
READy Suite: 
 

 mobil és fix kiolvasó hálózat 
fogyasztásmérőkhöz 



Drive-by 

Kézi eszközzel történő 
mérőkiolvasás 

USB Meter Reader 

Okos telefon Multiterm Pro 



Fix hálózat 

Automatizált mérőleolvasás 
fix hálózaton keresztül, napi 
vagy óránkénti 
adatgyűjtéssel, az ügyfelek 
bevonásával 

Radio Link Radio Mesh 



READy Suite 
Rendszer áttekintése 

READy Manager 
a. Kamstrup host 

 

READy Manager 
b. Önálló kezelés 

 

READy  
App 

READy  
Konverter 

 

www 

Kamstrup 
Víz-, és 
hőmennyiségmérő 
Wireless M-Bus 

 

 

Log-in 

READy  
Koncentrátor 

 



Hogy kezdjünk hozzá? 

1. Alkalmazás installálása okos 
telefonra 

2. Szinkronizálás a 
hozzátartozó számítógépes 
programmal 

3. Okos telefon használata 
leolvasáshoz 

1. A szükséges számítógépes 
program installálása 

2. A mérőhálózat 
szempontjából megfelelő 
helyen adatgyűjtő telepítése 



READy Suite 
Drive-by, walk-by alkalmazás 
 

READy Konverter 
 /  

Bluetooth 
Optikai fej 

READy App READy Manager 

Rendszerkövetelmény: 
PC: OS Windows 7, 8 vagy 10 

Rendszerkövetelmény: 
Android verzió 4.1 
Minimum 4,3” képernyő 
Wi-Fi és Bluetooth 



READy Suite 
Fix hálózat 
 

Antenna 

READy Koncentrátor 

READy Manager 

Rendszerkövetelmény: 
PC: OS Windows 7, 8 vagy 10 



READy Suite 

READy Suite 
 
Távoli kiolvasás– biztonságos, rugalmas, egyszerű és 
hatékony… 



READy Suite 
– biztonságos, mert… 

Támogatja az összes adatformátumot Használható meglévő programok mellett 

Automata kiolvasás Megbízható számlázás 

Minden mérő ‘biztonsági zárral’ ellátva  
Egyedi kiolvasás minden mérő esetén, nincs 
lehetőség 3. személynek a kiolvasásra 

Stabil technológiai alapok Működés közbeni zavar kockázata alacsony 

Minden beállított mérő leolvasásra kerül Minden fogyasztóhoz eljut a számlázás  



READy Suite 
– rugalmas, mert… 
 

Androidos okos telefonokat használ Nincs szükség új olvasóeszközökre 

Mindegyik Kamstrup által használt 
intelligens, vezeték nélküli M-Busos víz-, és 
hőmennyiségmérő esetén használható 

Rendszerszintű gondolkodás 

Kiolvasási csoportok meghatározása Kiolvasási beosztás a felhasználó szerint 

www 

Kamstrup általi host lehetőség 
Nem szükséges új IT hardware és software 

beruházásra 



READy Suite 
– egyszerű, mert… 
 

READy Suite alkalmazásonként 15,000 mérő Jelentős kapacitás 

Minden vezeték nélküli M-Bus mérőtől fogad 
adatokat 

Függetlenül előre meghatározott útvonaltól 

Egyértelmű jelzés a kiolvasási folyamatról Átláthatóság megkönnyítendő a navigációt 

Értékek listába rendezve Precíz dokumentálás 

Minimális kezdeti eszközigény Alacsony beruházás – Magas megtérülés 



READy Suite 
– hatékony, mert… 
 

Mobil kiolvasás mozgó autóból Hatékony kiolvasási platform 

Kiolvasás alacsony időigénye Optimális eszközkihasználás 

Azonnali elérés PC-n keresztül Adattovábbítás gyors és hatékony 

Online regisztráció Egyszerű kezdeti lépések 

Google Maps ismert platform Nincs szükség új program megismerésére 



READy Suite 

Fix hálózat felépítése, előnyei 

Távleolvasó hálózat továbbfejlesztése 

Mindössze egy, nagy hatótávolságú koncentrátor 

Óránkénti vagy napi automatikus adatgyűjtés, 
gyorsabb regisztráció, reakció 

Egyszerű, felhasználóbarát hálózatépítés 

Kiolvasott adatok automatikus továbbítása saját 
rendszerbe 

Háztartási, ipari fogyasztók napi szintű 
tájékoztatása energiafogyasztásról 



READy Suite 

eButler 

Tökéletes kiegészítő szolgáltatás az ügyfelek 
részére  

Felhasználóbarát felület, egy Pc-re, tabletre vagy 
okos telefonra telepített szoftverre van szükség 

Gyors tájékoztatás - tájékozódás 

Energia menedzsment – energiatakarékosság 

 

Fogyasztás gyors 
áttekintése grafikonok 
segítségével 

SMS vagy e-mail 
értesítés riasztási 
eseményről 

Fogyasztás analizálása 
és optimalizálása 

Saját fogyasztás 
összehasonlítása az 
átlagos értékekkel 













Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


