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Ідентифікація

 Усі моделі ebIX® ґрунтуються на 
використанні унікальної ідентифікації, яка є 
неописовою

 Основне застосування ідентифікації:
 Сторона
 Точка вимірювання / Область мережі
 Місце знаходження
 Продукт
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Професійний досвід щодо 
схеми ідентифікації

1. Ідентифікація має бути позбавлена смислу (тільки 
ідентифікація, жодного опису!)

2. Ідентифікацію необхідно створювати і підтримувати на 
найнижчому рівні

3. За все треба платити.

• Твердження №1 є безперечним, але це правило надто часто 
порушується. 

• Твердження №2 - приклад: дозволити мережі створювати 
ідентифікацію для власних точок вимірювання. Необхідно 
переконатись, що обрано такий формат і забезпечено такі 
умови, що ідентифікації, створені мережею А і мережею В, є 
унікальними по відношенню одна до одної. (*)

• (*) Зазвичай це здійснюється шляхом створення ієрархії видачі відповідальності. Один загальний орган, що видає 
відповідальність, наділяє відповідальністю декілька органів нижчого рівня (зазвичай, національну організацію), які в свою 
чергу наділяють відповідальністю (= діапазони ідентифікації) третій рівень (зазвичай компанію).
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Професійний досвід...

• Твердження №3: 
• видача ідентифікації потребує належного управління, а це 

досить дорого
• деякі люди схильні не звертати на це уваги або навіть 

заперечувати це, але врешті решт це просто потребує значних 
коштів

• З цієї причини більшість країн у Північній Європі обрали 
ідентифікації ДжіЕс 1 (GS1), оскільки ця організація вже 
застосовує ДжіЕс 1 для власних цілей. А потім зазвичай з 
деякими належними перемовинами можна укласти угоду за 
нижчу вартість, ніж при самостійному виконанні всіх цих дій. 

Але будьте готові: завжди буде хтось, хто піддасть сумніву 
доцільність такої угоди (навіщо сплачувати кошти за ідентифікацію, 
яку в кінцевому підсумку ми самі маємо видавати?). Особливо 
після.

5



Професійний досвід щодо 
впровадження схеми 
ідентифікації

• Першим кроком є введення однієї стандартної схеми ідентифікації. Однак 
наш досвід показав, що також необхідний другий крок: 

• підтримати впровадження (тобто: переконатись, що ідентифікації 
видаються в однаковий спосіб усіма, до чітких визначень для точки 
вимірювання або території, або сторони). 

• спробуйте виключити можливість:
• використання “віртуальних” точок вимірювання (в основному 

агрегацій усіх видів). 
• створення всіх видів ідентифікації сторін, які в кінцевому підсумку 

призначені лише для внутрішнього визначення маршруту по 
поточних застосуваннях. 

• причина для обох: не навантажуйте інших своїми внутрішніми 
проблемами. 

• майте на увазі:
• кожна ідентифікація, яка була видана, призводить до управління 

вихідними даними, які належать цій ідентифікації
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Отриманий досвід!

• без належної схеми ідентифікації електронний обмін 
інформацією не працюватиме. Так просто. 

• які витрати на схему ідентифікації є виправданими? В 
основному стільки, скільки потрібно, тому що без неї ви 
можете стати банкротом.

• також слід зважати на той факт, що особливо для ідентифікації 
точок вимірювання, після впровадження, їх ймовірно ніколи не 
буде змінено. Отже, навіть незначний платіж потрібно буде 
вносити впродовж десятиліть, і тому він перетвориться на 
серйозну суму (див. примітки)

• ebIX® надає перевагу системі GS1 над EIC
• система EIC містить смисл
• перевага GS1, але обмежена ціною, яку вони беруть. Розумна 

плата – це добре, але заробляння грошей за рахунок 
енергетичного сектору – це не добре.
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Хаби

Gerrit Fokkema



Перелік питань

 Початок лібералізації…..
 Що необхідно

 Спрощення ринку

 Типи центрів діяльності
 Розгляд
 Переваги
 Приклади



Початок лібералізації

 Що це означає?



Початок лібералізації

Раптом виникає необхідність
 Розділити і розрізнити ролі;
 Мати спільні процеси з іншими сторонами;
 Мати залежності між сторонами;
 Обмінюватись і ділитись інформацією між 

сторонами;

• Спілкуватись з іншими сторонами;

• ….щось робити….



