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KDO JSME
§ naše firma SOFTLINK působí v oblasti monitoringu a měření spotřeby 

energií a médií od roku 2007
§ náš vývojový tým a management si přinesl zkušenosti z oborů 

telekomunikace a průmyslová automatizace (od roku 1994)
§ specializujeme se na radiovou komunikaci a vývoj software. Náš 

software pro řízení a dohled telekomunikačních sítí NetVision používají 
největší telekomunikačních operátoři v ČR (T-Mobile, CRA, Vodafone, 
Quantcom…);

§ pro podporu sběru dat z měřidel a čidel jsme v roce 2007 vyvinuli 
unikátní IoT platformu wacoSystem, kterou průběžně rozšiřujeme a 
zdokonalujeme. Vyrobili jsme více než 100 000 zařízení wacoSystem;

§ pro zpracování dat používáme od roku 2009 vlastní softwarovou 
platformu CEM (Centrální Energetický Management) 

§ našimi partnery a zákazníky jsou nejen vodárenské společnosti, ale i 
firmy z oblasti průmyslu, obchodu, dopravy a logistiky, města, školy, a 
provozovatelé bytových domů.

§ V roce 2022 se stal SOFTLINK součástí skupiny Quantcom



Pozice IoT ve struktuře telekomunikačních sítí 

Backbone Technologie optických sítí

Access

Matalické sítě – ADSL ,SHDSL 

Wireless technologie
GSM, LTE 
NB IoT
technologie WirelessMUS 169 MHz, 868 MHz a 433 MHz do 25 mW
technologie WACO868 MHz a 433 MHz do 25 mW
Sigfox
Lora WAN  



Pronikání IoT technologií do aplikací

Iot technologie 

Home automation
Facility

Průmysl, 
municipality Smart Metering

Byty 
Domy 

Kancelářské komplexy
Obchodní centra

Lokální sítě
868,433
Lora,Sigfox

Campus sítě WACO, WMBUS
169, 868,433
NB IoT,Lora,Sigfox

Průmyslové areály
Logisticlé parky 
Veřejné budovy, bazény, 
sportoviště školy

Celularní sítě
169, NBIoT
IoT,Lora,Sigfox

Utility: elektřiny, 
plynu, vody a tepla



Meters & Sensors   

Reading Modules

IEC 62056 PULSES

METER
INTERFACE

NETWORK
INTERFACE

RS-485

Wireless  IoT  Network   

wacoSystem Industry Standards Compliance

SMART METERING – Data Collection Principles (2)

TCP / IP Network

Ethernet
GSM/LTE



SMART METERING – Data Collection Principles (1)

Variability of wacoSystem Solution

INTERNET

Local WACO Wireless Network Local Wireless M-Bus Network 

169 MHz 
Wireless M-Bus
GateWay

868 MHz 
WACO Wireless 

Gateway 

Softlink BackEnd Server 

868 MHz WACO Sensors & Adapters 169 MHz WMBUS Sensors & Adapters 

CEM Application Servers
CEM Data Storages 

NB-IoT, Sigfox & LoRa Sensors & Adapters 

NB-IoT, Sigfox or LoRaWAN
External Services

GLOBAL BUILDINGS AREAS                      GLOBAL SERVICES

GSM Data
(LTE)

Bus Adapter

Local Wired Bus

Meters & Sensors 

Countrywide NB-IoT, LoRa, Sigfox Network 



Možností wacoSystem a CEM při měření spotřeby

INTERNET

CLOUD WB169-RFEGSM, WiFi

ethernet

WB169-SI2

WB169-MMB

M-Bus

SI

WB169-R4B

SI

NB-SI2

Energetik
Technici

Účetní 

Odběratelé
(portál)

hladinový
spínač

ventil čerpadlo

WB169-SA

WB169-DO

radiová síť 169 MHz
iPERL 433 MHz, 868 MHz
WMBUS 868 MHz
služba sítě NB-IoT
běžné připojení k Internetu

