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A legfőbb okok amiért a projektet csináljuk
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Manuális, repetitív 
folyamatok

Solar boom
Eltérő szabályozás: 
Megengedett akkumulátors
tárolók használata 

• Jelenleg a NEPLAN nevű 
szoftvert használjuk a 
csatlakozási igényekhez 
kötődő számítások 
elvégzésére

• A folyamat rendkívül 
időigényes. Minden egyes 
igény elbírálásához 
hozzávetőleg 2 óra 
szükséges.

• Az igények számának és 
komplexitásának növekedése

→ Növekvő nyomás a 
folyamataink javítására, hogy 
az esetleges csúszások ne 
okozzanak rossz vevői élményt

• A magyar szabályzási 
környezet lehetővé teszi DSO 
– k számára is tárolók üzleti 
célú felhasználását

• Vállalaton belül az ezzel való 
számolás könnyen szűk 
keresztmetszetté válhat
→ szoftveres támogatás 
szükséges

E.ON SE innováció
lighthouse projektek 

között van a GPT
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15-16th Augusztus 29th November

Hálózat tervező 
alap funkcionalitási 

kidolgozásra 
kerültek, az 

ügyfélfelülethez a 
mock-up elkészült

31st Január 17th Február 28th Május

A hálózattervező és 
az ügyfélfelület 

teljes 
funkcionalítással

elkészültek

2020

Teszt fázis

2019

1st Július

A tesztidőszak 
kezdete 

Board 
meeting

A pilot projekt fő fázisai

Kick-off



A projekt nagy lehetőségekre mutatott rá 
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 Idő megtakarítás (folyamat egyszerűsítés, 
előszűrés)

 Innovatív eszközökkel való számolás
lehetősége

 A hálózat igényeinek költséghatékony
értékelése

→ Pénz és idő megtakarítás 

Ügyfél Hálózat tervező

 A csatlakozási igények digitalizálása

 Gyorsabb válasz és kezelési idő

 Azonnali visszajelzés az előzetes 
ellenőrzésnek köszönhetően

→ Javuló ügyfél élmény

Egy win-win helyzet megteremtése



Specifikus 
teszteseteken alapuló 

tesztelés

Visszajelzés a 
beszállítóknak

Visszajelzés a 
beszállítóktól

Agilis, iteratív ciklusokban dolgoztunk, 
hogy mindkét megoldást tökéletesítsük 
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https://adt-104673.adaptricity.com/
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Folyamat optimalizáció

Adatminőség

NPS érték a hálózattervezőktől

NPS érték az ügyfelektől

Potenciális pénzügyi előnyök és elkerült költségek

Measured KPIs
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Folyamat optimalizálás: Szükséges 
időt 75% al sikerült csökkenteni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Source for figure: Link

A B C D E

Jelenlegi 
folyamat

Pilot során 
kialakított 
folyamat

Eredmény

Hálózat tervezők által eltöltött idő 

Az ügyfelek várakozási ideje (nap)

Lépések száma
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frefa-consulting.at%2Fimages%2FBlog%2Fprozessoptimierung-wirkung.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Frefa-consulting.at%2Fblog%2F699-was-bewirkt-eine-prozessoptimierung&tbnid=oVeu8hxj9nXksM&vet=12ahUKEwj6rLiij4HqAhUO4oUKHYC5BYUQMyhcegUIARDWAQ..i&docid=7G6y3acwjL90PM&w=745&h=214&itg=1&q=Prozessoptimierung&hl=de&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj6rLiij4HqAhUO4oUKHYC5BYUQMyhcegUIARDWAQ


Adatminőség ellenőrzése 4 eseten keresztül: Mindkét beszállító 
eredménye elfogadható, Envelio kicsit közelebb van a NEPLAN-hoz 

Pilot terület: Kelet Magyarország, Biharkeresztes körül. 
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Teszteset 1 Teszteset 2 Teszteset3 Teszteset 4

Adaptricity: 
átlagos eltérés a NEPLAN –hoz 

képest

Envelio:
átlagos eltérés a NEPLAN –hoz 

képest

A gyorsfeszültség változás az erőmű 
csatlakozási pontján

- 5,7 % + 2,4 %

A gyorsfeszültségváltozás a vonal végén - 5,3 % + 2,7 %

A gyorsfeszültségváltozás a meglévő 
erőművek csatlakozási pontján 

- 5,6 % + 3,9 %

Teszteset 3 NEPLAN: 3,70 % Adaptricity: 3,92 % Envelio: 3,59 %



Felmérés:

Jó eredmények de nincs egyértelmű 
győztes a kevés visszajelzésnek 

köszönhetően.

Kevés visszajelzést kaptunk az ügyfelektől az 
oldalról, viszont azok nagyon pozitívak voltak.
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A regisztráció és profil 
létrehozásának 
lehetősége hasznos lenne

Remek hiánypótló 
kezdeményezés

Szeretnék látni az felületen egy rövid
leírást arról, hogy mit tartalmaz a 
megvalósíthatósági tanulmány

A rendszer nagyon szimpatikus, 
több információt ad és jóval 
könnyebb kitölteni az adatokat.

https://adt-104673.adaptricity.com/
https://eon-hungary.envelio.de/


NPS érték a hálózattervezőktől az 
Adaptricity –t mutatja jobbnak

13
∑

Neplan

5

Envelio

6,25

Adaptricity

8

NPS-érték 
(0-10)

Minden 
igényünkre 
reagáltak 

Az automatikus 
javaslattétel nagyon előre 
mutató.

A szoftver több információt ad, 
nagyon áttekinthető. 

A szoftver nem 
teljesen a mi 
igényeinkre fókuszál

A szoftver nem tesz automatikus javaslatokat

Úgy tűnik, hogy a 
már kész termékük 
tökéletességéről 
szeretnének 
meggyőzni minket.
Összességében 
kiforottabb
megoldásnak tűnik

https://adt-104673.adaptricity.com/
https://eon-hungary.envelio.de/


Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet!

Borovics Bálint

balint.borovics@eon-hungaria.com

2020. 09. 16.


