
AnyQuest
Gelişmiş AMR



AnyQuest, veri oluşturmak ve gelişmiş veriyi toplamak için birlikte çalışarak birden çok bileşenden 
oluşan bir mobil veri toplama çözümüdür. Yüksek performanslı radyo modülleri, sağlam el 
terminalleri, kullanıcı dostu mobil okuma ve merkezi sistemler arası veri aktarımı ve PC 
yazılımları içerir.

YÜKSEK PERFOMANSLI 
RADYO MODÜLLERİ
 » Yüksek hassasiyetli radyo alıcıları 
uzun okuma mesafesi sunmaktadır.

 » Modüllerin bu sayaçları eşleştirmesi 
için kullanım ömrü uzun pilleri vardır. 
(örn. su sayaçları için 15 yıl)

 » El terminalleri ile iletişim kurmanın 
dışında, AnyQuest modülleri 
gereksiz radyo emisyonlarını 
sınırlandırarak sessiz kalır.

FATURA AMAÇLI VERİ GÜVENİLİRLİĞİ 
VE GÜVENLİĞİ
 » AnyQuest Cyble modülleri doğrudan su 
veya gaz sayaçları üzerine monte edilir. 
Kanıtlanmış & patentli

 » Cyble endeks algılama teknolojisi 
uzaktan endeksin her zaman mekanik 
endeks ile eşleştiğini garanti eder.

 » Erişim kodu yetkili el terminali birimlerine 
iletişimi kısıtlayarak ve veri gizliliğini 
sağlayarak radyo modülleri içerisine 
ayarlanabilir.

SABİT AĞ OKUMAYA DOĞRU 
GEÇİŞ
Sık veri toplama gerekli olduğu zaman,  
sayaçların üzerine EverBlu radyo modülü 
kullanılarak herhangi bir zamanda mobil veri 
toplama sisteminden sabit radyo ağına geçiş 
çözümü planlanabilir. EverBlu  modülleri 
AnyQuest mobil sisteminin tüm gelişmiş 
işlevlerini sunar. Ve daha sonra sadece gerekli 
Kollektörleri ve Access Pointleri ekleyerek bir 
mesh radyo ağına entegre edilebilir.
EverBlu sabit radyo ağı hakkında ayrıntılı bilgi 
için ayrı bir broşüre bakınız.

Konut su sayacına takılmış AnyQuest Cyble

Gaz sayacına takılmış AnyQuest cyble
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DESTEK HİZMETLERİ
Itron, Ölçüm noktalarından Bilgi 
uygulamalarına kadar uçtan-uca çözümler 
için,  kapsamlı teknik, endüstriyel ve ürün 
deneyimi getirerek müşterilerini proje 
yönetimi süreci boyunca destekler.

Müşterilerine kendini adayarak, 
Itron bölgesel müşteri hizmetleri 
dünya çapında bir ağ geliştirdi. 
Bölge, zaman dilimi ve dil ne olursa 
olsun Itron, anahtar hesap yönetimi 
hedeflerinize başarıyla hizmet edecek 
küresel bir hizmet sağlayabilir

Bölgesel müşteri hizmetleri ekipleri

Taşınabilir AnyQuest

AnyQuest Ana yazılım

DAĞITIM HİZMETLERİ:
 » AnyQuest çözümü, İdarenin dağıtımına yardım ederek onay 
projelerinden büyük çaplı dağıtımlara kadar yapılandırılmış 
metodolojiyi takip eder.

 » AnyQuest yazılımını, mevcut sistemlerin veri merkezleri ve 
uzman sistemleri ile arayüz oluşturur. (Fatura sistemi, 
CIS/CRM, GIS, SCADA, vs.)

SATIŞ SONRASI HİZMETLER:
 » Yapılandırma araçları ve AnyQuest yazılımı için işletme 
personelini eğitmek

 » AnyQuest sistemini idare için çalıştırmak ve sayaç verisine 
erişimi sağlamak

 » Özel bakım sözleşmeleri ve telefon hattı hizmetleri ile zaman 
içinde sistem verimliliğini desteklemek



Itron pazarlama materyallerinin içeriğini mümkün olduğunca zamanlı ve doğru tutmaya çalışmakla birlikte, Itron bu tür materyalin doğruluğu, tamlığı veya yeterliliği hakkında herhangi 
bir iddia, söz veya garantide bulunmaz ve özellikle bu tür materyaldeki hatalar veya eksiklikler için yükümlülüğü reddeder.  Üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, 
pazarlanabilirlik veya belli bir amaca uygunluk dahil ama bunlarla kısıtlı olmamak üzere, zımni, beyan edilmiş veya yasal herhangi bir türden garanti bu pazarlama materyallerinin 
içeriği ile ilgili olarak verilmez. © Telif hakkı 2011, Itron. Tüm hakları saklıdır.   fiA-Ouantomete/-MZ-EN-V2.0-201l.12

 

Şirketimiz dünyanın lider akıllı ölçüm, veri, toplama ve hizmet şirketi yazılım sistemi tedarikçisidir, dünya çapında 8.000 
üzerinde hizmet şirketi enerji ve suyun tedariki ve kullanımını optimize etmek için teknolojimize güvenmektedir. 
Daha akıllı enerji ve su geleceğinizi gerçekleştirmek için, buradan başlayınız: www.itron.com 
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Faks : +49-721 5981 189 

 
 

Daha fazla bilgi için yerel satış temsilciniz 
veya bayiniz ile irtibat kurunuz: 

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez : A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Babürşah 
Cad. No:7 Sincan 06935 ANKARA 
t: +90 (312) 267 05 03 • f : +90 (312) 267 05 09

PC yazılımı
AnyQuest Ana Bilgisayarı

Mobil Okuma
Yazılımı

AnyQuest Mobil

Yardımcı program anabilgisayar (fatura 
sistemi / müşteri bilgi sistemi)