NB-K430
NB-K868

CEM   BE

Systémy
třetí strany

RF-moduly
třetí strany

RS-485



INTERNET

CLOUD
Local GW

GSM/LTE

WB169-SI2

WB169-MMB

M-Bus

SI

WB169-R4B

SI

NB-SI2

Energy

Manager

Acountant

Consumers

(portal)

surface
sensor

valve pump

WB169-SA

WB169-DO

Wireless M-Bus 169 MHz

Wireless M-Bus 868 MHz (LP)

NB-IoT Services

Common Internet HTTP

WB169-868

CEM   BE

3-rd Party
IT- Systems

RS-485

SMART METERING – Data Collection Principles (3)

WB169-RFE

3-rd Party
SM - Systems

Low Power
Smart Meters

LOGISTIC PARK



BE

3-rd Party
IT- Systems

SMART METERING – Data Collection Principles (4)

CEM API

3-rd Party
SM - Systems

BE API

wacoSystem 868 MHz
Solution

PARK „A“

wacoSystem 169 MHz
Solution

PARK „B“

wacoSystem 169 MHz
Solution

PARK „C“

3-rd Party LoRa
Solution

PARK „X“

LoRaWAN
Network

CEM

Sigfox
Network

3-rd Party Sigfox
Solution

PARK „Y“

BEBE

wacoSystem Interoperability

INTERNET

CLOUD



Varianta Smart Metering sítě pro utility

GSM-brána
169 MHz

WMBUS 
169 MHz

Dosah až 
3 km

BackEnd
Server

CEM 
Server

Technici

Účetní 

Odběratelé
(portál)

GSM

Jiný 
aplikační 

server

SLUŽBA ODEČTU 
VODOMĚRŮ

KOMPLEXNÍ 
SLUŽBA 

Odečítací 
modul 2xSI

Odečítací 
modul 2xSI

WMBUS 
169 MHz

WMBUS 
169 MHz

Vodoměr 
s výstupem 

SI

NB-IoT
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GSM-brána
169 MHz

WMBUS 
169 MHz

Dosah až 
3 km

BackEnd
Server

CEM 
Server

Technici

Účetní 

Odběratelé
(portál)

GSM

Jiný 
aplikační 

server

SLUŽBA ODEČTU 
VODOMĚRŮ

KOMPLEXNÍ 
SLUŽBA 

SMART Metering- technologie 169 MHz a NB-IoT

868/433 MHz

NB-IoT

868/433 MHz



SMART METERING sítě v pásmu 169 MHz 
v ČR



NS SF

Síť SigFox

NS LR

Síť LoRa

Síť WACO

GW

GW
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Směrovač zpráv
§ registrace a ukončování 

zařízení na NS SF, NS LR
§ konverze zpráv do 

jednotných záznamů
§ přeposílání záznamů ve 

formátu BES
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Aplikační 
Server

§ dekódování dat
§ zpracování dat
§ prezentace dat

BackEnd SERVER
(Softlink IoT Server)

databáze zařízení

radiová zpráva ve formátu dané sítě
(hlavička je v každé síti jiná)

zpráva ve formátu BackEnd dané sítě
- hlavička je z každé sítě jiná
- aplikační data jsou „blackbox“

zpráva ve formátu BackEnd Softlink
- hlavička je pro všechny sítě stejná
- aplikační data jsou „blackbox“

KZ

Síť WMBUS

KZ

KZ

KZ

Základní funkce Back-End Serveru



Hlavní funkce CEM2:
§ automatické odečítání měřidel 
§ monitoring provozu a spotřeby
§ tarifikace a fakturace spotřeby
§ podpora controllingu a managementu

Systém CEM je řešení typu „IoT“ firmy SOFTLINK pro dálkové odečítání měřičů
spotřeby a čidel a pro zpracování naměřených dat.

CEM SUMMARY



Datové vstupy a výstupy systému CEM

CEM

automatické a 
poloautomatické 

importy

wacoSystem
BackEnd

Ext. portály
AVE, CEZ, OTE..

