο χρήστης), όσο και 
τις λειτουργικές του δυνατότητες (ποια στοιχεία µπορεί να προσθέτει, 
τροποποιεί, διαγράφει, εκτελεί). 
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2.4. Εφαρµογή WEB  

 
Η εφαρµογή WEB επιτρέπει πρόσβαση σε χρήστες του ∆Ε∆∆ΗΕ  καθώς και σε 
εξουσιοδοτηµένους κατά νόµο φορείς. 
 
130. Η εφαρµογή WEB  πρέπει να παρέχει πρόσβαση των χρηστών στα 

δεδοµένα από το διαδίκτυο ή το Intranet, µέσω κατάλληλου εξοπλισµού. 

131. Για εξωτερικούς εξουσιοδοτηµένους χρήστες θα προβλεφθεί ένα 
κατάλληλο σύστηµα ασφάλειας πρόσβασης µέσω διαδικτύου. 

132. Ειδική εφαρµογή πρέπει να προβλεφθεί για την πρόσβαση των 
εξουσιοδοτηµένων φορέων σε δεδοµένα ποιότητας ενέργειας. 

133. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην εφαρµογή αυτή θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται οι δείκτες SAIDI, SAIFI ανά µετρητικό σηµείο, 
γεωγραφική περιοχή ή οποιοδήποτε καθορισµένη οµαδοποίηση των 
µετρητών κ.α. 

134. Το επίπεδο πρόσβασης κάθε εξουσιοδοτηµένου χρήστη στα δεδοµένα 
του, θα µπορεί να αλλάζει µε µαζικό τρόπο ανάλογα µε την οµαδοποίηση 
στην οποία ανήκει ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης. 

135. Η εφαρµογή WEB θα είναι εγκατεστηµένη σε διαφορετικό server για 
λόγους ασφαλείας και θα παρέχει πρόσβαση στους εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες βάσει κωδικών πρόσβασης (όνοµα χρήστη και συνθηµατικό). 

136. Ανάλογα µε τα επίπεδα πρόσβασης που θα παρέχονται στους χρήστες, 
αυτοί θα µπορούν να: 

• Παρακολουθούν τα καταχωρηµένα δεδοµένα. 

• Να απεικονίζουν σε γραφικές παραστάσεις τις καµπύλες φορτίου και τα 
δεδοµένα ποιότητας τροφοδότησης. 

• Να λαµβάνουν δεδοµένα σε τυποποιηµένη µορφή. 

137. Το σύστηµα θα είναι σε θέση να αποστέλλει µηνύµατα, καθοριζόµενα 
από το ∆Ε∆∆ΗΕ, στους χρήστες της ∆ιαδικτυακής Πύλης Καταναλωτών, 
στους χρήστες της Πλατφόρµας για Κινητές Συσκευές, καθώς και στις 
Οικιακές Οθόνες. 

138. Θα υπάρχει ειδική εφαρµογή διαχείρισης των διαδικτυακών χρηστών, 
που θα επιτρέπει στον ίδιο το χρήστη να αλλάζει το προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης, ενώ σε περίπτωση λανθασµένου ή απώλειας κωδικού 
πρόσβασης να ενηµερώνεται µέσω email µε οδηγίες ανάκτησης του 
κωδικού πρόσβασης. 

139. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει ώστε ο εξοπλισµός να 
έχει την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και εύρος δικτύου, ώστε να µπορεί 
να εξυπηρετεί την ταυτόχρονη πρόσβαση µεγάλου πλήθους χρηστών στη 
Web εφαρµογή.  

 

2.5 Οικιακή Οθόνη 
140. Το σύστηµα πρέπει να επικοινωνεί µε τις εγκατεστηµένες οικιακές 

οθόνες και να αποστέλλει µηνύµατα σ’ αυτές. 

141. Ο µετρητής θα αποδέχεται µόνο τις οικιακές οθόνες που είναι γνωστές 
και αξιόπιστες. Αυτό απαιτεί µια προ-καταχώρηση των οικιακών οθονών 
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(µοναδικό αναγνωριστικό) και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτών των 
συσκευών στο δίκτυο AMI/MDM. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά στην προσφορά του τις απαιτούµενες διαδικασίες. 

142. Ο µετρητής και η οικιακή οθόνη θα πρέπει να έχουν µοναδική σύζευξη 
έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µεταξύ της συσκευής και του µετρητή. 

