
 

 

 

OSCVANTAGE – systém podpory obchodu v energetice 

OSCVANTAGE p ředstavuje ucelené řešení problematiky sběru, zpracování, archivace a prezentace 
technicko – ekonomických a technických dat . OSCVANTAGE automatizuje rutinní činnosti související 
s plánováním a vykazováním výroby v prost ředí energetiky . 

Hlavní vlastností systému OSCVANTAGE je bez-
pečné získání a uložení dat, jejich správa a zajištění 
pružného přístupu klientů jak k  technologickým da-
tům, tak k souvisejícím datům technicko – ekono-
mické povahy jako je program (příprava) provozu a 
následné vyhodnocení výroby a související spotřeby. 

Systém OSCVANTAGE je tvořen moduly 
OSCDEPOT, který zajišťuje sběr technologických 
dat z heterogenních zdrojů, jejich verifikaci, validaci 
a archivaci. Modul OSCASSEMBLY, pak provádí 
zpracování a řízené zpřístupnění dat uživatelům. 

 

 

 

Popis funkcí 

Sběr dat umožňuje připojení na: 

� technologické řídicí systémy 
� databázové systémy na bázi SQL  
� systémy vytvořené v OSC jako je terminál 

TELE nebo miniterminál mTE 
� systémy měření elektrické práce nebo plynu a 

dalších médií 

Významnou součástí sběru dat je jejich kontrola, 
označení věrohodnosti a ošetření nevěrohodných 
dat dopočty nebo získáním náhradních hodnot tak, 
aby do dalšího zpracování byly zahrnuty jen sku-
tečně správná data. 

Modularita 
Modulární koncepce systému umož-
ňuje pružně reagovat na uživatelské 
požadavky 

Archiv slouží k uložení získaných dat. Hlavní před-
ností je podpora časových řad (uchovávání časo-
vých průběhů veličin), které jsou typické pro konti-
nuální provoz energetických zařízení s plánováním a 
vyhodnocováním za pevné časové úseky (obchodní 
hodina, den, měsíc). 

Rozšiřitelnost 
Koncepce systému umožňuje snadnou 
adaptaci pro malé střední i velké ob-
jemy zpracovávaných dat 

Zpracování dat je hlavní náplní modulu 
OSCASSEMBLY. Vlastní modul se skládá z výpočet-
ních procedur, které provádějí zpracování dat. Mo-
dul obsahuje sadu standardních procedur pro běžné 
datové operace (sumace, agregace, některé statis-
tické funkce). Součástí implementace u zákazníka je 
i vytvoření zákaznických procedur podle konkrétních 
uživatelských požadavků (např. křížové kontroly, es-
timace, výpočty odvozených dat). Aktivace výpočet-
ních procedur probíhá buď na vyžádání uživatele 
(prostřednictvím webového rozhraní nebo API), 
nebo může být naplánována pro spuštění ve zvole-
ném časovém okamžiku. 
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Webové rozhraní slouží k zpřístupnění zpracova-
ných dat pro koncové uživatele ve formě tzv. dato-
vých pohledů. Datový pohled sdružuje do jednoho 
celku logicky související data jako jsou časové prů-
běhy technologických veličin na technologickém 
celku nebo bilanční data vyhodnocující provoz vý-
robní jednotky za určité časové období (den, měsíc), 
Mají formu tabulek, grafů nebo částí technologic-
kých schémat a jejich kombinace. Data z pohledů je 
možné exportovat ve formátech vhodných pro další 
zpracování nebo archivaci (PDF, CSV). 

 

Webové rozhraní využívá technologie internetu (in-
tranetu); klientským softwarem na uživatelské 
straně je internetový prohlížeč. Výstupní kód webo-
vého rozhraní používá standardy HTML 4, Javascript 
a CSS2. 

 

Aplikační rozhraní (API) zajišťuje otevřenost 
systému OSCVANTAGE a umožňuje jeho snadné za-
členění do podnikového informačního systému. Apli-
kační rozhraní dovoluje přístup jak ke zpracovaným 
datům (datovým pohledům), tak k archivovaným 
datům, které zpracováním neprošly. Aplikační roz-

hraní se chová jako SQL server a akceptuje výbě-
rové dotazy. K výsledkům dotazů je možno přistu-
povat jako k souborům ve formátu XML.  

Automatizovaná komunikace zajišťuje rutinní 
pravidelné předávání dat bez nároků na personál 
obchodních útvarů. Předává data přípravy (pro-
gramu) provozu (dodávek silové elektrické energie 
nebo podpůrných služeb) a vyhodnocení provozu do 
systémů OTE a ČEPS. U výroben vybavených termi-
nálem TELE zajišťuje přenos dat přípravy provozu 
k realizaci. Stejně tak umožňuje přenos do jiných 
partnerských systémů jako je nominace spotřeby 
plynu, dodávky tepla atp.  

Bezpečnost dat je v rámci systému OSCVANTAGE 
řešena důsledně vlastní správou uživatelských účtů 
a oprávnění. Každý uživatel je autentizován (jméno 
a heslo) a poté je mu přiděleno oprávnění ke sku-
pině dat (datových pohledů) podle definice v jeho 
uživatelském účtu. Tímto způsobem je dosaženo 
přísně selektivního přístupu k datovému obsahu a to 
jak prostřednictvím webového rozhraní, tak pro-
střednictvím aplikačního rozhraní (API). Správa uži-
vatelských účtů je přístupná přes webové rozhraní 
pouze pro uživatele se speciálním oprávněním. 

 

 

 

 

Společnost OSC, a.s., pokrývá svou podnikatel-
skou aktivitou oblast výroby a rozvodu elektrické 
energie a tepla. Poskytuje široké spektrum inže-
nýrských služeb, servisní a poradenské služby. 
Formou komplexní dodávky na klíč dodává sou-
bory technických prostředků pro moderní systémy 
řízení, zpracování a přenosu informací, simulační 
systémy a vyvíjí speciální elektronické prvky a za-
řízení. 


