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Vsebina.

Naše poslovne odločitve temeljijo na
brezhibnem portfelju rešitev in strastnem
odnosu do trajnostnega razvoja. Naše celovite
rešitve in storitve na ključ izpolnjujejo vse
zahteve trga, saj energetskim podjetjem
nudijo orodja, s katerimi ta ustvarjajo
prihodnost proizvodnje in upravljanja energije
v digitaliziranem svetu. Od strokovnega
znanja o internetu stvari (IoT) do digitalizacije
prenosa podatkov, Iskraemeco skrbi za
celovite energetske rešitve na vseh področjih.
www.iskraemeco.com
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O nas.
Zaposleni v Iskraemecu povezujejo svoje dragocene
izkušnje, inovacije in odlično poznavanje potreb kupcev v
celovite rešitve za upravljanje energije. Iskraemeco je kot
globalna blagovna znamka s svojimi rešitvami prisoten v
več kot 80 državah sveta. Podjetje že več kot sedem desetletij ponuja kakovostne izdelke in storitve, ki energetskim podjetjem po vsem svetu omogočajo učinkovito rabo
energije. Stabilen portfelj pametnih števcev in omrežij nam
omogoča predvidevanje prihodnjih potreb na področju
učinkovitega upravljanja energije. Digitalizirane rešitve, ki
temeljijo na načelih interneta stvari (IoT), podatkovnih jezer in pametnih mest, elektrodistribucijam zagotavljajo
potrebne podatke za upravljanje rabe energije, napovedi
povpraševanja in optimizacijo stroškov, poleg tega pa pomagajo potrošnikom, da lahko ravnajo bolj trajnostno in
tako znatno znižajo svoje račune za energijo.
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Leta 2007 je Iskraemeco prevzela družba Elsewedy
Electric. Skupna vizija pametne in energetsko učinkovitejše
prihodnosti je gonilna sila, ki podjetji povezuje v energetskih projektih. Iskraemeco je z Elsewedy Electric pridobil
pomembnega poslovnega partnerja in skupaj sta odprla
vrata izjemnim priložnostim za rast in razvoj. Naša prizadevanja so usmerjena v izpolnjevanje potreb naših kupcev,
zato nenehno iščemo nove možnosti, da bi svoje strokovno znanje uporabili na obstoječih in novih trgih. V skladu s
svojim poslanstvom, nuditi podporo kupcem po vsem svetu, smo se razvili v globalno podjetje, ki je močno prisotno
v Sloveniji, Argentini, Indiji, Dubaju in Egiptu. V več državah
imamo lokalna predstavništva in proizvodne obrate, ki so v
zasebni lasti, licenčni partnerji ali skupna podjetja.

Naša vizija je
vnesti znanje
v energijo.
Naše pametne merilne rešitve energetskim podjetjem po
vsem svetu pomagajo izboljšati učinkovitost, znižati operativne stroške in dvigniti raven storitev za stranke. Na krilih
osrednjih točk naših prizadevanj – kakovosti, zanesljivosti in inovacij – predano podpiramo svoje kupce na poti
uspešne digitalne preobrazbe. V poslovnih procesih stremimo k fleksibilnosti, agilnosti in ustvarjalnosti, ki jih vodi
naša zaveza o trajnostnem razvoju.
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Poslanstvo.
Naše poslanstvo je omogočanje učinkovite rabe energije. Kupcem zagotavljamo celovite rešitve za učinkovito
upravljanje energije. Integracijo naših izdelkov v obstoječe
poslovne procese podpirajo profesionalne storitve. Svoje
celovite rešitve smo zasnovali tako, da z njimi še naprej razvijamo in negujemo uspešne dolgoročne odnose s kupci.

Globalno
delovanje in
ugled

Vrednote.

Vodilni
strokovnjaki
za digitalno
preobrazbo

LJUDJE
Drug drugega podpiramo in spoštujemo. Komuniciramo na odprt
in odkrit način ter delujemo kot ena ekipa. Kupci, dobavitelji in
delničarji so del našega tima.