Визначення ролей
 ebIX, спільно із Європейською федерацією торговців енергією (EFET) 

та Європейською мережею операторів систем передачі електроенергії 
(ENTSO-E) розроблено Гармонізовану рольову модель із 
неділимими ролями з чіткими сферами відповідальності і 
відношеннями між ними;

 Професійний досвід: 
• Чітке визначення та ідентифікація Точки вимірювання;
• Використовувати ролі для організації свого ринку;
• Використовувати ролі для організації своєї власної организації;
• Чітко визначити процеси і взаємодію ролей; 
• Не починати з винятків.



Визначити процеси
ebIX розроблено моделі процесів (Специфікації 
бізнес-вимог) для лібералізованих ринків 
електроенергії та газу на основі провідного досвіду 
та відповідно до регламенту ЄС:
• Зміна постачальника
• Зміна споживача по точці обліку
• Завершення постачання
• Коригування характеристик точки вимірювання
• Коригування конфігурації вимірювання 

для точки вимірювання
• Попередній запит характеристик

точки вимірювання
• Зміна Сторони, відповідальної за баланс
• Завершення відповідальності за вимірювання 

даних

• Зміна відповідального за вимірювання 
даних

• Зміна відповідального за пропускну 
здатність

• Збір даних вимірювання
• Визначення показників лічильника
• Вимірювання для розрахунку за 

небаланси
• Вимірювання для маркування
• Вимірювання для взаєморозрахунків
• Вимірювання для виставлення рахунків

Використовуйте Специфікацію бізнес‐процесів як хорошу 
точку відліку для обговорення;
Персоналізуйте її за необхідності.



Спілкуйтесь …



При створенні ринку

 Необхідно мати загальні ділові правила, 
узгоджені в даній галузі;

 Необхідно чітко визначити й описати 
ринкові процеси (ланцюжок);

 Необхідно структурувати загальновживані 
дані;

 Необхідно визначити канали і протоколи 
зв’язку;

 (Деякі) правила мають бути визначені 
регулятором.



Необхідність спрощення 
ринку

 Де правда і якою є правда?
 Управління Точкою вимірювання.

 Хто що робить?
 Чіткі ролі.

 Існує необхідність спрощення ринку;

 Це потребує певного регламенту.
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• Allocation & Reconciliation
• Balancing & Settlement 

• Metering point administration
• Measurement data registration

Спрощення ринку є важливим для 
ефективного функціонування 
лібералізації і комерційної сфери

Єдина система управління ринком 
призводить до таких результатів:

• Ринок, який добре функціонує: 
дані точок вимірювання, дані 
вимірювання і дані для 
розміщення і врегулювання 
мають бути повними і легко 
доступними;

• Послідовні дані: дані 
вимірювання складаються з 
часових рядів, які мають 
зберігатись разом впродовж 
тривалого періоду для 
підтримання історичної 
послідовності;

• Існуючий легкий доступ і нові 
ринки;

• Єдині “правила гри” для 
доступу до даних полегшують 
конкуренцію та інновації 
(немає блокування з 
агрегаторами даних).

• Розміщення і врегулювання
• Баланс і розрахунки

• Управління Точкою вимірювання
• Реєстрації виміряних даних

Платформа для надання доступу до:



Рівні управління ринком

Багато/двосторонній Дата хабКомунікаційний хаб

• Багато/двосторонні повідомлення
• Некероване і неоднорідне 

опрацювання
• Індивідуальні витрати

• Головний центр взаємодії
• Стандартизовані повідомлення
• Керовані процеси
• Неоднорідне опрацювання
• Сумісні витрати

• Централізовані реєстри даних
• Стандартизовані повідомлення
• Керовані процеси
• Одноманітне опрацювання
• Сумісні витрати

потенціальні X млн двосторонніх 
зв’язків
Y системи управління ринком

потенціальні 123 зв’язки
Y системи управління ринком

потенціальні 123 зв’язки
1 система управління ринком



Передумови хабу

 До початку: ролі і процеси мають бути чітко 
визначені і прийняті на ринку;

 Потреби мають бути очевидно 
нейтральними для всіх учасників ринку і 
всіх ролей;

 Необхідне чітке управління на ринку:
 Бажано широка участь на ринку у 

визначенні того, що робить центр діяльності 
і під чиєю відповідальністю (може бути 
більш ніж одна сторона);

 Відповідальні за діяльність мають бути чітко 
визначені і розподілені.



Переваги центрів діяльності

 Більш прозоре й одноманітне опрацювання:
 Процеси ebIX (іноді з простими модифікаціями) можуть 

бути впроваджені в усіх типах хабів; 
 ebIX оновить модельовані процеси залежно від хабу.

