Ürünler ve
Çözümlere
Genel Bakış
Elektrik-Gaz-Su Şirketlerine doğru ve yenilikçi
çözümler ile yardımcı oluyoruz.

İnnovasyon, yeni nesil şebekelere giden yolda her adımımızı hızlandırıyor. Sektör
uzmanlığımızı ve uçtan uca çözümlerimizi piyasadaki en güçlü müşteri platformu ile
birleştirdik ve tüm bunları akıllı şebeke ağı, veri analizi ve esnek bulut hizmetleri ile
destekliyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz, yeni nesil sistemlere ve dijital dönüşümünüzü
kusursuzca ve sorunsuzca sağlayacak akıllı seçeneklerden oluşmaktadır.
Varlık Operasyonları

Müşteri Deneyimi

• Oracle Utilities İş ve Varlık Bulut Hizmeti (Work and Asset
Cloud Service): Bu güçlü çözüm ile varlık performansınızı
geliştirebilir ve ölçeğe uygun ve genişletilebilir bir
şekilde varlık durumunuzu gerçek zamanlı olarak kontrol
edebilirsiniz.

• Oracle Utilities Opower Dijital Self Servis (Opower Digital Self
Service): Müşterileriniz için self-servis’i motive eden birinci
sınıf web ve mobil deneyimleri oluşturabilirsiniz.
• Oracle Utilities Opower Enerji Verimliliği Bulut Hizmeti
(Opower Energy Efficiency Cloud Service): Müşteri
memnuniyetini ve programa katılımı arttıran kişiselleştirilmiş
ve dinamik deneyimler yaratabilirsiniz.

• Oracle Utilities Iş ve Varlık Yönetimi ( Work and Asset
Management): Varlık kullanım ömrünü izleyebilir,
bakım operasyonlarını düzene koyabilir, tedarik zinciri
performansını maksimize edebilir, güvenliği arttırabilir ve
mevzuata uyumu geliştirebilirsiniz.

• Oracle Utilities Opower Zirve Talep Yönetimi Bulut Hizmeti
(Opower Peak Management Cloud Service): Davranış
bilimleri ile zirve talep zamanlarını yöneterek maliyetin çok
altında birinci sınıf sonuçlar elde edebilirsiniz.

• Oracle Utilities Operasyonel Cihaz Yönetimi (Operational
Device Management) : Güvenlik gerektiren cihazlar
için envanter yönetiminin yanı sıra akıllı şebeke
unsurlarının kapsamlı değişim ve konfigürasyon yönetimi
sağlayabilirsiniz.
• Oracle Utilities Mobil İşgücü Yönetimi (Mobile Workforce
Management): Saha ekipleri ve kaynaklarınızın maksimum
görünürlüğüne, kontrolüne ve performansına ulaşabilirsiniz

• Oracle Utilities Opower Proaktif Alarm Bulut Hizmeti
(Opower Proactive Alerts Cloud Service): Eski müşteri
temas noktalarınıza canlandırıp ve faturalandırma
döngüsü içerisindeki en kritik anlarda müşterilerinizi
güçlendirebilirsiniz

• Oracle Saha Bulut Hizmetleri (Field Cloud Service):
Tüm hizmet sürecinizin önce otomasyonunu sonra
optimizasyonunu yapabilirsiniz - müşteri olayından hizmet
sunumu ve geri bildirime kadar.

Müşteri Operasyonları

Sayaç Operasyonları

• Oracle Utilities Müşteri Bulut Hizmeti (Customer Cloud
Service): Hayalini kurduğunuz müşteri platformunu
sadece bir kaç ay içerisinde bu uçtan ucan SaaS “(meter to
customer) Sayaçtan Müşteriye” platformu ile kurulu ve çalışır
hale getirebilirsiniz.

• Oracle DataRaker: Akıllı şebeke verisini kilidini açarak düşük
ön-yatırım ve riskle güçlü, ölçülebilir ve eyleme geçirilebilir
sonuclar elde edebilirsiniz.

• Oracle Utilities Müşteri İlişkileri ve Faturalandırma (Customer
Care and Billing): Mesken, ticari, sanayi müşterilerinize
veriyi yöneten, müşteri hizmetlerinizi geliştiren, gelirinizi
maksimize eden ve değişime ayak uyduran çözümler
sunabilirsiniz.

• Oracle Utilities Yük Analizi (Load Analysis): Yük araştırma
direktiflerini destekleyerek araklı-veriyi toplayıp yöneterek
analiz edebilirsiniz.
• Oracle Utilities Sayaç Verisi Yönetimi (Meter Data
Management): Artan veri hacimleriyle baş edebilmek için her
tür sayaç verisini toplayıp işleyerek depolayabilirsiniz.

• Oracle Utilities Müşteriden Sayaca (Customer to Meter): Tam
bir sayaç çözümünün ve güçlü bir müşteri platformunun tüm
faydalarını birlikte sunarak, müşteri deneyimini geliştirmek
için sayaç verisinden daha hızlı değer üretebilirsiniz.

• Oracle Utilities Sayaç Çözümleri Bulut Hizmeti (Meter
Solution Cloud Service): Güçlü sayaç ölçüm yetenekleriyle
şebeke ve müşteri hizmetleri optimizasyonunu
destekleyebilirsiniz.

• Oracle Utilities Fiyat Teklifi Yönetimi (Quotations
Management): Perakende ve toptan satış müşterileriniz
için fiyat tekliflerini hesaplayabilir, analiz edebilir ve
yönetebilirsiniz.

• Oracle Utilities Akıllı Şebeke Ağ Geçidi (Smart Grid
Gateway): Yeni cihazlar, veri akislari ve yeni is surecleri
eklemenin maliyetini ve karmaşıklığını yardimci uygulamalar
ve akıllı şebeke aygıtları arasindaki ortak bağlantı ile
dengeleyebilirsiniz.

Şebeke Operasyonları
• Oracle Utilities Şebeke Yönetimi Sistemi: Şebeke
operasyonlarınızı maksimize edebilir, kesinti süresini
kısaltabilir, dağıtımı optimize edebilir ve dağıtılan enerji
kaynaklarını (DEK) yönetebilirsiniz - yeni düşük voltaj
yetenekleriyle.
• Oracle Utilities Düşük Voltaj Şebeke Yönetimi: Geleceğin
Müşteri merkezli şebekesini güçlendirmek için indirici trafo
merkezinden müşteriye tek bir platformla kör noktasız
duruma gelebilirsiniz.

Analitik
• Oracle Utilities Analitik Bulut Çözümü (Analytics
Cloud Solution): Faaliyetleri izlemek, karar vermek ve
hedeflere ulaşmak için verilerinize erişebilir, verilerinizi
düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz. Böylece risklerinizi tespit
edebilir, eğilimleri belirleyebilir ve daha tutarlı tahminler
yapabilirsiniz.

Teknoloji, Danışmanlık, Uygulama & Hizmetler
• Danışmanlık ve Hizmetler: Bütçe ve altyapı ihtiyaçlarınıza
uygun esnek proje uygulama ve destek hizmetleri elde
edebilirsiniz.
• Oracle Teknolojisi ve Uygulamaları: Şirketinizi Oracle’in
en kapsamli uctan uca platformu idare edebilir ve lider
donanım, teknoloji ve uygulamalarımız arasından seçiminizi
yapabilirsiniz.
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