2.6. Περιβάλλον δοκιµών (testbed) 

Τα συστήµατα AMI/MDM θα πρέπει να λειτουργούν αδιάλειπτα για την 
εκπλήρωση των στόχων τους. Παράλληλα θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται 
η λειτουργία τους µε τις απαιτούµενες αναβαθµίσεις. 

Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται δοκιµές, είτε 
για την εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισµικού, είτε για αλλαγές στην 
παραµετροποίηση της εκάστοτε έκδοσης για την βελτιστοποίηση της 
απόδοσης. Θα πρέπει να είναι δυνατή επίσης η ένταξη-αξιολόγηση νέων 
εφαρµογών. 

143. Για τα συστήµατα AMI/MDM θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό 
σύστηµα δοκιµών χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγική λειτουργία τους. 

 

2.7. Ασφάλεια συστήµατος 

Οι απαιτήσεις ασφαλείας των συστηµάτων AMI/MDM αναφέρονται αναλυτικά 
στο τεύχος «Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλειας για το Έργο». 
 

144. Τα συστήµατα AMI/MDM πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
συστήµατα προστασίας: 

• Από φυσικές απειλές (πυρκαγιά, υψηλή θερµοκρασία, υπέρταση, 
διακοπή τροφοδοσίας). 

• Από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. 

• Από κακόβουλες ενέργειες χρηστών του διαδικτύου. 

• Από λανθασµένες ενέργειες των χρηστών του. 

145. Για τους παραπάνω λόγους το σύστηµα πρέπει να διαθέτει όλα τα 
σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας, όπως: Κλιµατισµό, UPS, Firewall, 
Backup, antivirus, πυρανίχνευση και πυροπροστασία, σύστηµα 
ελέγχου πρόσβασης (access control), σύστηµα επιτήρησης των 
συνθηκών λειτουργίας του κέντρου (τάση τροφοδοσίας, θερµοκρασία, 
υγρασία κλπ.), καθώς και ειδοποίηση του διαχειριστή (µε αποστολή 
SMS, e-mail κλπ) σε περίπτωση προβλήµατος. 

146. Το σύστηµα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τα δεδοµένα του και σε 
περιπτώσεις ανθρωπίνων λαθών (∆υνατότητα επαναφοράς δεδοµένων 
σε περιπτώσεις λάθους χειρισµών – διαγραφών). 

147. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση του όλου 
συστήµατος αναφορικά µε τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων 
των πελατών. 
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3. Εφεδρικό σύστηµα 

148. Επειδή το σύστηµα θεωρείται κρίσιµο για την λειτουργία της 
επιχείρησης, πρέπει να υπάρχει εφεδρεία σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 

149. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστηµα, 
εγκατεστηµένο σε διαφορετικό κτίριο από το κύριο σύστηµα και το 
οποίο θα πρέπει να είναι έτοιµο να λειτουργήσει ως κύριο σύστηµα σε 
περίπτωση που απαιτηθεί. 

150. Για το λόγο αυτό τα δύο συστήµατα πρέπει να επικοινωνούν, ώστε το 
εφεδρικό σύστηµα να είναι ενηµερωµένο και να µπορεί να 
αντικαταστήσει λειτουργικά το κύριο σε περίπτωση ανάγκης. 

151. Πρέπει να υπάρχει αυτοµατοποιηµένο σενάριο αντικατάστασης που να 
τίθεται σε εφαρµογή όταν κριθεί απαραίτητο. 

152. Το εφεδρικό σύστηµα πρέπει να έχει όλες τις δυνατότητες του κύριου 
συστήµατος και πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει πλήρως ως κύριο 
εντός 1 ώρας µετά την εντολή του αρµόδιου διαχειριστή για 
µετατροπή του σε κύριο σύστηµα. 

153. Μετά τη λήξη του συµβάντος που επέβαλε τη χρήση του εφεδρικού 
συστήµατος ως κύριου, πρέπει να υπάρχει αυτοµατοποιηµένη 
διαδικασία για την επαναφορά του κύριου συστήµατος σε κανονική 
λειτουργία, µε ενηµέρωση από το εφεδρικό σύστηµα για όλα τα 
δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό. 

154. Το εφεδρικό σύστηµα θα επανέλθει στη λειτουργία του ως εφεδρικό. 
Η µετάβαση στην κανονική λειτουργία και για τα δύο συστήµατα, θα 
πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας τους και 
σε κάθε περίπτωση µικρότερη από 1 ώρα. 

 

  

 

 

 


