Instrukcja Obsługi
Portalu ZUD

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem:

dystrybucja@gen.com.pl
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Portal ZUD
Instrukcja opisuje funkcjonalności portalu ZUD. Portal będzie wykorzystywany do rejestracji
ZUD, składania wniosków o świadczenie usług dystrybucji, PZD, PZD na zmianę
sprzedawcy, alokacji, nominacji oraz wymiany korespondencji.

Rejestracja w portalu ZUD
Proces rejestracji w portalu jest jednoznaczny z wypełnieniem „Wniosku o świadczenie
usług dystrybucji„. Pełny dostęp do portalu dla ZUD zostanie przyznany dopiero
w momencie akceptacji wniosku przez G.EN. i podpisania umowy dystrybucyjnej przez
G.EN. i ZUD (nie dotyczy firm, które maja już podpisaną z G.EN stosowną umowę).
1.1.1.1

Proces rejestracji

W pierwszym kroku rejestracji potencjalny ZUD powinien wybrać opcję „ZAŁÓŻ KONTO”:

W kolejnym kroku Użytkownik wypełnia „Wniosek o świadczenie usług dystrybucji siecią
OSD”:
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Po prawidłowym wypełnieniu wniosku przez i wciśnięciu przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”,
Użytkownik otrzyma komunikat:
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Logowanie do portalu
Logowanie do portalu będzie odbywać się z użyciem loginu i hasła udostępnionych przez
G.EN.:

Użytkownik będzie mógł zmienić hasło w opcjach:
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Web design / Wygląd portalu
Do dyspozycji Użytkownika portalu dostępne będą następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualności,
Skrzynka wiadomości,
Dane własne,
Osoby kontaktowe,
Twoje punkty wyjścia,
Alokacje,
PZD Zmiana Sprzedawcy,
PZD,
Nominacje,
Pliki do pobrania,
Linki.

Aktualności
W tym obszarze ZUD będzie informowany o aktualnościach.
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Skrzynka wiadomości
Za pomocą skrzynki wiadomości zarówno G.EN. jak i ZUD będą mieć możliwość
prowadzenia dwukierunkowej korespondencji.

ZUD klikając na wiadomość będzie miał możliwość odpowiedzi na wiadomość od G.EN. lub
wysłania nowej wiadomości:

:
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Dane własne
W obszarze danych własnych będą widoczne podstawowe dane ZUD oraz numery
identyfikacyjne pozwalające na szybką komunikację pomiędzy ZUD i G.EN.:

ZUD może podać przez portal dowolnie edytować osobę do kontaktu.
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Osoby kontaktowe
W tym obszarze będą widoczne dane osób kontaktowych po stronie G.EN.:

Twoje punkty wyjścia
W tym obszarze będą widoczne punkty wyjścia przejęte przez dany ZUD:

Celem łatwiejszego wyszukiwania wszystkie nagłówki zostały wyposażone w funkcję
sortowania oraz jest wyszukiwarka obsługująca wszystkie kolumny.

Odczyty
Obszar, w którym prezentowane są odczyty liczników.

Okno pozwala wyświetlić odczyty dla wszystkich punktów lub wybrać konkretny z listy
rozwijanej.
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Kluczowe kolumny wyposażone są w funkcje sortowania, wyszukiwania i filtracji.

W prawym górnym rogu umieszony jest przycisk eksportujący wyświetlone dane do arkusza
Excel.
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Alokacje
Obszar do zarządzania alokacjami i historii alokacji:

1.1.10.1 Wprowadzanie alokacji
Wprowadzanie alokacji odbywa się za pomocą funkcji „Wprowadzanie”:

Okna dla danego typu alokacji (poprzednia doba gazowa, 4h doby gazowej, 8h doby
gazowej) są aktywne tylko w wyznaczonych godzinach. Godziny aktywności okien dla
określonych typów alokacji będą ustalane przez G.EN.
ZUD do czasu zamknięcia aktywności okna będzie mógł zmieniać zaalokowane wartości.
Nowe wartości będą nadpisywały poprzednie w obrębie danego typu alokacji.
ZUD jest informowany o łącznej wielkości wolumenu do zaalokowania.
O wprowadzeniu zgodnych danych użytkownik portalu zostanie poinformowany
komunikatem: „Alokacje zostały pomyślnie wprowadzone”.
Ponadto obszar alokacji zawiera funkcję kontrolną, która sprawdza czy łączna ilość
wolumenu jest zgodna z wartością do zaalokowania wyznaczoną przez G.EN.:

© G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

© BTC Software Systems Sp. z o.o.

-Strona 10-

W przypadku gdy ZUD ma przypisany tylko jednego ZUP i nie dokona alokacji, cały
wolumen zostanie przypisany danemu ZUP.
W przypadku gdy ZUD ma przypisanych wielu ZUP i nie dokona alokacji, zostanie
wstawiona wartość ‘0’.
Informacja o automatycznej alokacji jest przekazywana za pomocą portalu.

Po zakończeniu czasu na wprowadzanie alokacji wartości są eksportowane do RBD
zgodnie z instrukcją „Eksport danych i telemetryczne odczyty stanu liczników”.
Po tym procesie ZUD jest informowany o przyjęciu alokacji wiadomością na portalu.
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1.1.10.2 Przypomnienie o alokacjach
Jeżeli dana alokacja nie została wprowadzona ZUD otrzyma na podany adres mailowy
wiadomość przypominającą oraz wiadomość na portalu.

