
Prezentacja Firmy i Rozwiązania, Warszawa 04 Listopad 2016

Old meter to smart meter in one minute!



OneMeter 
Sp. z o.o.

Siedziba firmy w Lubelskim Parku Naukowo-Tech.

Biuro R&D na Politechnice Warszawskiej (WEiTI)

 



OneMeter
Zarząd Firmy

Mateusz Brzozowski prezes - właściciel i twórca 

firmy badawczo-rozwojowej Logic IT (9 lat)

Krzysztof Kuran członek zarządu - prezes 

Telefonix Sp. z o.o. dostawcy rozwiązań 

telekomunikacyjnych i call-centre  (25 lat)

Syed Kaiser Khadir doradca - prezes Vectra 

Enterprises Sp. z o.o.(11 lat), doradca największych 

światowych firm z branży telekomunikacji komórkowej 

(29 years)

Wojciech Jukowski doradca - manager dużych 

projektów Web/IT (10 lat) wdrażający z sukcesem 

projekty dla takich firm jak Eurozet, Citibank 



OneMeter
Zespół 

Projektowy

● Grupa 11 bardzo utalentowanych 
młodych inżynierów.

● Projektanci elektroniki i CAD, 
programiści mobilni Android/Java, 
systemów cloud/ database/ embedded i 
wielu innych.

● Bliska współpraca  z Politechniką 
Warszawską.

● 2 lata prac badawczych i rozwojowych.
● Ponad 1000 rozwiązanych problemów na 

drodze do stworzenia działającego 
produktu.



Cztery 
Problemy

Brak rozwiązań umożliwiających doradcom energetycznym szybkie i 
niezawodne pomiary profili zużycia energii u swoich klientów, 
pozwalające na optymalizację umów sprzedaży i dystrybucji energii. 
Urządzenia dostępne na rynku są bardzo kosztowne.

Ze względu na brak precyzyjnych danych pomiarowych, firmy zajmujące 
się sprzedażą energii nie są w stanie zoptymalizować swoich 
mechanizmów zakupowych i sprzedażowych.  Zmniejsza to ich 
konkurencyjność na rynku i utrudnia długoterminowe prognozy handlu 
energią.

Zazwyczaj odczyty liczników na potrzeby rozliczeń wymagają obecności 
pracownika Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zdalne odczyty 
możliwe są tylko przy kosztownej modernizacji liczników oraz 
rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Jest to głównym 
powodem opóźnień we wdrażaniu Dyrektywy  2009/72/EC.

Brak dostępu do szczegółowych danych określających zużycie energii 
dla jej użytkowników, utrudnia wdrażanie inicjatyw poprawiających 
efektywność energetyczną.



OneMeter
Zespół 

Projektowy

Dostarczenie odpowiedniego narzędzia dla doradców 

energetycznych przy 4-krotnej redukcji kosztów.

Dostarczenie danych pomiarowych do firm zajmujących 

się sprzedażą energii.

Oszczędność czasu i pieniędzy dla firm energetycznych i 

krajów nienadążających z wdrożeniem Dyrektywy 

2009/72/EC

Zapewnienie łatwego dostępu do danych o zużyciu 

energii dla jej użytkowników umożliwiając im większą 

kontrolę nad zużyciem i stratami energii. (Dyrektywy 

2012/27/EC)







Sprzedawcy energii i spółki dystrybucyjne

● Dotychczasowe liczniki stają się inteligentne w ciągu 

jednej chwili.

● Dostarczenie zdalnych odczytów.

● Dostarczenie informacji pomiarowych niezbędnych 

do zarządzania siecią i planowania jej.

● Rzeczywiste 15 minutowe odczyty dostarczane 

z pomocą bramki lub smartfonów.

● Skalowalność od jednego konsumenta do spółek 

z milionami klientów.

● OneMeter jest ekologiczny - ogranicza wymianę 

liczników, redukuje konsumpcję, promuje postawy 

ekologiczne. 

● Pomaga realizować wymagania unijne 2020 dla 

Smart Meteringu i efektywności energetycznej 

(2009/72/EC & 2012/27/EC).

Korzyści



 MŚP i Konsumenci

● Dane o aktualnym zużyciu energii dostępne od 

zaraz przez smartfona lub www. 

● Łatwo dostępne dane historyczne.

● Platforma dostępu do danych podmiotom trzecim. 

● OneMeter udostępnia usługi pozwalające na 

monitorowanie i kontrolę zużycia. 

● Ograniczenie wizyt inkasentów i spisywania 

licznika na karteczkę.

● Miesięczna i roczna prognoza zużycia dostępna na 

bieżąco (4Q2016).

● Alarmy przy przekraczaniu oczekiwanych norm 

(1Q2017).

Korzyści



Jak to działa?



Rozwiązanie
OneMeter

Rozwiązanie OneMeter składa się z:

● Beacona OneMeter (dla licznika),

● Aplikacji OneMeter (dla smartfona), 

● Bramki OneMeter (do transmisji danych),

● Platformy OneMeter (bezpieczeństwo, trwałość i 

wsparcie dla wymiany danych).