ZAVZETOST IN ODGOVORNOST
Z nenehnimi izboljšavami, s timskim delom in spoštovanjem
obveznosti si prizadevamo za doseganje rezultatov.

Postavljamo
trende na področju
trajnostnih inovacij

Poslovni razvoj,
usmerjen v energetski
internet stvari

SKRB ZA KUPCE
Svojim kupcem se posvečamo s predanostjo. Spoštujemo,
poslušamo, razumemo in izpolnjujemo njihova pričakovanja. S
strokovnim znanjem in izkušnjami kupcem pomagamo doseči
njihove cilje.

Prvovrsten
partner

KAKOVOST
Vsak od nas je odgovoren za kakovostno opravljeno delo. S
kakovostnim delom vlagamo v našo prihodnost.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
Spoštujemo svoje okolje, saj naša današnja dejanja vplivajo na
prihodnje generacije. Naše poslovanje temelji na procesih, ki
sledijo načelom trajnostnega razvoja.

Obvladujemo
svojo prihodnost.

Ponudnik pametnih
energetskih rešitev in
sistemski integrator

Iskraemecova prihodnost je svetla − zelena in pametna.
V vse bolj tesno povezanem svetu je naš inovativni pristop
pravi odgovor na digitalno preobrazbo panoge, v kateri
delujemo, naš glavni cilj pa zgraditi močne vezi s partnerji
in kupci po vsem svetu.
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Mi smo
Iskraemeco.
Trajnostni
razvoj v
poslovnem svetu.
Trajnostni razvoj pomeni, da se ravnamo po motu ‘Action
First, Excuses Never’ in dejanja vedno postavljamo pred izgovore ter tako gradimo podjetje, ki je pripravljeno na izzive prihodnosti in ustvarja boljši svet. Skrajni čas je, da ukrepamo, in Iskraemeco prevzema odgovornost za napredek
v svojem delovanju, svoji oskrbovalni verigi, partnerskih
odnosih in širši panogi. Pri industrijski revoluciji 4.0 ne gre le
za tehnologijo, ampak predvsem za znanje, vrednote in sinergične učinke. V Iskraemecu je trajnostni razvoj filozofija,
ki jo je treba živeti in udejanjati, ne pa zgolj niz postopkov
in smernic, ki bi jim sledili brez razmisleka. Nujno moramo
razpoloviti rabo virov, zavarovati vodne vire in dekarbonizirati planet, da bodo tudi generacije, ki prihajajo za nami,
imele prihodnost. Ogljični odtis je zelo tesno povezan s povpraševanjem po energiji, po drugi strani pa digitalna preobrazba postaja ključni dejavnik v boju proti podnebnim
spremembam in doseganju zelenega prehoda. Merjenje
in podatki kot glavni elementi digitalne preobrazbe predstavljajo tisto, kar Iskraemeco dela najbolje in pri čemer je
že več kot 70 let nepremagljiv, predvsem zahvaljujoč svoji
inovativnosti, agilnosti in fleksibilnosti. Energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, e-mobilnost, pametna mesta, pametni domovi, pametne rešitve za vodo in omrežja
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ter podatkovna analitika − to so orodja, ki jih imamo na
razpolago, in moramo jih uporabiti hitro in brez odlašanja.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Skupaj stopimo na pravo stran zgodovine.