Walk-by
Systems

manuální
importy

XLS, CSV, TXT, XML
soubory

Jiné systémy
třetích stran

Přímé zadání dat
(přes WEB-formuláře)

Jiné systémy
třetích stran

Účetní 
systémy

Zákaznické
systémy

automatické a 
poloautomatické 

exporty

manuální
exporty



BACKUP SLIDES



MONITORING PROVOZU



Monitoring provozu zahrnuje:
§ okamžité zpracování a „on-line“ zobrazení odečtů měřidel spotřeby a 

jiných zařízení ve formě odběrových grafů a přehledových tabulek
§ vyhodnocování alarmových stavů z měřidel a čidel, propagace 

alarmů do e-mailu/SMS/mobilních aplikací („Home-dispečink“)
§ automatické i „ad-hoc“ reporty, reporty nadlimitních hodnot, podpora 

plánování spotřeby
§ zobrazování aktuálních stavů a spotřeb v mobilní aplikaci
Základní funkce monitoringu spotřeby jsou přístupné i pro koncové 
zákazníky - odběratele služeb přes zákaznický portál.

Podpora monitoringu provozu



Automaticky generovaný odběrový 
graf spotřeby vody. Zobrazuje se 
celý měsíc po dnech. 
Graf ukazuje agregovanou spotřebu 
vybraného objektu (uzlu) sítě.
Graf se zobrazuje v režimu on-line.

Detail odběrového 
diagramu přepnutý do 
hodinového rastru a 
zazoomovaný na kratší 
časový úsek

Monitoring provozu - odběrové diagramy 



Monitoring provozu – podpora výpočtových počítadel 

Výpočtové („Fiktivní“) počítadlo si data samo počítá na základě údajů 
jiných měřidel. Jeho typickým využitím je měřidlo ztrát, které ukazuje rozdíl 
mezi hlavním měřidlem na vstupu a součtem podřízených měřidel na výstupu. 

Formulář detailu fiktivního měřidla ztrát

Nastavení výpočtu

Diagram ztrát

S fiktivním počítadlem lze dělat stejné 
operace, jako s reálným počítadlem 
(alarmy, reporty, tarifikace…). Jeho 
údaje se rovněž normálně archivují.



Grafy měřidel spotřeby, čidel a vypočtených hodnot



Monitoring provozu – události a alarmy

Alarmový systém umožňuje:
§ okamžité zpracování alarmů od měřidel a odečtových modulů   

(kupříkladu alarmů „tamper“, „leak“, „burst“…)
§ vygenerování a zpracování alarmů na základě analýzy získaných    

odečtů (tzv. „hlídače“)
§ vygenerování a zpracování vnitřních (systémových) alarmů
§ zpracování alarmů od externích systémů

Součástí zpracování alarmu je jeho záznam, propagace na obrazovkách 
systému a zaslání alarmových zpráv formou e-mailu, SMS a notifikace do 
mobilního telefonu.

Tabulka přehledu událostí vybraného objektu



Monitoring provozu – události a alarmy

Nastavení alarmu typu 
„hlídač“. Tento algoritmus 
hlásí překročení hodinového 
limitu spotřeby

Nastavení alarmu typu 
„hlídač“. Tento algoritmus 
hlásí překročení intervalového 
limitu spotřeby



Monitoring provozu – události a alarmy

Detail ukončeného alarmu

Alarmová zpráva ve schránce e-mailu



Systém CEM poskytuje řadu analytických, účetních, plánovacích a 
manažerských reportů nad daty provozními i účetními daty.

Pro podporu provozu jsou určeny zejména uživatelské reporty, kam lze 
uživatelsky nastavit reportování vybraných parametrů nad vybranou množinu 
měřidel. Reportovat lze:
§ spotřeby, stavy počítadel, počty odečtů
§ data za různě dlouhé periody (kupř. týden po dnech, rok po měsících)
§ data za celý den, nebo jen vybranou část dne (kupříkladu pouze noc)
§ kombinace různých hodnot (kupříkladu teplota a spotřeba plynu)

Reporty lze generovat ručně (ad-hoc), nebo pravidelně, s automatickým 
odesíláním na nastavené e-mailové adresy.