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności typu Smart 

Metering na dotychczasowych licznikach. 

Wykorzystuje istniejące technologie w innowacyjnym 

podejściu (beacon + usługi rozproszone).

Pozwala na masowe wdrożenie  dzięki łatwej instalacji 

przez odbiorcę końcowego.



Beacon OneMeter 

● Podstawa rozwiązania OneMeter.

● Komunikacja, wymiana informacji przez port 

dostępny we wszystkich współczesnych 

licznikach (port optyczny zgodny z  IEC 

62053-21).

● Bezpieczna i zaszyfrowana transmisja danych 

(AES128).

● Czas instalacji w mniej niż jedną minutę.

● Łatwa instalacja przez odbiorcę końcowego 

pozwala na masowe wdrożenia.

● Wprowadzenie funkcjonalności Smart Metering 

na istniejących licznikach (odczyt co 15 minut).

● Łatwo wymienna bateria pozwala na rok pracy.

Beacon
OneMeter



Bramka 
OneMeter

Bramka OneMeter 

● Tworzy pomost pomiędzy Beaconem OneMeter 

a bezpiecznymi usługami Platformy OneMeter.

● Dostarcza odczyty w czasie rzeczywistym

z Beacona do usług Platformy.

● Zapewnia aktualną konfigurację i najnowsze 

oprogramowanie dla Beaconów OneMeter 

będących w zasięgu.

● Wspiera równocześnie wiele urządzeń Beacon.  

● Komunikacja poprzez sieci Wi-Fi (łączenie do 

istniejących punktów dostępowych). 

● Łatwa konfiguracja dzięki Aplikacji OneMeter.

● Zasilanie z USB (np. ładowarka telefonu).



Aplikacja mobilna OneMeter 

● Twój panel informacji. Wszystko co potrzebne 

by kontrolować zużycie energii.

● Udostępnia informację o bieżącym 

i historycznym zużyciu (odczytane przez 

Beacony OneMeter).

● Ułatwia optymalizację taryfy w odniesieniu do 

realnych potrzeb.

● W razie potrzeby może informować 

o nietypowych zachowaniach lub wyłapywać 

większe niż oczekiwane zużycie.

● Pozwala na szybkie i łatwe wykonanie instalacji 

Beacona oraz Bramki OneMeter.

● Dostarcza dane pomiarowe z Beacona do 

Platformy OneMeter (rola Bramki GSM/3G).

Aplikacja
OneMeter





Platforma OneMeter

● Bezpiecznie przechowuje zebrane informacje.

● Udostępnia dane tylko autoryzowanym 

użytkownikom.

● Pozwala na zarządzanie infrastrukturą. 

● Udostępnia API do integracji zewnętrznych 

partnerów.

● Łatwe i wygodne eksportowanie informacji.

● Podgląd bieżących i historycznych danych.

● Niezawodność platformy danych.

● Wprowadzenie do przyszłych funkcjonalności 

SaaS.

Platforma 
OneMeter







OneMeter
Formy

Dystrybucji

● Sieć B2B2B przez firmy doradztwa 
energetycznego.
○ pierwsze wdrożenia pilotażowe zakończone 

sukcesem, pierwsze zamówienia na produkt.

● Sieć B2B2B przez pośredników w 
sprzedaży energii.
○ pierwsze umowy o współpracy, pierwsze wdrożenia 

pilotażowe zakończone sukcesem, podpisane 
pierwsze listy intencyjne na sprzedaż rozwiązania. 

● Sieć B2B2C przez dużych sprzedawców 
energii do klientów indywidualnych.
○ pierwsze umowy o współpracy, pierwsze 

wdrożenie w trakcie realizacji, w ciągu 3 miesięcy 

spodziewana pierwsza umowa sprzedażowa.

● Sprzedaż B2B  dużych odbiorców na użytek 
własny.
○ pierwsze wdrożenia pilotażowe



Dlaczego 
teraz?

OneMeter jest najszybszym i najtańszym 
rozwiązaniem do wdrożenia (możemy 
wykorzystać istniejącą infrastrukturę pomiaru).

OneMeter może zwrócić nawet 40% kosztów 
miesięcznych i jest o co najmniej  75% tańszy od 
alternatywnych rozwiązań dla biznesu. 

Beacony OneMeter mogą być wysyłane 
bezpośrednio do użytkowników końcowych, 
redukując czas i zasoby potrzebne do wdrożenia.

Światowy trend na rozwiązania wspierające 
efektywność energetyczną.

Skraca czas, zasoby i koszty potrzebne do 
osiągnięcia wymagań 2020 r.



Old meter to smart meter in one minute!

contact@onemeter.com

Prezentacja Firmy i Rozwiązania, Warszawa 04 Listopad 2016

mailto:contact@onemeter.com
mailto:contact@onemeter.com