Nadarjeni strokovnjaki so ključni za vsako uspešno podjetje. Inovativen pristop, fleksibilnost, agilnost, odgovornost in krepitev potencialov so gradniki naše konkurenčne
prednosti, ki nam pomaga ohranjati in krepiti vodilni položaj v panogi.
Vrhunski strokovnjaki, ki jih odlikuje integriteta, želja po
učenju in prepričanje, da ‘znajo in zmorejo’, so ključni dejavnik v rast usmerjene podjetniške kulture. Naši zaposleni
vedno stopijo še korak dlje, da bi dosegli in presegli pričakovanja svojih strank. V želji doseči trajnostno rast poslovanja si prizadevamo za dolgoročne odnose s partnerji,
dobavitelji in drugimi deležniki. Učinkovito sodelovanje, ki
je temelj visoke dnevne produktivnosti, nam omogoča, da
ideje spremenimo v rezultate.
Timsko delo, strokovno znanje in partnerski odnos so odskočne deske, ki nam pomagajo doseči skupne cilje in še
naprej graditi uspeh podjetja – skupaj lahko dosežemo
vse!

DRUŽBENA ODGOVORNOST
Iskraemeco je del pobude Global Compact organizacije
Združenih narodov, omrežja podobno mislečih organizacij, ki delujejo v skladu z desetimi splošno sprejetimi načeli
na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja proti
korupciji. Raziskave, razvoj in inovacije so bistvenega pomena za naše poslovanje in ključni elementi za doseganje
trajnostnega gospodarskega uspeha. Svojo družbeno
odgovornost uresničujemo kot sponzorji izobraževalnih,
kulturnih ter zdravju koristih dejavnosti in vsebin v lokalni
skupnosti.

STANDARDI
Delujemo v skladu z ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi
in okoljskimi predpisi ter standardi: ISO 9001, ISO 14001, ISO
17020, ISO 17025, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, Direktiva
o merilnih instrumentih (MID) in OHSAS 18001.
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Vznemirljivo
potovanje.
Razvoj podjetja skozi leta je zaznamovala rast portfelja izdelkov in storitev ter vse močnejši globalni vpliv. Danes ima
Iskraemeco trdno in hitro odzivno mrežo partnerjev, hčerinskih podjetij in proizvodnih obratov, s pomočjo katerih
zmoremo in znamo vsem našim kupcem zagotoviti zanesljive in učinkovite podporne storitve.

Inovativno.
Vrhunsko.
Trajnostno.

DANES IN JUTRI
Pogled v prihodnost
Leta 2015 je Iskraemeco začel v svojih izdelkih
uveljavljati načelo pravičnih števcev, s čimer podjetje
svojim kupcem zagotavlja vrhunske rešitve in prispeva
k reševanju globalnih izzivov trajnostnega razvoja.
Zaradi visokega strokovnega znanja na področju
digitalizacije je Iskraemeco najzanesljivejši ponudnik
tovrstnih storitev na svetu.

1990–2005
V novo tisočletje
Devetdeseta leta 20. stoletja so zaznamovale inovacije
na globalni ravni. V tem obdobju je Iskraemeco na trg
lansiral revolucionarne števce z vgrajenimi monolitnimi
vezji in Hallovimi senzorji. Razvili smo tudi SEP, prvi
sistem za merjenje in obračun električne energije za
gospodinjstva.

1945–1960

2005–2015
Krepitev položaja na trgu
Po desetletjih trdega dela je Iskraemeco leta 2007
postal ponosni član skupine Elsewedy Electric. Leta
2014 je podjetje predstavilo četrto generacijo svojega
modularnega in za prihodnost primernega pametnega
števca AM550.

1960–1990
Dragocene izkušnje
V 60-tih letih 20. stoletja se je podjetje osredotočilo na
širitev proizvodnih zmogljivosti in vstop na nove trge.
Naslednje desetletje je zaznamoval prvi industrijski
števec za merjenje porabe električne energije, ki ga je
podjetje dalo na trg leta 1975.

Prvi začetki
Na zemljišču ob reki Savi je novoimenovano podjetje
Iskra začelo proizvajali števce električne energije.
Trg je takoj prepoznal kakovost Iskrinih števcev in
povpraševanje je skokovito naraslo. Leta 1954 je Iskra
zgradila lastno proizvodno linijo.
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ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE
IN VODOMERI
Ponujamo vam širok izbor naprednih izdelkov,
primernih za digitalna omrežja in aplikacije. Ne
glede na to, ali gre za izdelke za gospodinjsko
ali industrijsko rabo, pametne ali predplačniške
števce, kupcu prilagojene naprave ali projekte
na ključ – naš raznovrstni portfelj je zasnovan za
dolgotrajno uporabo.