Monitoring provozu – reporty



Monitoring provozu – reporty

Ukázka PDF reportu

Ukázka reportu spotřeby vody v 
nočních hodinách. 
Reportují se pouze ta odběrná 
místa, kde byl noční provoz trvale 
vyšší, než 0,02 m3 za noc.



Podpora provozu v mobilních aplikacích

§ CEM Asistent – přehled spotřeby, přehled 
stavu senzorů, výpis alarmů. Umožňuje 
přijímat notifikace o alarmových stavech na 
mobilní telefon;

§ SOFTLINK Konfigurátor – mobilní aplikace 
pro konfiguraci zařízení wacoSystem přes 
bezdrátové spojení Bluetooth;

§ CEMme – mobilní aplikace pro manuální 
zadávání odečtů do CEMu;

Aplikace CEM Asistent je k dispozici pro mobily s 
operačním systémem Android a iOS, ostatní dvě 
aplikace pro mobily s operačním systémem Android.
Aplikace si může stáhnout každý uživatel CEM2 
zdarma. Přístupové údaje k CEM2 jsou platné i pro 
přístup přes mobilní aplikaci.

Pro podporu provozu jsou uživatelům k dispozici tři mobilní aplikace:



Podpora provozu v mobilních aplikacích

CEM Asistent CEM Konfigurátor

CEMme



Meziroční srovnání

Detail vybraného měsíce

Monitoring provozu v zákaznickém portálu

Zákaznický portál je jednodušší formou zobrazení dat z CEMu. Zobrazují se 
zde ty údaje, které jsou doporučovány směrnicemi EÚ pro informování 
koncových odběratelů vody a energií. 

Spotřeba  za 12 měsíců dozadu



TARIFIKACE A FAKTURACE
SPOTŘEBY



Tarifikace
Tarifikace – výpočet ceny za dodávku elektřiny, tepla, vody na základě položkového ceníku („tarif“).

Výstupem tarifikace je podrobné vyúčtování ceny po jednotlivých položkách – typicky „příloha k
faktuře“.

Tarifikace a fakturace se používají se pro zpoplatňování odběru elektřiny, vody a tepla.. 
Tarifikace spolehlivě funguje v ostrém provozu od prosince 2016.. 
Fakturace je v ostrém provozu od dubna 2018. 

Fakturace
Fakturace – vygenerování kompletní faktury – daňového dokladu, jejíž součástí je i podrobné
vyúčtování (příloha).

ZÁKAZNÍK

Fakturační (účetní) 
systém zákazníkaCEM

Exportní soubor „fakturace“

celková cena za službu ®

FAKTURA

PŘÍLOHA

ZÁKAZNÍK

Fakturační (účetní) 
systém zákazníka

CEM

Exportní soubor „fakturace“

celková cena za službu ®

FAKTURA+PŘÍLOHA
Zákaznický portál



Příklad přehledu tarifů a detail tarifu našeho zákazníka:

Tarifikace a fakturace



Tarifikace a fakturace

Příklad tiskových výstupů tarifikace a fakturace našeho zákazníka:

Náhled faktury – daňového dokladu Náhled přílohy k faktuře



Náklady, detaily faktur s možností stažení

Fakturační údaje, zprávy pro klienta

Kontaktní údaje a dokumenty

Podpora fakturace v zákaznickém portálu



Proces vývoje, zálohování a obnovy dat

ÚLOŽIŠTĚ DAT
(odečty, nastavení)

APLIKACE
(programy)

on-line disk
mirroring

Denní kopírování dat

PRODUKČNÍ SERVERY
- plně zabezpečená profesionální  „cloudová“ služba

(externí data-centrum)

BACKUP & TESTING
SERVER

DEVELOPMENT
SERVER

VÝVOJOVÉ A ZÁLOHOVACÍ SERVERY
(Vývojové centrum SOFTLINK)

Zálohovací proces

Proces update
Proces obnovy dat

KOPIE DATABÁZE

KOPIE
APLIKACE

KOPIE DISKU

CEM SUMMARY - bezpečnost a redundance


