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„A mobil adatátviteli 
technológiák alkalmazásával
erősíteni tudjuk pozíciónkat,  

hiszen a jövő megoldásait  
használjuk a jelenben.”

A vízóra leolvasás  
költségeit minimálisra
kell leszorítani!

A probléma

A megoldás

A mérőórák leolvasása nem jár különösebb nehézségekkel, mégis a vízórák esetében egy speciális helyzettel állunk szemben. A vízdíj 
alacsony mértéke miatt ugyanis a mérőóra-leolvasás költségét nehezebb kigazadálkodni, mint a többi közmű esetében. Ráadásul a leolvasás 
pontatlansága miatt keletkezett hiányt, az ún. maradványvíz díját egy lakótelep esetében a közös költségből kell kifi zetni. A feladat tehát nem
kevesebb volt, mint egyszerre pontosítani a méréseket, és a minimálisra szorítani a költségeket.

A problémát a Cardware Kft. a Vodafone segítségével 
oldotta meg. „A rendszerből gyakorlatilag az 
emberi erőforrást kellett ’kitervezzük’, így tudtuk  
a költségeket  és  a  pontat lanságot  is 
csökkenteni.” – mondja az ügyvezető. „Egy 
M2M, vagyis adatátvitelre képes rendszerrel 
szereltük fel az almérőket (lakásban 
található vízórák), illetve az egyes házak 
főmérőjét is. Az adatok pedig a Vodafone 
GPRS hálózatán keresztül kikerülnek az 
internetre, így az ország bármely pontjáról, 
éjjel-nappal ellenőrizhetjük az óraállásokat.”  
A rendszer, melyet Magyarországon először 
a budapesti Nyírpalota utcai lakótelep 
470 lakásában építettek ki mindkét feladatát 
teljesíti. A kis hatósugarú adóval felszerelt 
almérők a pontos adatot küldik a szervernek, így 
a maradványvíz költsége gyakorlatilag megszűnt,  

a rendszer fenntartásának havi költsége pedig elhanyagolható. 
Sőt, mivel az adók akár percenként is elküldhetik 

a mérőórák adatait, könnyedén kiszűrhetőek  
a problémákra utaló jelek, melyeket a program 

külön jelez is. Így, ha valamelyik lakásban 
például csőtörés van, vagy akár csak elromlott 
a vízóra, a szokatlan vízhasználatból gyorsan 
kikövetkeztethető a baj, és orvosolható a 
probléma. Ezzel pedig sok kellemetlenség 
(pl.: beázás, megnövekedett költségek) 
előzhető meg. A Cardware rendszerével 
a vízórák állása a Vodafone rendszerén 
keresztül egyenesen a szolgáltatóhoz jut, így 

a folyamat gyakorlatilag a leolvasástól a számla 
kiállításáig teljesen automatikus és pontos.  

A költségek csökkentése mellett a rendszer segít 
elkerülni a beázással járó károkat is.

A folyamatgyakorlatilaga leolvasástól  a számla kiállí-tásáig teljesen automatikus.

Az eredmény

A mérőórák pontosságának beállítása

A maradványvíz költségének  
megszüntetése

Gyorsabb és olcsóbb mérőóra-leolvasás

Folyamatos ügyelet a vízórák felett

A problémás helyzetek azonnali  
felismerése

Az M2M kommunikáció
Vagyis machine-to-machine kommunikáció, amikor gépek tartják egymással az adatkapcsolatot, és kimutatásokat 
készítenek az adatokból. A rendszer a skandináv országokból származik, ahol a nagy távolságok és az alacsony 
népsűrűség miatt nehéz volt megoldani a folyamatos műszaki ügyeletet, ezért új megoldásokat fejlesztettek 
ki. Magyarországon most indul az M2M rendszerek kiépítése, melynek egyik úttörője a budapesti Cardware Kft.

További esettanulmányok: vodafone.hu/uzleti/kozep-nagyvallalatok/miert-a-vodafone/partner-halozatunk/esettanulmanyok