Pametne rešitve,
pametnejše
storitve, izjemno
poslovanje –
Iskraemeco.

IZDELKI ZA KOMUNIKACIJO
Odlični števci v pametnih, sodobnih in v prihodnost usmerjenih omrežjih so le prvi korak. Zbrane
podatke je treba namreč čim hitreje ter čim bolj
natančno in varno posredovati v centralni sistem. Z Iskraemecovimi orodji in pripomočki podatki dobijo pomen.

PROGRAMSKE REŠITVE

STORITVE

Podatki brez zmogljivih orodij, s katerimi jih analiziramo in upravljamo, ne pomenijo veliko. Specializirano platformo za programsko opremo s
širokim izborom programov smo razvili na podlagi več deset let izkušenj. Naši strokovnjaki vam
bodo z veseljem pomagali, da boste svoje podatke čim bolje izkoristili.

Iskraemeco vas s svojim bogatim portfeljem storitev podpira v vsaki fazi vašega projekta. Naši
zaposleni so strokovnjaki za zasnovo, namestitev, vzdrževanje in ključne nadgradnje. Z nami bo
vaša infrastruktura postala izjemno močno orodje, ki ga potrebujete, da se lahko osredotočite
na tisto, kar delate najbolje.

Kot eden vodilnih ponudnikov merilnih rešitev si prizadevamo energetskim podjetjem ponuditi izdelke in storitve, s
pomočjo katerih se bodo lahko soočila z izzivi prihodnosti. Iskraemeco spoštuje svojo zavezo visoki kakovosti ter
kupcu prilagojenih rešitev in portfelja.

10
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Naše rešitve.

Smart City.

V nenehno spreminjajočem svetu povsod najdemo vznemirljive nove možnosti. Svoje aktivnosti usklajujemo s
potrebami kupcev in partnerjev, zato smo naredili korak
naprej, proti aktivnemu omrežju, kjer naprave sprejemajo
odločitve in izvajajo ukrepe v realnem času. Svojim kupcem
ponujamo širok izbor prilagojenih rešitev.

Pametno mesto (Smart City) je okolje medsebojno povezanih stavb in infrastrukture, ki zagotavljajo podatke. Gradniki pametnega mesta zbirajo in obdelujejo podatke in
jih spreminjajo v dodano vrednost za ljudi, ki tam delajo in
prebivajo.
Zagotavljamo brezhibno infrastrukturo in visoko usposobljene ekipe, ki vas bodo spremljale na poti od zasnove in
umestitve do uporabe katerega koli projekta za pametna
mesta.

Naj vam pomagamo, da bo vaše mesto začelo
delati za vas!
Energy IoT Platform, ki je plod lastnega razvoja, tvori jedro
naših rešitev za pametna mesta. Števce in njihov centralni sistem (HES) povezujemo s platformo, ki vsebuje navdušujoč izbor orodij za ravnanje s podatki.

GRADNIKI
•
•
•

Stavbe
Ulična razsvetljava
Učinkovita raba električne energije in
vode

NAPRAVE
•
•

Števci električne energije, vodomeri in
plinomeri
Izhodi PLC in RF

PROGRAMSKA OPREMA
•

•
•
•
•
•
•

Centralni sistem (HES) in sistem osnovnih
funkcionalnosti upravljanja merilnih
podatkov (MDM)
Energy IoT
Aplikacije za vodo in parkiranje
Prilagojena aplikacija
Obračun
Upravljanje sredstev
Kontrolni center pametnega mesta

STORITVE
PREDNOSTI
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+

Večja varnost

+

Optimizirana raba virov

+

Trajnostna poraba vode

+

Učinkovito ravnanje z odpadki

+

Obveščenost in ozaveščenost o
infrastrukturnih problemih

+

Boljše prevozne storitve

+

Zmanjšanje emisij

•
•
•
•
•

Namestitev
Preventivno vzdrževanje
Svetovanje
Programska oprema in pametno
merjenje kot storitev (SaaS, SMaaS)
Projektno vodenje
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Energy IoT.
GRADNIKI
•
•
•
•

Distribucijski sistem
Obnovljivi viri energije
Mikro-omrežje
Pomožne in trgovske storitve

NAPRAVE
•

Digital Grid.

