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Zavádzanie IMS

Implementácia IMS v distribučných sústavách

V RDS najskôr pilotné riešenia, až potom 
implementácia

Implementácia v MDS?

Vyhláška č. 358/2013 Z. z.

ustanovuje postup a podmienky 

Zákon č. 251/2012

ustanovuje povinnosť zavádzania IMS

Dôvod

posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s 
elektrinou

podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a 
najmä odberateľov
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Aký prínos má IMS pre MDS?

Prínosy

• Automatizácia spcovania

• Okamžitý prístup k 
údajom

• Lepšia kontrola spotreby

Nevýhody

• Zvýšené náklady

• Ďalšie povinnosti 
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Čo znamená zavedenie IMS?

Inteligentný merací systém

Centrála IMS –
Informačný 

systém na zber,  
spracovanie a 
poskytovanie 

údajov

Infraštruktúra

•Sieť pre prenos 
údajov

•Server

•Licencie (systém, 
databáza)

Inteligentné 
meradlá
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Informačný systém pre MDS
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Zber údajov
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Evidencia 
elektromerov

Konfigurácia 
zbieraných údajov

Automatizovaný 
zber údajov

Import meraných 
údajov

Manuálna 
korekcia údajov



Správa meraných údajov
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Evidencia štandardných 
odberných miest

Evidencia virtuálnych 
odberných miest

Evidencia bilančných 
skupín pre OM

Evidencia odberateľov

Evidencia typových 
diagramov

Výpočet hodnôt



Poskytovanie údajov - Reporting
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Denné nahlasovanie 
údajov

•OKTE

•SEPS

•RDS

Mesačné 
nahlasovanie údajov

•OKTE

Informačné maily

•Prekročenie maxima

•Denný súmár

•Mesačný sumár



Fakturácia

HTMetrix

Generovanie príloh k faktúram

•Dodávka elektriny

•Distribúcia elektriny

•Straty

•Systémové služby

•Prevádzkovanie systému

•Jalová dodávka

•Nedodržanie účinníka

•Spotrebná daň

Generovanie podkladov pre 
účtovníctvo

•Export do súboru

•Komunikácia cez webové služby



Prehľady
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Prehľady pre podporu 
prevádzkovania MDS

•Odpočty elektromerov

•Prehľad dennej spotreby

•Prehľad mesačnej spotreby

•Prehľad maxím

•Vyúčtovanie siete

Export prehľadov

•XLS

•PDF



Riešenie od HTEnergy

HTEnergy nie je len dodávateľ, HTEnergy je partner pri 
prevádzkovaní MDS

HTMetrix ako služba

Moderné Cloudové riešenie, vrátane 
prevádzky systému

Znižuje prvotnú investíciu pri zavádzaní IMS Znižuje náklady na kvalifikovanú obsluhu

Komplexné služby – integrátor riešenia

Výber, dodávka a montáž 
inteligentných meradiel

Inštalácia infraštruktúry 
na prenos údajov z 

meradiel

HTMetrix – Informačný 
systém pre MDS

Technická podpora pri 
prevádzkovaní MDS

Administratívna podpora 
pri prevádzkovaní MDS
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