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Companiile de utilități

● sunt supuse continuu la procese de adaptare - apariția și nevoia de 
integrare a datelor din surse cât mai variate: producători de diverse tipuri de 
energie, apariția prosumerilor, smart metere, concepte noi de jucatori în 
piață - cooperative de energie etc.

● pentru a-și păstra și crește portofoliul de clienți trebuie să ofere experiențe 
plăcute și produse customizate

Solutia pentru a ține pasul: DIGITALIZAREA



Beneficiile Digitalizării

1. colectarea și integrarea datelor din surse interne și externe, transparența 
proceselor, raportare facilă - data hub, raportări ANRE etc;

2. urmărirea fluxurilor și proceselor în timp real;
3. furnizarea de date în timp real;
4. posibilitatea de a reacționa rapid la mișcările pieței având date agregate și 

actualizate;
5. posibilitatea de a interacționa rapid cu clienții, sigur și facil și a le oferi date 

și/sau serviciile corecte și potrivite.



● necesitatea de a aloca resurse tehnice și de business de ambele părți, 
dedicate procesului;

● parcurgerea etapelor de documentare și analiză;
● clarificarea proceselor până la detaliu;
● realizarea unei planificări realiste, care ține cont de disponibilitatea din 

ambele părți;
● implementarea este un proces de cooperare, o muncă de echipă.

Digitalizarea, facilă sau nu?



● procesele repetitive pot fi automatizate aducând rezultate 
mai bune decât cele obținute manual - mai rapide, 
corecte

● resursa umană va face activități cu valoare adaugată mai 
mare - eficiență, inovație, productivitate

Digitalizare prin Automatizare



Necesitatea ca autoritățile să se implice este primordială:

● reglementări care să susțină digitalizarea, respectiv 
inovarea;

● crearea de piețe deschise și transparente;
● pregătirea de specialiști care să sprijine procesul.

Cine trebuie să susțină Digitalizarea?



Concluzii:

1. Digitalizarea va schimba sistemul energetic în moduri pe care 
nici măcar nu am fost capabili să ni le imaginăm acum câțiva 
ani.  

2. Sectorul energetic este obișnuit să gândească în termeni de 
zeci de ani, iar lumea energetică este o entitate cu mișcare 
lentă. Digitalizarea aduce o dinamică complet diferită.



Rolul companiei RINGHEL

Soluții software pentru electricitate și gaze naturale, pentru RO și SR:

● Furnizare - ofertare, contractare, facturare, dunning, raportare etc
● Trading - management contracte, facturi, poziție, raportare etc
● PRE - management contracte, facturi, închidere, rapoarte etc
● FUI - management contracte, portofolii, facturi, raportare etc
● Distribuție - în progres: contractare, facturare, branșamente, extindere rețele
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