
פלטפורמה ממוחשבת
ניהול אחוד לנכסי לאנרגיה

ורילייט מפתחת ומטמיעה טכנולוגיות ניהול ברשתות חשמל ומערכות אנרגיה מתחדשת.
פלטפורמת הניהול הנכסי מתמקדת בייעול ביצועים, ניהול הוליסטי רב רובדי ומציבה את 

נכס האנרגיה במרכז התמונה.
המערכת מבצעת איסוף נתונים מריבוי מקורות, מייצרת תמונה רציפה ואחידה של נכסי 

האנרגיה בהיבטי תפוקה, תחזוקה וכסף - רטרואקטיבי, בזמן אמת ולאורך זמן.

ורילייט פיתחה את הפלטפורמה בהתבסס על צרכי הניהול הנכסי של ורילייט עצמה. אלגוריתם ממוחשב, 
ירידה  התראת  מערכת,  ביצועי  בקרת  צריכה,  בקרת  ייצור,  נתוני  מציג:  בנכסים,  מדוייק  מצב  מפענח 

בביצועים ובקרה כספית אוטומטית - מנתח סטטוס עסקי מדוייק לכל נכס, מונה ומערכת.
ורילייט מוכרת את הפלטפורמה במודל SaaS (Software a as Service) לחברות מסחריות, קיבוצים

ובעלי נדל"ן מובילים וחדשניים בשוק הישראלי, העוסקים בניהול נכסי אנרגיה מורכבים.

מענה יומיומי פשוט, מדויק, אחיד ורציף לצרכים החיוניים והמורכבים של מנהלי מתקנים, מונים ונכסים. 
מידע נאגר משמש לניתוח ביצועים חכם ושיתוף אנונימי - לרווחת הלקוחות.

בשנתיים מאז השקתה חוברו לפלטפורמה כ-1500 מערכות ומאות מונים נוספים. 
היקף מערכות כולל של כ- 150 מגהוואט מותקן, מהווה כ-15% מכלל הגגות הסולאריים המסחריים בישראל.

לפלטפורמה שלשה מודולים עיקריים, המתפקדים בהרמוניה ככלי מקצועי לניהול משק חשמל:

מודול ניטור 
כלי ניטור מתקדם, כל 

המערכות במסך אחד, מדדי
ביצועים השוואתיים חכמים,

המלצות פעולה, דוחות
תקופתיים אוטומטיים.

מודול ניהול אירועים 
ובקרת תחזוקה  

ניהול רציף וסגירת מעגלי 
דיווח, יומן אירועים מתוזמן, 

ניהול שטיפות, קישור לדוחות 
תקופתיים.

מודול ניהול כספי 
פתרון ניהול פיננסי לעולם 
מרובה מתקנים, אסדרות, 

חוזים, מונים וצרכנים.
ייצור אוטומטי של המלצות 

חשבון ודוחות פיננסיים.
גישור על פערים מובנים 
ברישום נתונים כספיים.
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מערכת בחיבור ממשק "רך" ומיידי לניהול איכותי 
ומדוייק של שלל מערכות.

פלטפורמה ב"ענן" לניהול נכסי אנרגיה, רציפה, 
ייחודית מסוגה, נגישה למחשב, ואמצעים ניידים, 

כוללת יכולות ניתוח, פענוח והשוואת ביצועים.

ניטור טכני, ייצור חשמל, ניתוח השוואתי והיתוך מידע 
ממקורות שונים.

איסוף וניתוח רציף לנתוני ייצור, בקרת צריכה, בקרת 
ביצועי מערכת.

רישום ושמירת בסיס נתונים היסטורי ועתידי, ניתוח 
תמונת מצב.

בקרה על התחייבות יצרן ממירים / יצרן לוחות ועמידה חוזית.

ניתוח והשוואה לביצועים על פי נתוני סביבה

ניהול גבייה לאסדרות שונות, כולל "מונה נטו", המלצות חשבון לצרכנים וצרכני משנה.

ניהול פיננסי הכולל המלצת גבייה ותשלום מול חחי, צרכני משנה ומרכיבי הרשת.

היתוך חשבונות חשמל ממקורות שונים וניהול ארכיון חשבונות והמלצות.

ניהול ובקרה כספית אוטומטית, דו"ח הכנסות, מעקב הוצאות.

התראות אוטומטיות, ניטור תקלות, ארכיון היסטורי, 
רישום תקלות ומענה.

ניהול טכני וניהול תחזוקה שוטף, ניתוח, ניהול 
עובדים או קבלני משנה.

מעקב ורישום - פעולות חיצוניות ואירועים (תחזוקה, ניקוי).

מיקסום יעילות והרחבת יכולת בתשתית כ״א קיימת.

הפקת דו"חות אוטומטיים עשירים בלחיצת כפתור.

Verilite סיכום יכולות פלטפורמת

 info@verilitefm.com | 054-950-7205 :ת.ד. 667, יבנה, 8110601 | טלפון


