
 

 
 

APLICAȚII 
IZAR@NET 2 este o aplicație web de management al informaţiilor de contorizare, 

destinată rulării locale pe un servăr PC local. IZAR@NET 2 oferă toate 

caracteristicile esențiale pentru o prelucrare eficientă a datelor de măsurare și o 

administrare ușoară a citirii contorului prin intermediul unei rețele fixe sau a unui 

dispozitiv Walk-By / Drive-By. Modularitatea ridicată a IZAR@NET 2 ajută la 

scalarea sistemului în funcție de cerințele individuale și oferă o flexibilitate ridicată 

în administrarea datelor de măsurare, citirea proceselor și a rețelei de alimentare. 

 

CARACTERISTICI 

 Facilitează abordarea multifuncțională prin gertionarea tuturor mijloacelor 

media într-un singur sistem (apă, energie termică, gaz, energie) 

 Proiectare scalabilă ridicată, axată pe gestionarea datelor în masă 

 Vizualizare hartă integrată pentru organizarea ușoară a dispozitivelor și a 

tururilor de citire 

 Motor de analiză performant: pentru detectarea scurgerilor și pentru evitarea 

pierderilor de energie 

 Programator sarcină (scheduler) încorporat pentru a facilita introducerea / 

exportul și analiza proceselor 

 Reprezentare grafică instantanee a datelor contorului 

 Tablou de bord interactiv pentru informațiile importante 

 Moitorizarea alarmelor pentru notificarea problemelor din rețea 

 Utilizare a REST API pentru a conecta ușor software-ul terților și pentru un 

proces de implementare rapidă 

 
 



 

 
 
 

CERINȚE DE ISTEM 

Cerințe generale: 

• Sistem de operare complet cu drepturi de administrator 

• Sistem de operare: Windows 7 (32 și 64 bit) sau mai sus, Windows Server 2008 (32 sau 64 bit) sau mai sus 

• Browser Web: Chrome, Firefox, Safari, Edge (inclusiv versiuni vechi) 

• JAVA 7 (Java Runtime Environment) sau mai sus 
 

Cerințe hardware pentru 10.000 contoriși citiri zilnice: 

• Dua-Core CPU cu min. 2,6 GHz sau Quad-Core CPU cu min. 2,4 GHz 

• Min. 8 GB RAM memorie principală 

• Min. 100 GB spațiu hard-disc (SSD recomandat) 

• Monitor cu rezoluție minimă de 1024x768 

 
CARACTERISTICI PACHET DE BAZĂ 

• Import și export in format .csv și .xls 

• Opțiuni de filtrare și de căutare 

• Hartă integrată pentru vizualizare contori, citire tururi și vizualizare a concentratoarelor de date 

• Vedere panou de bord pentru monitorizarea sistemului 

• Grafică predefinită pentru vizualizare citire consum contor 

• Schedule incorporat pentru import/export automat 

• Analiză standard pentru comparare consum contori, pentru detectare alarme sau pentru găsirea 

contorilor cu citiri lipsă 

• Notificare prin e-mail la citirea contorilor, a alarmelor sau a rezultatelor analizei 

• Analiză predefinită pentru comparație consumuri și contori lipsă 

• Management înlocuire contor în conbinație cu soful IZAR@MOBILE 2 

• Stocare și afișare a informațiilor adiționale ale contorilor: poze, comentarii 

• Management utilizatori ce permite limitatrea accesului pentru anumite grupuri de utilizatori 
 

 

MODULE DISPONIBILE 

 IZAR@NET 2 

Mobil 
Permite integrarea aplicației IZAR@MOBILE 2 pentru organizarea de tururi Walk-By 

/ Drive-By și pentru înlocuire contori 

Fix 
Folosirea unui server FTP pentru import ăntr-o rețea Fixă inclusiv import automat și 

citire directă a datelor de la o centrală IZAR CENTER 

On-Demand-Reading 
Conectarea directă la IZAR CENTER via RS232, USB, LAN sau modem pentru citire 

directă via M-BUS 

Smart Analysis 
Creare individuală de analize pentru rapoarte de scurgeri, contori virtuali, 

monitorizare sistem de încălzire și optimizare a altor analize 

API Rest 
Schimb de informații bazat pe interfața RESTful cu un soft terțial (management 

consumatori / facturare) și IZAR@NET 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

SCREENSHOTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


