


Integrazio eta
monitorizazioko
smart plataforma



Ikusi. Nor gara?
Ikusi nazioartean hedatutako
euskal enpresa da, eta soluzio
integratuak eskaintzen ditu
Elektronikan eta Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologietan.

Esperientzia
60 urtetik gorakoa

Teknologia
%4ko inbertsioa

I+G+Bn

Pertsonak
800 baino
gehiago

Nazioartekotzea
14 bulego

8 herrialdetan

Ikusi
160 milioi

Salmenten banaketa
geografikoa

%4
Gainerakoa

%63
Amerika

%33
Europa



100 urtetik
gorako

   esperientzia

2.900
langile

Enpresaren bulegoak

19 herrialdetan

Ikusi  Velatiaren barne dago…

+550 milioi

Enpresak

Bikaintasun-
zentroak



Jarduera
Ikusik hiru arlo handitan dihardu

Komunikazio-Sareen
integrazioa

Sistemen eta zerbitzuen
integrazioa

Osagai elektronikoen
diseinua eta fabrikazioa

Smart Cities



Ikusik Smart City-ei eskainitako baliabideak

WiFi, WiMax

Datu bidezko
komunikazio-sarea

Hiri-segurtasuneko
sistema

Herritarrei informazioa
Emateko sistema

Pertsonen
garraioa

Ibilgailuen
zirkulazioa

+

Hiriko argiak monitorizatzea eta
kontrolatzea.

Udal-eraikinen eta azpiegituren
energia-kontsumoa monitorizatzea eta

kontrolatzea.

+
Energia kudeatzea eta optimizatzea

Integrazio eta
Monitorizazioko

Smart Plataforma



Ikusi SmartKalean

�Smart City-en esparruan, erreferentziako
partner ezaguna da teknologia-enpresa

�Donostiako Udalaren eta Ikusiren arteko
lankidetza-hitzarmena:

• SmartKalea proiektua

• Europako berrikuntza-proiektuak Smart
City-etan

�Esparru horretan, Ikusik honako ekarpena
egingo dio SmartKalea proiektuari:

•Ikusik udal-sistemak eta -zerbitzuak
integratzeko diseinatutako spider,  Smart
Plataforma ezartzea.

•Spider bidez lortutako informazioa
erabiltzeko eta ustiatzeko prestakuntza
ematea udal-erabiltzaileei.

•Plataformaren segimendua eta
garapena egitea, etengabe hobetzeko
eta sistema eta funtzio berriak gehitzeko.



Smart City Plataforma

Zer eskaintzen du?Zertarako?

� Hiriko egoera denbora errealean
ezagutzeko

� Udal-zerbitzuen adierazle gakoak
neurtzeko

� Ekitaldien araberako aurretik
zehaztutako ekintzak automatikoki
aktibatzeko

� Hiriko prozesuen segimendua
egiteko

� Hiriko baliabideen plangintza
egiteko eta horiek optimizatzeko

Hiria
� Hobekuntza zerbitzuetan
� Irudia eta erakargarritasuna
� Gizarte-berdintasuna

Udal-kudeatzaileak

� Hiriko egoera ezagutzea

� Udal-zerbitzuen eragiketak kudeatzen laguntzea

� Erabaki estrategikoak hartzen laguntzea

� Gastuak optimizatzea

Herritarrak
�Informazio eguneratu eta pertsonalizatua
�Datu irekietarako sarbidea. Aukerak ekintzaileentzat

�Udalaren eta herritarren arteko komunikabidea



Smart City ekosistema



SmartKalean..
begi-kolpe batean

Plataforma irekia.
Open Source tresnetan oinarritua

Informazioa mapetan bistaratzea

Adierazleak.
Hiria zein mailatan den Smart

Bero-mapak

Txostenak

Udal-zerbitzuetan integratzea

Partekatutako udal-informazioa,
datu motaren arabera



SmartKalean ezartzea.
Sistema integratuak

Energia elektrikoaren kontsumoa

44 kontagailu adimentsu:

�21 etxebizitza partikular

�23 saltoki

Energia

Pertsona-edukiera

4 kontagailu adimentsu:

�3 kale

�Saltoki 1

Mugikortasuna

Edateko uraren kontsumoa

72 kontagailu adimentsu:

�34 etxebizitza partikular

�38 saltoki

Ura

smartkalea.com webgunea

Informazioa eskaintzea, Donostia
Sustapenaren SmartKalea
proiektuaren webgunearen bidez

Herritarrak



SmartKalearen adierazleak



SmartKalea. Proiektuaren estatusa

Kalean sentsoreak jartzeak aukera ematen du kale ho rretan
ezarritako parametroen bilakaera modu jarraituan ez agutzeko:

�kale horretako energia-gastuaren bilakaera, hala nola urarena eta
elektrizitatearena
�kalean ibili den jende-kopurua

Etxebizitzen eta saltokien ur- eta elektrizitate-
kontsumoen datu historikoak bildu ditugu

Kontsumo datuak egunero jasotzen ditugu eta
batezbesteko historikoekin alderatzen ditugu, bilak aera
ezagutzeko

Etxebizitzen eta saltokien ur- eta elektrizitate-
kontsumoen kurbak osatzen ari gara, bateko eta
besteko kontsumo-ereduak zehazteko



SmartKalea. Proiektuaren estatusa

Kalean dabilen herritar kopuruaren kurbak eta
jokabide-ereduak osatzen ari gara, egun motaren eta
kale horretan eta inguruetan egindako ekitaldien
arabera

Kontsumoaren eta Donostia Sustapenak egindako energia-
optimizazioko kanpainen aurrean herritarrak zein mailatan
kontzientziatu diren neurtuko dugu

Jasotako datuak Donostiaren Smart City Planaren
helburuen betetze-maila kalkulatzeko erabiliko dira

Jasotzen ari garen datu irekiak edonork eskuratzeko
moduan daude eta herritar ekintzaileek enpresa eta
enplegu gehiago sortzeko baliatu ahalko dituzte



SmartKalea: Spider aplikazioa
Pantaila nagusia:

�Zehaztutako Smart helburuen
betetze-maila. Hiri grisa vs hiri berdea

�Integratutako sistema bakoitzaren egoera
orokorraren ikuspegia

Hiru xehetasun-maila:

�Kale jakin bateko kontsumo guztizkoa

�Kontsumoa, abonatu motaren arabera:
etxebizitzak vs saltokiak

�Kontsumoa, abonatu sailkapenaren arabera

Abonatu mota Sailkapena

Etxebizitzak

Banakoak:  1-2 pertsona

Familia arrunta: 3-4 pertsona

Familia ugaria: 5 pertsona edo
gehiago

Saltokiak

Moda, kirolak, opariak

Ostalaritza

Elikadura



Ur-kontsumoaren banaketa: etxebizitzak vs saltokiak



Ur-kontsumoaren banaketa, saltoki motaren arabera



Elektrizitate-kontsumoaren banaketa: etxebizitzak vs saltokiak



Elektrizitate -kontsumoaren banaketa, saltoki motaren  arabera



Hurrengo urratsak...

• Europako estandarrak gehitzea, ezarri ahala: city protocol, open data, Fi-ware

• Herritarrentzako aplikazio bat gehitzea

• Open data interfazea gehitzea, datu publikoak partekatzeko

• Beste hiri batzuekin eta bestelako Smart City plataformekin elkarreragiteko gai izatea

� Spider plataforma funtzio berriz hornitzea



Hurrengo urratsak...

• Hiriko argiak. (Abian da)

• Kontagailuen kopurua haunditzea

• Oinezkoen guneetarako sarbide-kontrola. Karga eta deskarga

• Hiri-segurtasuna. Bideo kamerak

• Besteak…

� spider plataforman udal-sistema berriak integratzea
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Eskerrik asko.
Harremanetarako datuak:

Fernando Asenjo
Country Manager

fernando.asenjo@ikusi.com


