Specyfikacja techniczna systemu
blue®Control
RF
(Recovery
Fuels)
blue®Control RF Oprogramowanie
to system klasy ERP oparty o modularną budowę, co czyni go
wyjątkowo elastycznym i uniwersalnym dla różnych branż. Głównie dedykowany jest dla sektora
przemysłowego: cementowni, zakładów wapienniczych, zakładów przetwarzających odpady czy biomasę,
energetyki: elektrowni, elektrociepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów.
Modularna budowa systemu sprawia, że z łatwością może być dostosowywany do potrzeb Klienta,
systematycznie rozbudowywany oraz – co najważniejsze – dzięki odpowiednim układom integracji
z powodzeniem łączony z istniejącymi już procesami, urządzeniami czy programami.
Blue®Control RF cechuje duży wachlarz możliwości czy jednoczesnym prostym i przejrzystym, a przy tym
przyjemnym interfejsie graficznym, pozwalającym na szybkie wdrożenie oprogramowania
w przedsiębiorstwie.
Przykładowa architektura systemu blue®Control RF wraz z podstawowymi modułami

Opis systemu:
Główne cechy systemu:

System składa się z dwóch głównych elementów: sprzętowego oraz programistycznego. Każdy z nich zawiera kilka
mniejszych modułów, tak aby móc idealnie dopasować się do potrzeb przedsiębiorstwa i tym samym tworzyć
system „szyty na miarę”.
Głównym modułem sprzętowym jest blue®Data Center stanowiący rozbudowaną bazę danych
z infrastrukturą serwerową oraz modułami komplementarnymi, m. in. do tworzenia kopii bezpieczeństwa, obsługi
urządzeń czy stanowisk operatorskich.
Obszar oprogramowania oparty jest natomiast na blue®Control Core – integratorze pozostałych modułów
zadaniowych i funkcjonalnych. Moduł ten nadzoruje w swej strukturze:
 bazą danych gromadzącą informacje nt. przepływu materiałów, w tym przypadku paliwa alternatywnego
przez zakład – m. in. daty dostaw, tonaże, dane dot. dostawców, spedytorów, parametrów fizykochemicznych paliwa alternatywnego

BlueSoft STC Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
tel: +48 77 4418100, fax: +48 77 4459574 e-mail: biuro@bsstc.pl, www.bsstc.pl

Specyfikacja techniczna systemu
 zawartą w postaci algorytmów wiedzą na temat procedur służących właściwemu procesowi nadzorującemu
przetwarzanie paliw alternatywnych przez zakład
 walidację i przetwarzania danych: pośredniczy w przepływie informacji pomiędzy interfejsami
stanowiskowymi obsługiwanymi przez serwer WWW, a bazą danych; przetwarza i waliduje zebrane
informacje do formatów akceptowanych przez bazę.
 komunikację opartą o technologię WWW: zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami
systemowymi, pomiędzy modułami a terminalami operatorskimi oraz umożliwia dostęp do systemu
użytkownikom zewnętrznym, takim jak Management zakładu.

Główne cechy systemu:


System blue®Control RF skierowany jest do przedsiębiorstw przemysłowych chcących zastąpić energię
pochodzącą z paliw kopalnych energią pochodzącą z paliw zastępczych – stałych bądź ciekłych, którymi
mogą być np. odpady komunalne czy przemysłowe, zużyte opony lub granulaty czy też osady
z oczyszczali ścieków



System jest narzędziem informatycznym zawierającym zespół procedur umożliwiających nadzorowanie
poprawności wykonywanych czynności związanych z przepływem paliw alternatywnego przez zakład
przemysłowy. Umożliwia to pełen nadzór wg systemów ISO czy procedur opartych w handlu
emisjami CO2



System zawiera zestaw narzędzi informatycznych, które umożliwiają wprowadzanie danych do jego
struktury, ich walidację i przetwarzanie oraz gromadzenie w dedykowanej bazie wiedzy



Użytkownicy szczebla zarządzającego w przedsiębiorstwie otrzymują narzędzia możliwości kontroli
jakości dostarczanego do przedsiębiorstwa paliwa alternatywnego i rozliczania ich ilości,
co w konsekwencji przekłada się na wynik finansowy w aspekcie jakościowym i ilościowym



System nadzoru dostaw jednocześnie raportuje nieprawidłowości związanych z obiegiem paliw
w zakładzie, co ułatwia kontrolę nad błędami mającymi miejsce na tym etapie



Punkcja awizowania dostaw poprawia przepustowość terminali rozładunkowych, a dostawcy
oszczędzają czas i środki związane z oczekiwaniem w kolejkach na wjazd do zakładu



System pozwala na pełną rejestrację i odtwarzalność obiegu informacji o dostarczanym paliwie na
każdym jego etapie przetwarzania, zdarzeń które są niezgodne z przyjętymi procedurami, a co za tym
idzie eliminuje wpływ czynnika ludzkiego na wykonywane czynności



System umożliwia tworzenie raportów, zestawień, analiz wg indywidulanych potrzeb zakładu czy
personelu, a standardowe formy komunikacji poprzez e-mail bądź eksport plików do popularnych
formatów MS Excel czy PDF tworzą oprogramowanie przyjazne dla obsługujących
,



Opcjonalna usługa badań próbek przez europejskie akredytowane laboratorium badawcze umożliwia
rozstrzyganie kwestii spornych z przedsiębiorstwami dostarczającymi paliwa alternatywne do
przedsiębiorstwa



Opcjonalna usługa zdalnego nadzoru pracy systemu z centrum nadzoru i monitoringu BlueSoft STC Sp.
z o.o. przez niezależnych ekspertów, raportowanie stanu systemu podczas wykrytych nieprawidłowości
w wypełnianiu procedur.

Wdrożenie Systemu blue®Control RF to wymierne korzyści finansowe
już w pierwszym miesiącu użytkowania.
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