
Gridstream Solution 
Järjestelmäpalvelut

Täydennä työkaluvalikoimaa  
räätälöidyillä raporteilla 

Gridstream-etäluentaratkaisu tuottaa jatkuvasti ajan-
tasaista tietoa energiankulutuksesta, verkon tilasta ja 
järjestelmän toiminnasta. Toimiva ja selkeä raportointi 
mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen. BI 
Publisher -raportit ovat osa Landis+Gyrin Gridstream 
-tuoteperhettä. Sovelluksella luodaan yhteenvetoja ja 
tarkastellaan Gridstream AIM -järjestelmän tietoja. 

Gridstream AIM sisältää laajan valikoiman ennalta 
määriteltyjä raportteja, joiden avulla voit seurata 
esimerkiksi mittarinluennan toimivuutta, asennuspro-
jektien tilannetta ja SLA-tasoa. Osa valmiista rapor-
teista sisältyy järjestelmätoimitukseen, valinnaisilla 
raporteilla voit täydentää raporttivalikoimaa tarpeesi 
mukaan. 

Gridstream AIM -raportointipalvelulla hyödyn-
nät paremmin etäluentajärjestelmän keräämän 
tiedon. Järjestelmän sisältämien valmiiden 
raporttipohjien lisäksi voimme tarjota tarpeisiisi 
räätälöidyt raportit, jotka tuottavat juuri sinun 
tarvitsemaasi tietoa päivittäisen toiminnan 
tueksi. Helposti hallittavien ja ymmärrettävien 
yhteenvetojen avulla saat etäluentajärjestelmän 
tuottaman ajantasaisen tiedon käyttöösi täysi-
mittaisena liiketoimintasi hyväksi. 

Energiayhtiöt ja niiden prosessit ovat erilaisia, ja usein 
etäluentajärjestelmästä olisi mahdollisuus saada irti 
enemmän tietoa kuin valmiit raportit antavat. 
Landis+Gyrin raportointipalvelussa asiakas määrittelee 
yhdessä Landis+Gyrin asiantuntijoiden kanssa tiedon 
tarpeen ja raporttimallit, jotka tarjoavat keskeistä tietoa 
juuri kyseisen asiakkaan ympäristöstä. Tarjoamme 
tiedot muodossa, joka parhaiten toimii asiakkaamme 
organisaatiossa. 

Hyödynnä ajantasainen tieto tehokkaasti

Raportointipalvelun avulla etäluentajärjestelmän 
tuottama tietomäärä kootaan helposti käsiteltäviksi, 
yksilöllisiksi kokonaisuuksiksi. Räätälöityjen raporttien 

Ota data hyötykäyttöön  
Gridstream AIM -raportointipalvelulla

Raportointipalvelun edut

�� Voit täydentää raporttivalikoimaa tarpeisiisi 
räätälöidyillä yksityiskohtaisilla työkaluilla
�� Hyödynnät tiedon energiankulutuksesta, verkon 

tilasta ja järjestelmän toiminnasta täysimittaisesti
�� Jaat tiedon yhtiössäsi kohdennetusti ja 

vaivattomasti
�� Tuet liiketoimintasi suunnittelua tarkalla, oikea-

aikaisella ja täsmällisellä tiedolla
�� Saat eri lähteiden tiedot yhdistetysti
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Määrittelytyön jälkeen Landis+Gyr luo raportin BI 
Publisher -työkaluun. Toimitamme asiakkaalle myös 
esimerkkiraportin, jolla varmistamme, että tuote vastaa 
odotuksia. Annamme myös opastusta tuotteen 
käyttöön. 

Kun raportti on luotu, asiakas voi ajaa sitä tarpeensa 
mukaan: joko säännöllisesti ja automaattisesti etukä-
teen määriteltynä ajankohtana tai manuaalisesti tar-
peen vaatiessa. Raportin tiedot voidaan tallentaa 
useissa eri muodoissa, muun muassa HTML-, PDF-, 
CSV-, RTF- tai XML-muodossa. Myös tietojen toimituk-
sessa on useita vaihtoehtoja: raporttia voi tarkastella 
web-selaimella, se voidaan lähettää automaattisesti 
sähköpostin liitteenä määritellylle ryhmälle tai tallentaa 
automaattisesti haluttuun paikkaan 
hakemistorakenteessa. 

Kertaalleen luotu raportti on asiakkaan vapaasti 
käytettävissä ilman erillistä veloitusta. Vuotuiseen 15 
prosentin ylläpitomaksuun sisältyy asiakastuki ja 
raportin ylläpito. Yksilöllisten raporttien luominen 
edellyttää voimassaolevaa BI Publisher -lisenssiä. 

 

avulla energiayhtiöt voivat esimerkiksi seurata yksityis-
kohtaisesti verkon toimintakykyä. Sekä optimaalisesti 
toimivat että kehitystä vaativat alueet voidaan paikallis-
taa tarkasti. Raportointi mahdollistaa myös perusteelli-
set analyysit ongelmatilanteille. Myös energiayhtiöiden 
tavoitteiden asettamisessa ja resurssien kohdentami-
sessa raportointi voi olla suureksi avuksi.

Oikeat raportit asiantuntevalla palvelulla

Yksilöidyt raportit ovat huolellisesti suunniteltuja, ja 
niiden sisältö määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. 
Myös raportin muoto ja ulkoasu voidaan muokata 
asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

”Näiden yksilöllisten raporttien tekeminen vaatii osaa-
mista, jota meillä ei talossa ole – niiden tuottama tieto 
on meille erittäin arvokasta”

”Yksilölliset raportit auttavat meitä havaitsemaan nope-
asti alueet, jossa menee hyvin tai jossa jotain on pie-
lessä”

Esimerkki räätälöidystä raportista: Valitun laiteryhmän  
yhteenlaskettu päivittäinen energiankulutus
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