um produto

Sua principal fonte de
informação, apuração,
registro e avaliação
das atividades!
O Intelligent Event Analysis é uma
ferramenta de registros operativos
do COS, visando atender tanto às
necessidades da Sala de Controle
quanto da Análise.
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O Intelligent Event Analysis funciona como um
livro de anotações em tempo real, importando
automaticamente alarmes e intervenções.
Registra de maneira automatizada eventos como:
Alteração em uma unidade geradora;

SEGURANÇA

+

ECONOMIA
VELOCIDADE
AUTONOMIA
ASSERTIVIDADE

Queda de linha de transmissão;
Desarme de disjuntor em subestações;
Equipamentos danificados;
Desligamento de LTs, LDs, transformadores, 

barras, capacitores, reatores e compensadores.
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Agilidade 

de informações

Aumento

da produtividade

Ganho 

financeiro

Apuração mais assertiva 

das ocorrências e intervenções 

de transmissão e geração

Minimiza falhas de lançamentos 

de eventos de tempo real
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Módulo Análise

Destinado a equipe de análise, que deve fazer 

a análise e levantamento dos eventos.

Módulo Tempo Real

Destinado a sala de controle que deve anotar 

os eventos que ocorrem durante a operação.
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FLUXO DO SISTEMA
Ocorrências

Integrado, 

mas de uso distinto

Inter venções
Manobras em linhas
ECE

Módulo


Caixa de entrada

Tempo Real

Recebe os eventos para classificação

classificação em

Síncronos e CPSA
Manobras

Registro 

Concluído

Faixas Operativas
Teste de Comprovação

Acesso 

ao sistema

Preenchimento 

de informações da análise
Em análise
Preenchimento dos classificadores 


Módulo

Análise

*

para comparação com os dados da ONS

Caixa de entrada
Recebe os eventos para classificação

Analisado

Relatórios

Fim

*O registro só aparece no Módulo Análise após sua conclusão no Módulo Tempo Real.
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O Módulo Tempo Real permite a exibição dos eventos que ocorrem durante as operações. Além de serem exibidos
de forma automática, existe a possibilidade de criar um evento manualmente, dando maior liberdade ao usuário.
O Intelligent Event Analysis utiliza um novo recurso denominado Agrupamento de Eventos, que
consiste em selecionar eventos relacionados por mesma estação, intervenção ou ocorrência, e
em seguida, agrupá-los em um único evento.
Fácil acesso ao Módulo Análise

Eventos organizados 

e agrupados de acordo

com sua classificação

Eventos classificados 

quanto a sua natureza
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As ocorrências registradas no Módulo Tempo Real poderão dar início aos relatórios de análise. O Módulo Análise,
como passo inicial, permite a triagem dos eventos para Ocorrências de Transmissão ou Ocorrências de Geração.
O Módulo Análise do Intelligent Event Analysis permite à equipe de análise realizar o levantamento dos
eventos que ocorreram em tempo real, além da possibilidade do preenchimento de informações
adicionais para serem comparados e validados junto aos classificadores lançados pela ONS.
Fácil acesso ao Módulo Tempo Real

Eventos de Transmissão

ou Eventos de Geração

Acesso às informações

do evento

08

Geração

Transmissão
Classificadores do SATRA

Classificadores do SAMUG

Acompanha outros campos correlatos à Transmissão para edição do analista

Acompanha outros campos correlatos à Geração para edição do analista

Os processos de apuração SATRA e SAMUG já terão os
registros separados em dois grandes grupos, facilitando 

a revisão, a classificação, acompanhamento das
apurações e classificações, além de indicar quais 

os relatórios possíveis de serem exportados.
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SISTEMA INTEGRADO

Possibilidade de integração com sistemas do cliente:

Sistema Web
Tudo em Nuvem

Integrações

SSC e SGD

(importa eventos

automaticamente)
SSCD 

(armazena os alarmes)
ONS

(Satra - Transmissão /

Samug - Geração)

Geração de Relatórios
Segurança
Velocidade
Desempenho

Manutenção
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FALE CONOSCO

Douglas Vieira, Ph.D.
CEO

(27) 99816-3944
douglas.vieira@optimalenergy.com.br
Quero uma 

apresentação

www.optimalenergy.com.br

Gabriela Versiane

Assistente de Novos Negócios

(31) 99376-2046
comercial@optimalenergy.com.br

