CAS Hemera Dashboard

Visão analítica para a melhor gestão operacional baseada em processos de análise e
qualidade da concessionária.

O sistema Dashboard foi desenvolvido para
oferecer apoio às novas demandas de controle
gerencial de medição e faturamento. Estas
demandas foram principalmente resultantes:
▪ da necessidade de recursos que favoreçam
o controle e acompanhamento gerencial
da operação.
▪ do aumento do volume de dados e da
complexidade da operação.
▪ do interesse por uma visão simplificada para
agilizar e oferecer assertividade na tomada
de decisão.
A partir de recursos avançados, o módulo
oferece visão consolidada de dados extraídos
de diversas fontes e, de forma nativa, da
Plataforma Hemera, com relatórios e gráficos
pré configurados. Adicionalmente, a expertise da
equipe Professional Services CAS permite criar
novos relatórios sem a necessidade de codificação
da ferramenta.

Principais Ferramentas e Recursos
■ Criações de desktops permitem a subdivisão de
temas de interesse de acordo com o perfil do usuário
e suas permissões de acesso.
■ O conjunto de regras e critérios para aplicar filtros
nos gráficos e relatórios torna a ferramenta assertiva
na disponibilização das informações prioritárias.
■ Em cada área de trabalho é possível adicionar a
quantidade desejável de widgets, criando painéis
com informações únicas para cada área de negócio
do usuário.
■ Cada widget pode ser configurado com visualizações
diferentes para: gráficos, tabelas e mapas.
■ Painéis personalizáveis por cada usuário.
■ Exportação para arquivos Excel, CSV, HTML e PDF.
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Relatórios Pré-Configurados
Panorama de Instalações em Campo
Permite a visualização das informações de instalações
de campo comparadas aos cadastros nos sistemas
comerciais. Com os dados obtidos a partir desses
cadastros é possível quantificar e qualificar as
instalações de medidores em: instalações clandestinas,
instalações faturadas, medidores sem instalações e
iluminação pública.
Além disso, apresenta um panorama da evolução do
número de instalações em campo por tipo de instalação,
Acima: Gráficos de Mercado.
com a consolidação das informações de consultas:
mensal, semanal, mensal por região, mensal por CP e Performance de Comunicação
mensal por zona.
Acompanhamento da performance de comunicação dos
diferentes elementos da medição, tais como: medidores
Panorama de Instalações Ligadas
de balanço, medidores, instalações de UCs, Módulos de
Neste demonstrativo é possível quantificar as UCs Comunicação, concentradores, dentre outros elementos
cortadas e ligadas, relacionando-as com a qualificação da rede.
das instalações de medidores e permitindo o apontamento
de problemas.
Performance de Serviço de Corte & Religue
Panorama de Falta de Energia
Neste demonstrativo é apresentada uma visualização
por faixa de intervalo de tempo decorrido com falta de
energia, oferecendo widgets gráficos expansíveis em
detalhes no mapa com pontos de medição.
Panorama de Alarmes
Neste demonstrativo é apresentada uma visualização por
tipo de alarme, oferecendo widgets gráficos expansíveis
em detalhes no mapa com pontos de medição.

Acompanhamento da performance de operações de
corte & religue a partir das notas de serviço oriundas
de sistemas comerciais, sendo possível comparar com
os registros executados pelos módulos da Plataforma
Hemera.
Abaixo: Gráfico corte & religue - Notas de Serviços Executadas - Tipo x Mês.

Performance de Leituras de Faturamento
Fornece o índice da efetividade para acompanhamento
da performance de leitura para faturamento. O relatório
comparativo confronta o número de leituras solicitadas
com o número de leituras enviadas, possibilitando refinar
a análise para encontrar possíveis falhas.
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