1.1.10.3 Historia alokacji
Historia alokacji stoi do dyspozycji ZUD z poziomu portalu. Użytkownik może wybrać
żądaną datę z kalendarza lub użyć przycisków przełączania:
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PZD Zmiana Sprzedawcy
W tym obszarze ZUD będzie zgłaszał do realizacji PZD na zmianę sprzedawcy:

PZD
W tym obszarze ZUD będzie zgłaszał do realizacji PZD dla przejętych punktów PPG:

Składanie PZD na zmianę sprzedawcy z poziomu portalu
PZD na zmianę sprzedawcy będzie składane z użyciem portalu:

W momencie wciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ NOWY WNIOSEK” zostanie otwarte okno
wniosku. Zadaniem ZUD będzie wypełnienie pól z wniosku i zatwierdzenie przyciskiem
„Wyślij wniosek”:
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W portalu dla ZUD przejęty punkt widoczny będzie w zakładce „Twoje punkty wyjścia”:

Oraz stosowny komunikat wysłany na skrzynkę:

© G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

© BTC Software Systems Sp. z o.o.

-Strona 14-

1.1.13.1 Zakończenie dostaw paliwa gazowego
W celu złożenia PZD na zakończenie dostaw paliwa gazowego użytkownik z poziomu
portalu wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, określa datę z jaką ma zostać
wykonane zlecenie przez ZUD, a następnie potwierdza akcję wciskając przycisk „WYŚLIJ”:

© G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

© BTC Software Systems Sp. z o.o.

-Strona 15-

1.1.13.2 Wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
W celu złożenia PZD na wstrzymanie dostaw paliwa gazowego użytkownik z poziomu
portalu wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, określa datę z jaką ma zostać
wykonane zlecenie przez ZUD, a następnie potwierdza akcję wciskając przycisk „WYŚLIJ”:

1.1.13.3 Wznowienie dostaw paliwa gazowego
W celu złożenia PZD na wznowienie dostaw paliwa gazowego użytkownik z poziomu
portalu wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, określa datę z jaką ma zostać
wykonane zlecenie przez ZUD, a następnie potwierdza akcję wciskając przycisk „WYŚLIJ”:
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1.1.13.4 Zmiana typu punktu z WS na WR
W celu złożenia PZD na zmianę typu punktu z WS na WR użytkownik z poziomu portalu
wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, wypełnia obligatoryjne pola dot.
wolumenu kWh, określa datę z jaką ma zostać wykonane zlecenie przez ZUD, a następnie
potwierdza akcję wciskając przycisk „WYŚLIJ”:

1.1.13.5 Zmiana okresu umowy na czas określony
W celu złożenia PZD na zmianę umowy na czas określony użytkownik z poziomu portalu
wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, określa datę z jaką ma zostać wykonane
zlecenie przez ZUD oraz datę dla zakończenia umowy a następnie potwierdza akcję
wciskając przycisk „WYŚLIJ”:

.
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1.1.13.6 Zmiana okresu umowy na czas nieokreślony
W celu złożenia PZD na zmianę umowy na czas nieokreślony użytkownik z poziomu portalu
wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, określa datę z jaką ma zostać wykonane
zlecenie przez ZUD, a następnie potwierdza akcję wciskając przycisk „WYŚLIJ”:

1.1.13.7 Zmiana mocy zamówionej
W celu złożenia PZD na zmianę mocy zamówionej dla punktu WR użytkownik z poziomu
portalu wybiera żądany punkt PPG, zaznacza rodzaj PZD, określa zakres dat dla jakich ma
nastąpić zmiana mocy oraz wartość mocy a następnie potwierdza akcję wciskając przycisk
„WYŚLIJ”:
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Nominacje
Obszar do zarządzania nominacjami i ich historią:

1.1.14.1 Wprowadzanie nominacji
Wprowadzanie nominacji odbywa się za pomocą funkcji „Wprowadzanie”:

Okna dla podawania nominacji są aktywne tylko w wyznaczonych godzinach. Godziny
aktywności okien dla podawania nominacji będą ustalane przez G.EN.
ZUD do czasu zamknięcia aktywności okna będzie mógł zmieniać zanominowane wartości.
Nowe wartości będą nadpisywały poprzednie.
Dla ułatwiania wprowadzania nominacji na portalu zaimplementowano funkcjonalność
ROZDZIEL. Polega ona na automatycznym i równym rozdziale wartości podanej w
zaznaczonym poniżej polu:
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Dodatkowo
zaimplementowano
kontrolę
wprowadzonych
wartości.
Suma
zanominowanego wolumenu nie może przekraczać łącznej ilości kWh wynikającej z mocy
zamówionej przez ZUD na danym punkcie w obrębie jednej doby gazowej:

ZUD zostanie powiadomiony o odrzuceniu nominacji z użyciem skrzynki na portalu:
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1.1.14.2 Wprowadzanie renominacji
Wprowadzanie renominacji odbywa się za pomocą funkcji „Wprowadzanie”. Następnie
użytkownik portalu wybiera datę na jaką ma zostać wprowadzona renominacja i wciska
przycisk RENOMINACJA:

W kolejnym kroku użytkownik podaje wartości dla renominacji i wciska przycisk ZAPISZ:

© G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

© BTC Software Systems Sp. z o.o.

-Strona 21-

Okna dla podawania renominacji są aktywne tylko w wyznaczonych godzinach. Godziny
aktywności okien dla podawania renominacji będą ustalane przez G.EN.
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1.1.14.3 Historia nominacji/renominacji
Historia nominacji/renominacji stoi do dyspozycji ZUD z poziomu portalu. Użytkownik może
wybrać żądaną datę z kalendarza lub użyć przycisków przełączania:

Pliki do pobrania
W tym obszarze będą udostępniane pliki do pobrania:
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Linki
W tym obszarze będą prezentowane linki odsyłające do innych stron:
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Widok portalu:

© G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

© BTC Software Systems Sp. z o.o.

-Strona 25-