•

Števci električne energije in precizijski
števci
Senzorji

PROGRAMSKA OPREMA
•

Digitalna omrežja (Digital Grid) so omrežja za prenos in
distribucijo električne energije, ki jih gradijo medsebojno
povezane naprave kot so pametni števci in senzorji. To
so vrhunski sistemi za spremljanje, analizo, kontrolo in komunikacijo, ki uporabnikom omogočajo, da znotraj svojih
oskrbovalnih verig racionalizirajo rabo virov in s tem povezane stroške ter čim bolj povečajo zanesljivost, preglednost in nadzor. Pametno omrežje je zasnovano tako, da
čim bolj poveča preglednost in zanesljivost vseh členov
energetske oskrbe.

•
•
•
•
•
•
•

Okrepimo omrežje prihodnosti.
Arhitekturo digitalnih omrežij običajno sestavljajo podatkovni centri, komunikacijska omrežja, sistemi SCADA, infrastruktura naprednega merjenja, sistemi za spremljanje
in avtomatizacijo ter posebej prilagojenih aplikacij.

Centralni sistem (HES) in sistem osnovnih
funkcionalnosti upravljanja merilnih
podatkov (MDM)
Spletno nastavljanje tarif
Odčitavanje števcev v realnem času
Upravljanje bremenitev
Kakovost dobave in kakovost električne
energije
Spletno upravljanje števca in omrežne
opreme
Vključenost strank (hišni prikaz porabe)
Zaznavanje tehničnih in komercialnih
izgub

STORITVE
•
•
•

Odločite se za sodelovanje z nami in z veseljem vam bomo
pomagali razviti in izvesti celovito rešitev, v celoti prilagojeno vašim potrebam.

•

Zasnova, svetovanje in namestitev
Vzdrževanje in delovanje
Programska oprema in pametno
merjenje kot storitev (SaaS, SMaaS)
Projektno vodenje

Platformo Energy IoT predstavljajo vmesno programsko
oziroma številne plasti tehnologije, ki povezujejo skupino
naprav ne glede na to, kako se te med seboj razlikujejo
po obliki, namenu ali protokolu. Naše stranke v platformi
Energy IoT prepoznajo nabor funkcionalnosti, pripravljenih za uporabo, ki učinkovito usmerjajo hitro razvijajoče se
aplikacije za povezane naprave in zagotavljajo stopnjevalnost in združljivost različnih naprav.

S podatki do boljšega življenja.
Energy IoT predstavlja zmogljivo večplastno tehnologijo, ki
omogoča preprosto opremljanje, upravljanje in avtomatizacijo povezanih naprav v vesolju interneta stvari.
Dodano vrednost ustvarjamo s povezovanjem podatkov iz
različnih virov ter iskanjem novih povezav med podatki in
posledičnim ustvarjanjem novih informacij.

