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view4grid  
Gestão de Smart Grid

A Efacec, em linha com a sua estratégia tecnológica, e com o 
objectivo de responder aos desafios energéticos e ambientais, 
desenvolveu uma nova gama de soluções para smart grids, 
designada por

É no âmbito de fornecimento alargado de soluções SmartPower 
para smart grids que a Efacec apresenta o view4grid.

O view4grid é a solução da Efacec para o software head-end de 
smart grid. Esta solução desempenha um papel muito importante 
na gestão e monitorização da infra-estrutura da rede inteligente. 
Esta rede pode ter equipamentos como concentradores de 
contagem, controladores de postos de transformação (DTC), 
contadores inteligentes, dispositivo de comunicação, postos de 
carregamento de veículos eléctricos, ou outros dispositivos IP no 
sistema de contagem.

O view4grid é um software de tecnologia de ponta baseado em 
ambiente cluster J2E. Pelo facto de fazer o balanceamento de 
cargas, o sistema é altamente escalável, tanto verticalmente (por 
incremento de CPU e RAM), como horizontalmente (por incremento 
de máquinas no cluster). O view4grid possui interface do utilizador 
web, servidores de webservices, JMS, servidor de relatórios, entre 
outros componentes.

A interface ao utilizador, baseada em web HTML5, funciona em qualquer 
navegador web compatível, estando mais acessível ao utilizador.

O view4grid é um produto inovador assente na simplicidade 
de monitorização de redes inteligentes. O plug-and-play dos 
dispositivos, o autodiscovery da rede, os perfis de dispositivos 
e pooling são exemplos de características que permitem uma 
implementação fácil de qualquer projecto de smart grids.

O motor de correlação de eventos do view4grid gera alarmes 
que os utilizadores podem tratar de acordo com as exigências do 
projecto. O motor de correlação pode ser configurado de modo a 
reduzir as oscilações e o aparecimento de alarmes desnecessários, 
de forma que o manuseamento das instalações em massa seja 
mais fácil de gerir.

Sendo uma solução flexível, o view4grid dispõe de várias interfaces 
para sistemas externos, como o MultiSpeak 3.0 ou o SNMP. O 
view4grid é um sistema aberto, não apenas porque está em 
conformidade com as normas industriais, mas também porque 
permite interfaces adicionais para sistemas de terceiras partes, 
dispositivos desenvolvidos sobre webservices ou outras tecnologias 
de integração.

Snapshots de IU do view4grid
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Principais características

Módulos do view4grid
Network Monitorização e gestão de infra-estruturas de redes de comunicação

Metering Recolha, controlo e reconfiguração de dados de contagem

Veículos eléctricos Monitorização e gestão de infra-estruturas de carregamento de veículos eléctricos

Interfaces Interfaces para SCADA, OMS, MDM, NMS 

Tools Gestão do head-end e de dispositivos Efacec (versões de firmware)

Reports Servidor e processador de relatórios

Web UI Monitorização e gestão de interface do utilizador

Mobile UI Aplicação HTML5 para visualizar os dados de cliente em dispositivos móveis (iPhone, Android) 

Comissionamento Módulo de apoio no comissionamento de infra-estruturas, com recurso a workflow de testes

Energia Módulo de energia para execução de fluxo de potência BT, com recurso a configuração da rede

O view4grid é um dispositivo modular, que oferece um conjunto de funções 
configuráveis, de acordo com os requisitos de cada projecto. Estas características 
são adequadas para a implementação faseada de soluções, protegendo assim o 
investimento inicial do cliente.

Rede (Network) 
• Autodiscovery da rede de contagem
• Ping, HTTP ping, monitorização
• Monitorização de interface SNMP
• Monitorização de contadores
• Ferramenta de correlação de alarmes
• Sistema de polling administrado por perfil de dispositivo, de 

fácil configuração
• Todo o tipo de leituras disponibilizadas pelo concentrador 

Contagem (Metering)
• Controlo do interruptor do contador
• Reconfiguração de contadores: tarifas, intervalos de tarifas, … 
• Leituras do contador (TOU, Tensão, Frequência, …) 
• Eventos do contador
• Eventos QoS do contador 
• Gestão de correlação de alarmes 
• Sistema de polling administrado por perfil de contador, de 

fácil configuração
• Todo o tipo de leituras disponibilizadas pelo contador
• Workflow de ordens de serviço do contador

Veículos Eléctricos (Electric Vehicles)
• Estado da comunicação
• Estado de carregadores
• Eventos e alarmes
• Eventos de início/ fim de carregamento
• Controlo remoto de carregadores
• Gestão de firmware de carregadores
• Relatórios: uso de cartões, carregadores, …

Interfaces  
• Interface MultiSpeak 
• Traps de SNMP e interface para NMS
• Webservices, JMS 
• SAP

Ferramentas (Tools)
• Gestão do Head-end 
• Gestão de firmware do G Smart
• Gestão de firmware do M Box
• Gestão de firmware de dispositivos de terceiras partes
• Identificação do local da interrupção de fornecimento de energia
• Identificação de defeitos no armário de distribuição com recurso 

a dados de comunicação

Relatórios (Reports)
• Designer de relatórios
• Servidor de relatórios ligado a RDMS 
• ETL Providers

Web UI 
• Monitorização do contador 
• Dashboards 
• Visualização de alarmes
• Mapas e topologia hierárquica de activos de comunicação 

(PLC, Mesh) 
• Head-end e gestão de dispositivos

Mobile UI
• Testes de comissionamento de execução remota
• Teste de conectividade entre contadores e head-end
• Rastreio de equipamentos e instalações no head-end

Energia
• Fluxo de potência desequilibrado para redes radias de BT


