Metercloud blant
finalistene på CeBIT
Greenbird utvikler Metercloud, en skybasert integrasjonstjeneste som utfordrer tradisjonelle integrasjonsløsninger for å støtte utrulling og drift av smarte strømmålere og smarte nett. Nå er de nominert
som finalist i den prestisjetunge CODE_n konkurransen på den store CeBIT-messen i Hannover i
mars.
– Metercloud er en integrasjonstjeneste som støtter alle sentrale
prosesser knyttet til implementering og drift av AMS. Løsningen sikrer effektiv håndtering
store mengder innsamlet data
slik at nettselskapene kan
utnytte sin investering i smarte
nett. I stedet for å tilby
timebaserte prosjekter, leverer vi
dette som en standardisert
tjeneste i nettskyen. For kunden
betyr det lave investerings- og
forvaltningskostnader, tilgang til
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prosesser, økt fleksibilitet og en
”pay as you go” betalingsmodell.
Dette sikrer at nettselskap kan
realisere integrasjon av ny og
innovativ teknologi med langt
lavere risiko enn tidligere,
forklarer Thorsten Heller, CEO i
Greenbird.
– Men da utfordrer dere kanskje
konsulenter og andre etablerte
selskaper i bransjen?
– Ja, det stemmer. Vi konkurrerer
egentlig også mot oss selv. For

Greenbird jobber jo også med
tradisjonell systemintegrasjon.
Men vi har kjørt veldig mange
prosjekt for smarte strømmålere
både i Sverige og Norge, og vi ser
at det er mange fellestrekk i
prosessene hos nettselskapene.
Det er ikke lenger ”state of the
art” å levere alt som konsulenttimer. Vi ønsker å tilby systemintegrasjon som en tjeneste fordi
det gir kunden muligheter til å
høste gevinster fra dag en. Vår
målsetting er å gjøre systemintegrasjon enkelt, sier Heller.

– Hva med små nettselskaper, er
det like enkelt for dem?
– De er viktige for oss. De store
selskapene har ofte integrasjonsløsninger fra før. De små har
verken kapasitet eller kompetanse på integrasjon, og for dem
blir det enda viktigere å ha
tilgang til en standardisert
løsning. Ellers blir det vanskelig
for dem å utnytte data som blir
samlet inn i smarte nett.
Samtidig er det sånn at også
store nettselskap må implemen-

Produktsjef Kent Narvhus Oksdøl og
Thorsten Heller, CEO i Greenbird.

tere alle prosessene som de
trenger for å drifte smarte nett,
og de prosessene vil bli
implementert i Metercloud.
Gjennom denne integrasjonstjenesten kan vi egentlig si at
nettselskapene får anledning til å
dele kostnadene ved å realisere
integrasjoner. Større nettselskap
vil også ha et betydelig potensial
til å redusere sine prosjektinvesteringer, sier Thorsten Heller.
Produktsjef Kent Narvhus
Oksdøl har det kommersielle
ansvaret for tjenesten. Han sier
at Metercloud gir nettselskapene
god fleksibilitet til å møte en
framtid som innebærer en
omfattende transformasjon.
– Ja, dette er en framtidsrettet
integrasjonsløsning. Introduksjonen av Elhub vil medføre en
god del endringer i nettselskapenes forretningsprosesser. I dag er
det nettselskapene som
fakturerer nettleien. På sikt vil
også nettleien bli fakturert fra
kraftleverandøren. Tradisjonell
tilnærming til integrasjon er
svært kostnadskrevende i en
periode med store endringer.

– Et godt eksempel er systemer
for kundeinformasjon hvor
nettselskapene i dag avregner
nettleien. Når kraftleverandørene
overtar fakturering av nettleien,
vil rollen til systemer for kundeinformasjon endre seg betraktelig.
Mange nettselskap vurderer å
bytte til enklere løsninger for å
håndtere kundeinformasjon når
samfakturering trer i kraft. Med
en moderne integrasjonstjeneste
som Metercloud kan nettselskapene enklere gjennomføre denne
type endringer. Hvis nettselskapene har en tradisjonell tilnærming til integrasjon med innslag
av punkt-til-punkt integrasjoner,
er denne type endringer svært
kostbare og krevende, forteller
Oksdøl.
For å utnytte de store
investeringene og all data som
blir samlet inn med AMS,
trenger man løsninger som
håndterer integrasjon på en helt
annen måte enn før.
– Nå blir det krav om at
integrasjonsløsningene opererer
i sanntid. Smarte strømmålere
vil for eksempel forsøke å varsle