GRADNIKI
•
•
•
•
•
•

Analitika
Odprti API
Tokovi podatkov
Robustnost
Odprta komunikacija
Upravljanje naprav in identitete

NAPRAVE
•
•
•
•

Izhodi
Podatkovni koncentratorji
Števci električne energije, vodomeri in
plinomeri
Senzorji

PROGRAMSKA OPREMA
•

Energy IoT

STORITVE
•
•
•
•

Zasnova
Namestitev
Vzdrževanje
Svetovanje

PREDNOSTI
+

Ena osrednja točka za zbiranje podatkov

+

Vsi senzorji v enem sistemu

+

Manjši vložek v usposabljanje

+

Višja stopnja avtomatizacije

+

Preglednost podatkov na nadzorni plošči

+

Izjemna analitična zmogljivost

PREDNOSTI
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+

Večja učinkovitost

+

+

Hitro prilagajanje spremembam na
električnih vodih

Razporejene proizvodne zmogljivosti in
alternativni energetski viri

+

Samozdravljenje omrežja

+

Manjša poraba/stroški električne energije

+

Napovedi potrebnih vzdrževalnih del

+

Uvedba odziva na povpraševanje in
dinamičnih cenovnih modelov

+

Simulacije omrežja v realnem času

IS K R A E M E CO − P REDSTAV I T EV PODJ E TJA

IS K R A E M E CO − P RE DSTAVIT E V PO DJE TJA

15

GRADNIKI
•
•
•
•
•
•

Smart Water.

NAPRAVE
•
•

Digitalizirane rešitve za upravljanje porabe vode v okolju
interneta stvari (IoT) ponujajo orodja, ki jih distribucije potrebujejo za učinkovito reševanje svojih glavnih izzivov: zbiranje prihodkov, učinkovito merjenje in obračunavanje porabe vode, zmanjšanje vrednosti skupne neprodane vode
(NRW), ozaveščanje in boljše storitve za kupce, učinkovita
izraba sredstev in upravljanje mobilne delovne sile. Naše
pametne rešitve za upravljanje vode kupcem prinašajo
konkurenčno prednost trajnostnega finančnega in tehničnega delovanja.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

+
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Točno merjenje vseh vodnih virov, končnih
odjemnih mest in večjih merilnih območij
(DMA)
Višji prihodki zaradi zmanjšanja vrednosti
neprodane vode (NRW)
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Odčitavanje vodomerov
Aktivna zaznava puščanja (DMA)
Obračunski sistem
Portali in aplikacije za odjemalce
Upravljanje z ekipami
Upravljanje sredstev
Analitika (NRW) in poročanje o dogodkih

STORITVE

V času, ko vodovodna podjetja prehajajo na naročniške
poslovne modele, so naše pametne rešitve za vodo odgovor za izzive, ki jih prinaša ta trend. Paket sestavljajo
izbor usklajenih pametnih števcev, in naprave za komunikacijo do upravljanja podatkov in programskih storitev
za merjenje, zaračunavanje, vključevanje odjemalcev in
optimizacijo omrežja.

+

Gospodinjski vodomeri s komunikacijo
Vodomeri ‘Bulk’ ‘Source’ in ‘Zone’ s
komunikacijo
Senzorji pretoka, temperature in tlaka v
merilnih območjih (DMA)
Zapisovalniki podatkov
Moduli wM-Bus, LoRaWAN in NB-IoT

PROGRAMSKA OPREMA

Ponujamo odgovore na najpomembnejše
izzive, s katerimi se soočajo distribucije za
vodo.

PREDNOSTI

Aktivna zaznava puščanja vode
Pametno merjenje in obračunavanje
porabe vode
Pametni predplačniški programi
Analitika in poslovni podatki (BI)
Upravljanje s terenskimi ekipami
Upravljanje premoženja

•
•
•
•

Projektno vodenje
Načrtovanje
Namestitev
Programska oprema kot storitev (SaaS),
pametno merjenje kot storitev (SMaaS)
in infrastruktura kot storitev (IaaS)

+

Hitrejša popravila in redno vzdrževanje
preko mobilne delovne sile

+

Boljše zadovoljstvo in uporabniška
izkušnja odjemalcev zaradi natančnega
obračunavanja in odsotnosti prekinitev
oskrbe

Smart
Prepayment.
Naše pametne predplačniške rešitve (Smart Prepayment)
povezujejo prodajni sistem z zmogljivo napredno merilno
infrastrukturo. Kot celovita storitev podpira širok izbor funkcij, med drugim daljinski upravljalnik predplačil, odčitavanje števcev in daljinsko krmiljenje. Pametne predplačniške
storitve omogočajo elektrodistribucijam boljši nadzor nad
svojimi omrežji, kar vodi k zmanjšanju tehničnih in komercialnih izgub.

