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OMEGA MOBILE 3.0 
» Bevar den fulde kontrol med dit EMS-system 

» Bindeleddet mellem dine målere, bygningssensorer og din software 

» Understøtter NFC og QR-koder  

» Opdaterede måler- og sensornformationer ved hånden 

DIGITALISERET WORKFLOW 
Omega Mobile 3.0 er den avancerede og professionelle smart-
phone applikation til måleraflæsning og ajourføring af dine data 
i Omega EMS. Har du ikke et Omega EMS system, understøtter 
løsningen også andre EMS systemer. 

Med Omega Mobile er det muligt at optimere det nuværende 
workflow, ved at digitalisere måleradministrationsprocessen ud 
til sidste led - nu bliver det nemt og hurtigt at tage smartpho-
nen med, foretage sine aflæsninger, udføre målerskifte eller 
opdatere forsyningsområder eller andre stamdata. 

BEDRE MÅLERDOKUMENTATION 
I takt med at der kommer flere og flere målere, stiger behovet 
for at dokumentere disse. Flere målere giver flere data - og når 
data anvendes til energiledelse, energirapporering, CSR-
rapportering eller SKAT-rapportering, er det yderst vigtigt at 
data er valide.  

Derfor er det også muligt gennem Omega Mobile at tage et 
billede af en måleren eller installationen, og uploade dette til 
Omega EMS. Det er også muligt for brugerne at geotagge lokati-
oner på folder niveau, gennem mobiltelefonens indbyggede 
GPS. Disse to funktioner gør det muligt at tilføje et ekstra lag af 
dokumentation omkring målepunkter og derved opnå større 
sikkerhed omkring forbrugsaflæsninger. 

NFC OG QR TEKNOLOGI 
Omega Mobile kommer fuld integreret med anvendelsen af NFC 
og QR teknologi. Scan QR koden eller NFC tagget med mobilen, 
og man er klar til at arbejde med måleren. Det har aldrig været 
mere enkelt. 

Ved at integrere disse to teknologier i appen, sparer 
brugerne både tid og besvær i validerings- og vedlige-
holdsprocessen. 

Udover en bedre effektivitet, reduceres risikoen desu-
den for menneskelige fejl. Man kan nu blot scanne et 
NFC-tag - hvorved man er sikker på hvilken måler man 
står overfor.   

FULD KONTROL 
Omega Mobile 3.0 giver ikke blot kontrol og overblik 
over målerne i Omega. Den giver kontrol og overblik 
over hele OMEGA EMS opsætningen. 

Dette betyder at det med Omega Mobile 3.0 er muligt 
at: 

 Oprette målere og sensorer 

 Udføre fuld konfiguration af datapunktet 

 Ændre kundespecifikke stamdata 

 Oprette og omdøbe foldere  

 Konfigurere tælleværk 

 Sikre kontrollen over data 

Omega Mobile 3.0 fungerer naturligvis offline, således at 
man ikke er afhængig af netværksdækning. 

KVALITETSSIKRING 

Med Omega Mobile Merge bevarer administrator stadig 
den fulde kontrol over sit Omega EMS-system. Alle data 
kan sendes til godkendelse inden de opdateres i Omega 
EMS. 

PRØV OMEGA MOBILE 3.0  
Omega Mobile 3.0 til Android kan allerede nu hentes på 
Google Play Store og er kompatibel med Android version 
5.0 og nyere.  

Omega Mobile 3.0 til iOS er i betatest. Kontakt os for 
flere oplysniger hvis du ønsker at blive betatester. 

 

Ønsker du at prøve løsningen, 
kontakt os på salg@vitani.com 
og få et brugernavn. 


