
Zarządzanie cyklem życia 
infrastruktury sieciowej, 
w tym urządzeniami IoT, 

np. licznikami smart



AVSystem w pigułce
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AVSystem w pigułce

● polska firma technologiczna, na rynku od 2006
● właściciel i samodzielny wytwórca oprogramowania
● współtworzymy protokoły komunikacyjne
● samodzielny wykonawca usług wdrożeniowych i utrzymaniowych

dbamy o środowiskorozwijając technologię 

dbamy o środowisko



Internet Rzeczy 
w infrastrukturze sieciowej
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Ekosystem Smart Grid
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Smart Grid - wyzwania

● różnorodność infrastruktury, urządzeń i protokołów
● odmienne sposoby diagnostyki
● rozproszona wiedza o funkcjonowaniu urządzeń
● wdrażanie nowego typu urządzeń i praca w modelu mieszanym
● dynamicznie rozwijający się rynek standardów i protokołów IoT
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Cele

● wizualizacja stanu infrastruktury 
● zdalna diagnostyka urządzeń i realizowanych usług
● integracja danych pochodzących z różnych źródeł (HES, MNO)
● predictive maintenance
● dynamiczne dostosowanie konfiguracji urządzeń
● dostosowanie do wymagań ustawodawcy
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Jeśli nie zrobimy NIC:
● brak zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi
● rosnące koszty utrzymania infrastruktury
● spadek konkurencyjności

Jeśli zrobimy COŚ źle:
● zamknięte rozwiązanie (vendor-lock)
● brak propozycji dla już używanych urządzeń
● brak jednolitego, zintegrowanego rozwiązania 

w obrębie całej floty urządzeń

Zagrożenia
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Pilot rozwiązania w Stoen Operator

● użycie dojrzałych produktów
○ wieloprotokołowość
○ elastyczność
○ integracje
○ przejrzysta, warstwowa architektura

● błyskawiczny prototyp
● stopniowa rozbudowa w poziomie o kolejne protokoły i funkcje
● przejrzysta i wygodna konfiguracja
● ujednolicone dla wszystkich urządzeń i protokołów
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Widok ogólny - urządzenia
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Dashboardy

dane pomiarowe i KPI

stan i parametry MIM
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Korzyści

● pełna wiedza o dostępności urządzeń i jakości usług
● ocena kondycji populacji i urządzeń indywidualnie
● analiza czynników sieciowych i aplikacyjnych
● wykonywanie operacji na urządzeniach
● reużywalne komponenty
● elastyczność rozbudowy na każdej warstwie
● przyjazny interfejs dostosowany do użytkownika



13Architektura rozwiązania

HES

Połączenie
SMS
CLP

Router
SSH/CLI, ICMP, CLIP

monitorowanie, diagnostyka, 
konfiguracja MNOs

API do odczytu 
danych kart SIM

API do operacji 
po GSM

Router

SmartMeter SmartMeter

System zarządzania i monitoringu

Application Enablement
przetwarzanie danych, integracje, wizualizacja

Device Management
konfiguracja, FOTA/SOTA, telemetria

Modem LwM2M

Modem

SmartMeter SmartMeter

monitorowanie, diagnostyka, 
konfiguracja
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Składniki rozwiązania

● oprogramowanie
○ Coiote IoT Application Enablement
○ Coiote IoT Device Management
○ Unified Management Platform
○ biblioteka LwM2M

● prace integratorskie - konfiguracja komponentów
○ dialekty w UMP dla urządzeń CLI/SSH
○ podłączanie urządzeń LwM2M
○ integracja z API MVNO (dane karty, sesji)
○ przetwarzanie i analiza danych
○ dashboardy, wizualizacja i interpretacja danych
○ wizualizacja sieci na mapie
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Rozwiązania AVSystem dla rynku mediów użytkowych
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Wiarygodność przez partnerstwa

Ekosystem Utilities

Partnerzy technologiczni

Operatorzy telekomunikacyjni

Producenci chipsetów 



Dziękuję za uwagę
i zapraszam do kontaktu w kuluarach

Tomasz Mazan

e-mail: t.mazan@avsystem.com

Rafał Kupis

e-mail: r.kupis@avsystem.com 

Jacek Malesa

e-mail: j.malesa@avsystem.com 