Sprotna plačila na podlagi dejanskih podatkov.
Pametna rešitev za predplačniške sisteme, ki uporablja
napredne komunikacijske in merilne tehnologije, samodejno meri, zaznava, zbira, upravlja in analizira podatke
o energiji in na tak način omogoča elektrodistribucijam in
odjemalcem koristen vpogled v podatke. Takšna strokovna, zanesljiva in varna elektroenergetska storitev pomaga uporabnikom bolj smiselno razporejati vire ter s tem
zmanjšati izgube energije in znižati stroške.

GRADNIKI
•
•
•
•
•

Distribucijski sistem
Obnovljivi viri
Mikro-omrežje
Pomožne storitve
Trgovske storitve

NAPRAVE
•
•
•
•

Predplačniški števci
Podatkovni koncentrator (DCU)
Uporabniški vmesnik (CIU)
Omrežje

PROGRAMSKA OPREMA
•
•
•
•

Spletni klient
Obračunavanje
Prikaz poročil
Komunikacija

STORITVE
•
•
•
•
•
•

Podatkovni center in sedež podjetja
Namestitev
Vzdrževanje
Svetovanje
Pametno merjenje kot storitev (SMaaS)
Projektno vodenje

PREDNOSTI
+

Dobroimetje lahko uporabnik naloži z
aplikacijo kjerkoli in kadarkoli

+

Veliki prihranki virov pri administraciji in
reševanju pritožb

+

Različni in daljinski vmesniki, podatki števca
in obračunski podatki v mobilni aplikaciji

+

Preglednost podatkov v realnem času za
boljše odnose z odjemalci

IS K R A E M E CO − P RE DSTAVIT E V PO DJE TJA
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POVEZLJIVOST

Gonilna sila
naših poslovnih
odločitev.
Pametna mesta, pametna omrežja, najsodobnejše tehnologije in moderni načini dela zahtevajo drugačen način
razmišljanja ter inovativen pristop k izzivom, s katerimi se
sooča merilna industrija. V času hitro spreminjajočih pogojev na trgu je pomembno slediti novim trendom in
sprejemati premišljene in strateške odločitve. INOVACIJE,
VARNOST in POVEZLJIVOST so trije ključni gradniki naše
poslovne miselnosti.

18
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Povezljivost je ključna lastnost vseh naših rešitev. Naši izdelki in rešitve se povezujejo z vsemi obstoječimi protokoli in
tehnologijami. Rešitve lahko v celoti prilagodimo sistemom
in omrežjem tretjih strank. Naši izdelki podpirajo izmenljive
komunikacijske module, ki lahko uporabljajo različne komunikacijske tehnologije, prenesene na aplikacijsko raven.

VARNOST
Digitalna preobrazba in internet stvari prinašata nove in
nenehno spreminjajoče tehnologije in procese, ki od nas
zahtevajo, da smo inovativni ter prilagodljivi v poslovnih
procesih in načinih dela. V digitalni dobi je informacijska
varnost pomemben izziv. Kot ponudnik storitev Iskraemeco
nenehno integrira in nadgrajuje večplasten in celovit koncept varnosti v celotni komunikacijski verigi, pri čemer se
temu pomembnemu izzivu posveča celotna organizacija.
Varnostna načela, ki jih dosledno prilagajamo spreminjajočim potrebam kupcev, so srce vseh varnostnih ravni in
elementov pametnih rešitev merjenja. Zagotavljamo celovito okolje za merjenje in obdelavo podatkov, ki deluje
kot varna enota, za katerega smo razvili KMS sistem (Key
management sistem), na katerem temelji Iskraemecova
varnostna infrastruktura.