nettselskapet dersom strømmen
faller ut. Den smarte strømmåleren sender ut dette varselet
uavhengig om det er en planlagt
utkobling eller ikke. Dersom
det er snakk om en planlagt
utkobling, er det avgjørende at
disse varslene blir filtrert ut i
systemer for å overvåke utfall.
For å realisere denne type
funksjonalitet, er man avhengig
av å ha en stabil integrasjonstjenesten som opererer i sanntid. I
dag er det mange nettselskap
som enten ikke har integrert
denne type tjenester eller som
enkle punkt-til-punkt integrasjoner. Da blir det det svært
krevende å realisere det digitale
nettselskap med automatisering
av tjenester, sier Heller.
– Dette bringer jo oss inn på
temaet om framtidige krav til
oppetid. Når man går inn i denne
digitale verdenen med smart
strømmålere og smarte nett, har
man mulighet til en mye tettere
overvåkning av nettet. Målerne
kan rapportere jordfeil, utfall,
variasjoner i spenningskvaliteten,
for å nevne noe. Da vil man stille
krav om at integrasjonstjenesten
har svært høy oppetid hele
døgnet. Det blir helt andre krav,
sier produktsjefen.
Digitale nettselskaper krever
digitale løsninger, og da trenger
man gode løsninger for
systemintegrasjon mellom
fagsystemene. Eksempler på
dette er systemer for måleverdihåndtering, kundeinformasjon,
nettinformasjon, arbeidsordrer
og overvåkning av nettet.
– Energibransjen er en av de
siste bransjene som enda ikke er
digitalisert. Om du sammenligner med finansbransjen, så har
jo de kjørt online-transaksjoner i
20 år allerede. Det er først nå at
energibransjen starter transformasjonen mot å bli digitalisert.
Ideen med Metercloud er å
forenkle systemintegrasjon.
Integrasjon skal ikke lenger være
en hindring for å bli et digitalt
nettselskap. Dette var grunnen til
at vi startet Greenbird i 2010. Vi
hørte litt for ofte at integrasjon
koster for mye penger, tar for
lang tid og at det er krevende å
vedlikeholde. Nettselskapene har
utfordringer med å etablere egne
miljø for integrasjon og
håndtering av endringer er svært
krevende, forteller administrerende direktør Heller.
– Hvis vi setter det enda mer på
spissen, ser vi at dagens
tradisjonelle tilnærming til

integrasjon kan forhindre at
nettselskap tar i bruk ny og
innovativ teknologi. Kostnaden
ved å oppgradere til et mer
innovativt fagsystem er så høy
at du velger å ikke gjøre det.
Vår integrasjonstjeneste
Metercloud kan være en
katalysator for innovasjon,
mener Kent Narvhus Oksdøl.
– Du kan nesten sammenligne
det med å ta opp et kredittkortlån
for å betale boliglånet ditt.
Dersom du ikke satser på å
implementere en digital infrastruktur, kan det få tilsvarende
konsekvenser. Nettselskap som
velger enkle løsninger og
punk-til-punkt integrasjoner vil
på sikt bygge opp det vi i
IT-verdenen kaller teknisk gjeld.
Vi ser dessverre mange eksempler
på dette i energibransjen. Med en
svak arkitektur for integrasjon
kommer nettselskapene neppe til
å realisere muligheten for mer
lønnsom drift ved å ta i bruk
smarte nett. Nå starter nettselskapene i Norge sin transformasjon
mot å bli digitale nettselskap. Det
vil bli svært viktig for nettselskapene å starte denne transformasjonen med en solid arkitektur og
framtidsrettet integrasjonstjeneste, sier Thorsten Heller.
Greenbird på sin side ser store
muligheter for fremtiden. De tror
at ideen med å levere integrasjon
som en tjeneste kommer til å
gjennomsyre flere typer
produksjonsmiljøer i fremtiden.
– Alt vi lærer i energibransjen,
blir også spennende og viktig for
olje og gass. Oljeprisen er lav, og
bransjen må redusere produksjonskostnadene sine. Det betyr
at denne bransjen også kommer
til å implementere tilsvarende
prinsipper for å optimalisere,
overvåke og styre produksjonen.
Da kommer mange av produksjonsselskapene til å ha behov
for måleverdisystemer som
håndterer tidsserier med enorme
mengder data fra ulike sensorer.
Her er det mye likhetstrekk med
teknologi for å håndtere smarte
strømnett. I løpet av de neste
årene vil kan vi bruke erfaringene med Metercloud inn mot
olje og gass. Enda lengre frem i
tid må nesten alle produksjonsbedrifter i verden optimalisere
sine prosesser og samhandling
med andre aktører. Dette blir nå
omtalt som Industri 4.0 eller den
fjerde industrielle revolusjon.
For å realisere denne visjonen
har forenkling av systemintegrasjon en sentral rolle, sier Heller.
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