POŽADAVKY NA KORPORÁTNÍ GIS

VÝSLEDKY

•

Korporátní GIS představuje datovou základnu pro všechny další systémy provozované
v rámci celé společnosti.

•

Musí disponovat silnou podporou analytických úloh.

•

Nutností je interoperabilita ve vztahu k systémům provozovaným mimo Skupinu ČEZ,
zejména podpora standardů OGC a směrnice INSPIRE.

•

Řešení musí respektovat požadavky na data ze strany interních zákazníků.

•

Sjednocení pěti různých datových
modelů do jediného.
• Integrace desktopových i webových
klientů do podnikových systémů.
• Možnost zpracování dat u externích
dodavatelů.
• Sdílení dat prostřednictvím služeb
s okolními systémy

GIS ve Skupině ČEZ
GIS jako ústřední prvek technického informačního systému
POČÁTEČNÍ STAV
POUŽITÝ ESRI
SOFTWARE
•

ArcEditor
(desktopoví klienti)

•

ArcIMS, ArcGIS Server
(publikace dat)

•

ArcFM Solution Desktop
(rozšíření pro správce
inženýrských sítí)

•

ArcGIS Data
Interoperability
(migrace datových modelů)

Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., založené v roce 1992, byla výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývala výrobou, rozvodem
a prodejem tepla. Spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi vznikla v roce 2003 Skupina
ČEZ, která se stala nejvýznamnějším energetickým uskupením ve střední a východní Evropě.
Skupina ČEZ dnes patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou.
Jednotlivé společnosti Skupiny ČEZ jsou vlastníky rozsáhlé technické infrastruktury. V případě ČEZ Distribuce, a. s., jde o značnou část území České republiky. Celková délka vedení
představuje trojnásobek délky celé silniční sítě v České republice nebo téměř čtyřnásobek
obvodu Země. V infrastruktuře, která se neustále mění a rozšiřuje, se dále nalézá téměř padesát
tisíc transformačních stanic a stovky tisíc dalších zařízení, jejichž přesná evidence je pro provoz
a údržbu energetické soustavy nezbytně nutná.
Každá z regionálních distribučních společností udržovala vlastní technickou evidenci infrastruktury na bázi GIS. Jednalo se o desítky oddělených evidenčních systémů s různým datovým
modelem, založených na různých softwarových platformách. Ačkoli se jednalo o popis prakticky totožných technických zařízení, nebyly výstupy z těchto systémů navzájem plně kompatibilní. Nad nekonzistentními daty nebylo možné provádět analýzy, ani aplikovat stejné pracovní
postupy a metodiky. Tento stav bylo nutné změnit a veškerou evidenci sjednotit pod jednotný
systém.

JEDNOTNÝ KORPORÁTNÍ GIS
Návrh systému již od počátku počítal s co největším propojením dat infrastruktury s ostatními firemními systémy. V tomto návrhu se GIS stal ústředním prvkem celého technického informačního systému (TIS). Bylo nutné zvolit takové řešení, které splní náročná provozní kritéria,
mezi něž patřila například možnost různých pohledů na data (odlišné požadavky na zobrazení
má ekonom a jiné např. technik) nebo systémová interoperabilita formou podpory datových
TIS

Schéma implementace GIS s ostatními
firemními systémy ve skupině ČEZ

SAP
AM, ...
CIS

Prostředí základního
webového klienta.

DŘS – dispečerský řídicí systém,
WMS – workflow management systém,
CIS – zákaznický informační systém,
REAS – regionální distribuční společnost,
SAP AM – Asset Management System,
SAP PS – Project System,
SAP PM – Plant Maintenance System
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standardů. Struktura cílového datového modelu byla sestavena s využitím zkušeností s vývojem pěti původních modelů distribučních společností.

SOUČASNÝ STAV
Po úspěšné migraci a následném upgrade pracuje s novým řešením přes 2 000 uživatelů,
kteří do něj přistupují prostřednictvím desktopových a webových klientů. Desktopoví klienti
(ArcEditor) se připojují terminálovým způsobem, což umožnilo jednak zachovat stávající hardware, jednak využít externí dodavatele pro zpracování a migraci dat. Do prostředí ArcEditor
byla doprogramována lišta specializovaných nástrojů ČEZ TOOLS, navržených jak pro větší
komfort při správě a editaci dat, tak pro snazší komunikaci s okolními systémy.
Webový klient umožňuje nejen prohlížení dat, ale i jejich editaci. Dále nabízí pokročilé lokalizační nástroje, tiskové úlohy a vizualizaci dat v závislosti na podmínkách, jako je např. zvolené
prostředí či pracovní pozice zaměstnance. Integrací se systémem SAP je dále usnadněno zpracování požadavků od uživatelů. GIS se tak stal nedílnou součástí firemních procesů a bez jeho
znalosti se téměř nikdo neobejde.

ZHODNOCENÍ PROVOZU A DALŠÍ ZÁMĚRY
V současné době je systém provozován ve standardním režimu. Byly provedeny kroky
vedoucí k optimalizaci výkonu systému, optimalizaci pracovních postupů a datového modelu.
Zároveň byly zahájeny kroky pro začlenění informačních systémů Skupiny ČEZ do projektů
eGovernmentu. V první fázi jde o vytvoření systému pro automatizované poskytování vyjádření k existenci sítě, poskytování dat ÚAP a sdílení dat s ostatními vlastníky technické infrastruktury. V dalších etapách bude prioritou problematika řešená v rámci DMVS, zejména problematika Digitální technické mapy a její využití jako referenčního mapového podkladu pro
správu technické infrastruktury v rámci ČR.
Skupina ČEZ
http://www.cez.cz
ČEZ Distribuce, a.s.
http://www.cezdistribuce.cz

GIS je kromě správy distribuční sítě využíván také pro analýzy dopadů živelných pohrom
na energetickou soustavu. Tyto analýzy významným způsobem usnadňují jejich zvládání
a umožňují predikci následků. Využitím GIS je rovněž možné optimalizovat činnosti spojené
s údržbou a rozvojem energetické soustavy.

Prostředí specializovaného webového klienta ArcGIS Serveru

Prostředí desktopového klienta – ArcEditor
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