INOVACIJE
Inovativni pristop naše ekipe je gonilna sila in izjemno pomemben element našega poslovnega razvoja. Inovativnost in ustvarjanje idej sta ključni sestavini naše podjetniške
kulture, ki podpira dolgoročno vizijo, strateško razmišljanje
in konkurenčno prednost. Sodelovanje s sodelavci, poslovnimi partnerji, zunanjimi strokovnjaki in vsemi deležniki
je zagotovilo za uspešno uresničitev novih idej, ki najdejo
svoje mesto v novih ter izboljšanih izdelkih in storitvah.

IS K R A E M E CO − P RE DSTAVIT E V PO DJE TJA
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Vplivna območja.
Globalno podjetje,
prisotno na
lokalnih trgih
ŠVEDSKA

ZDRUŽENO KRALJESTVO

RUSIJA

NIZOZEMSKA

Regionalni
proizvodni in
servisni obrati

NEMČIJA

ŠVICA
BELGIJA

BIH
SLOVENIJA

FRANCIJA

EGIPT
SAVDSKA ARABIJA

Središče znanja v
Sloveniji, Indiji in
Egiptu

Več kot 1500
zaposlenih po
vsem svetu

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
INDIJA
NIGERIJA

Podjetje IE

KOLUMBIJA

Proizvodni obrat

ZAMBIJA
MALEZIJA

R&R center

Izvoz v več kot 80
držav sveta
ARGENTINA

Proizvodnja na več
kot 30.000 m2

Skupaj dosežemo več.
20
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EVROPE
ISKRAEMECO, d.d.
Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija
E-naslov: info@iskraemeco.com
Telefon: +386 4206 4000
Iskraemeco Benelux
Sint Jorisstraat 84a / bus 2
8730 Beernem, Belgija
E-naslov: infobe@iskraemeco.com
Telefon: +32 50 550 513
Iskraemeco Germany
Don-Bosco Strasse 8
96047 Bamberg, Nemčija
E-naslov: info@iskraemeco.com
Telefon: +386 4 206 41 80
Iskraemeco Schweiz AG
c/o BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich, Švica
E-naslov: info@iskraemeco.com
Telefon: +386 4206 4000

AFRIKA
Iskraemeco Egypt
Plot no. 87, Banks Center St. 1st District
5th settlement, Cairo, Egipt
E-naslov: info.iskra@iskraemeco.com.eg
Telefon: (+202) 275 99 749

AZIJA

Iskraemeco Sverige AB
Knivsmedsgatan 1
SE-592 30 Vadstena, Švedska
E-naslov: info@iskraemeco.se
Telefon: +46 143 10 661

Iskraemeco India Private Limited
Unit No. 902, 9th Floor
Eros Corporate Tower, Nehru Place
New Delhi 110019, Indija
E-naslov: Info.india@iskraemeco.com
Telefon: +91 9831339837

Iskraemeco UK
Bailey House, 4-10 Barttelot Road
Horsham, West Sussex, RH12 1DQ,
Združeno kraljestvo
E-naslov: info@iskraemeco.be
Telefon: +32 50 550 513

Iskraemeco Malaysia Sdn. Bhd.
Lot 115493
Kawasan Perindustrian Pengkalan
Perak, 31500 Lahat, Ipoh, Malezija
E-naslov: abhanan@tm.net.my
Telefon: +60 5 32 20 233

LATINSKA AMERIKA
Iskraemeco s.r.l.
Av. Caseros 3405 Piso 2, C1263AAD
Distrito Tecnológico – CABA, Argentina
E-naslov: Iskraemeco.latam@iskraemeco.com
Telefon: +54 11 6699 2344

BLIŽNJI VZHOD
Iskraemeco Middle East FZE
High Bay Building
First Level Office No. 18
Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 90395, Dubaj – Združeni Arabski Emirati
E-naslov: iskraemecome@iskraemeco.com
Telefon: +971 4 335 8890
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