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Dle návrhu chystané transpozice evropské směrnice do
novely vyhlášky č. 269/2015 sb. bude již od 25. října letošní-
ho roku povinné předávat informace o skutečné spotřebě
kvartálně a od 1. ledna 2022 pakminimálně jednouměsíčně.
Data bude nutné zpřístupnit online a veškeré informace
o skutečné spotřebě a náměrech aktualizovat tak často, jak
to měřící zařízení a systémy pro zpracování dat umožní

AUTOMATIZOVANÝ SBĚR DAT
Uživatelský portál zajišťuje automatický sběr dat a jejich ná-
sledné předání systému Reality. Pro sběr dat jsme vyvinuli
vlastní řadu zařízení založených na jednočipových mikropo-
čítačích umožňující, čtení z elektroměrů, vodoměrů, ply-
noměrů a z různých čidel (teploměry, vlhkoměry, tlakoměry
a jiné enviromentální veličiny)

MONITORING
• závad na zařízení (porušená plomba)
• nehlášení zařízení (neposílá data)
• nestandardních spotřeb.

SYSTÉM REALITY
IS Reality je určený automatizaci a podpoře ekonomicko
provozních činností spojených se správu a provozem
nemovitostí bez konkrétní specializace. Jeho nejsilnější
část je hlavně v ekonomických agendách a funkcích.
Kromě ekonomiky je zde obsáhlá popisná a paramet-
rizovatelná pasportizace, která spojuje popisné údaje
s údaji o revizích, konstrukcích, údržbě a měření.

PRO KOHO JE IS REALITY URČEN?
IS Reality je určen správcům a vlastníkům komerčních objektů
a areálů, obchodních a provozních center i bytových domů
a smíšených komplexů. IS Reality společně s ekonomickým
systémem využijí nejen provozovatelé a správci obchodních
center, komerční správci, ale i větší bytová družstva
a v neposlední řadě též městské části, obce, či kraje

UŽIVATELSKÝ PORTÁL
/ REALITY
Uživatelský portál je samostatná webová
aplikace pro sběr a vyhodnocení odečtů
vodoměrů, elektroměrů a indikátorů
topných nákladů. Zobrazuje přehled odečtů
a spotřeby za jednotlivé měřiče, porovnává
je s předešlým obdobím, monitoruje stav
zařízení, rozúčtovává naměřené spotřeby
a generuje měsíční přehledy.

Informační systém Reality je samostatná
desktopová aplikace, která
k ekonomickým systémům přidává
nástroje pro efektivní správu komerčních
realit, nebytových a bytových prostor.