 Чітка взаємодія
 Може бути детально визначена і забезпечена;
 Чим більше даних циркулює (як з інтелектуальними 

лічильниками), тим більше переваг отримує центр.
 Сторони працюють незалежно одна від одної;

 Може спростити функціональне відокремлення.
 Може прискорити впровадження змін і нові функції на ринку;
 Може призвести до кращих “єдиних правил гри”;
 Пропонує низький бар’єр для входу на ринок.



Приклади



Багатостороння 
взаємодія на 
лібералізованому ринку

Постачальник Оператор мережі

Постачальник Оператор мережі

Постачальник Оператор мережі

Постачальник Оператор мережі

Постачальник Оператор мережі

Постачальник Оператор мережі

Постачальник Оператор мережі
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Постачальник

Постачальник

Постачальник

Постачальник

Сторона, відповідальна за 
підтримання балансу

Blance Resp. Party

Сторона, відповідальна 
за вимірювання

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Із комунікаційним хабом

Сторона, відповідальна за 
підтримання балансу
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Постачальник

Постачальник

Постачальник

Постачальник

Сторона, відповідальна за 
баланс

Blance Resp. Party

Сторона, відповідальна 
за вимірювання

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Оператор мережі

Із датахабом

Сторона, відповідальна за 
баланс



Приклад функції датахабу:
Централізований реєстр точок 
вимірювання

 Централізований Адміністратор точок вимірювання, де
 Єдине джерело істинної інформації;
 Один шлях доступу до ринку;
 Опрацювання даних у режимі реального часу;
 Усі ролі на ринку розмежовані:

 Розмежована відповідальність за 
властивості реєстру.

 Датахаб бере на себе роль Адміністратора точок 
вимірювання.

 Високий рівень прозорості (“принцип скляного будинку”).

Оператор 
мережі 

/Оператор 
системи 
розподілу

Ринкові процесів

Поста-
чальник

Сторона, 
відповідаль-
на за баланс

Сторона, 
відпові-
дальна за 
вимірю-
вання

М
ережеві процеси

Реєстр точок 
вимірювання

“Принцип скляного 
будинку”:

• Розмежована відповідальність
• Стандартизація
• Простота
• Прозорість
• Режим реального часу
• Гнучкість

Оператор 
системи 
передачі



ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАСТУПНІ 
КРОКИ - ОБГОВОРЕННЯ

Lucy Sarkisian  



Підсумок і рекомендації - 1

 Обмін даними є ключовим компонентом лібералізованих ринків 
електроенергії:
 Без обміну даними, що добре функціонує, конкуренція не буде працювати, і 

надійність постачання може навіть опинитись під загрозою через проблеми 
із визначенням відповідального за небаланси

 Виходячи з кількості даних, особливо це стосується роздрібного ринку 
споживачів

 Виходячи з різноманіття учасників ринку і їхньої кількості, стандарти 
обміну даними є необхідними й ефективними

 Інформаційно-технологічні і внутрішні процеси кожного учасника ринку 
мають розвиватись відповідно до стандартів обміну даними

 Особливо із розумними лічильниками та вибуховим зростанням 
кількості даних та необхідності їх обробки ближче до реального часу, 
управління централізованим обміном даних, а саме датахаб, може 
допомогти із цим складним механізмом та підвищуватиме шанси 
правильного використання нових даних. 
 Але без визначення та стандартизації багатьох бізнес процесів для всіх 

учасників ринку, датахаб не працює та не досягає своїх цілей.  27



Підсумок і рекомендації - 2
 Багато європейських країн скористалися перевагами досвіду 

інших країн для прискорення переходу до конкурентних ринків 
постачальників і споживачів, наприклад Німеччина від 
Скандинавії

 ebIX – це доведений та ефективний спосіб для обміну 
досвідом, достатньо точний для побудови інформаційних 
технологій у кожній країні

 Але ebIX також передбачає національну участь, часто 
Операторів систем передачі і розподілу або асоціацій, які 
надалі визначають і впроваджують процеси і стандарти ebIX у 
своїй країні

 На завершення:
 Будьте амбіційними, однак тримайте всі кроки у полі зору і 

створюйте необхідні складні системи крок за кроком
 Використовуйте сукупність досвіду, процесів і стандартів ebIX
 Найважливіше, ноу-хау експертів Робочих груп ebIX
 Запрошуємо вас долучитися до ebIX, стати членом ebIX – це

велика цінність. 28



www.ebix.org
Більш детальна інформація:
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