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Povzetek 

Mobilni sistem je bil v ELES d.o.o. (v nadaljevanju ELES)  uveden že pred leti. Najprej je bil 
namenjen predvsem  podpori vzdrževanja daljnovodov na terenu, sedaj pa je v fazi prenove 
in razširitve na področje vzdrževanja razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) in podpori 
priprave gradenj in vodenju investicijskih projektov in rekonstrukcij. Mobilni sistem 
vzdrževanja omogoča vzdrževalcem predvsem lažje, točnejše in hitrejše poročanje o 
opravljenem delu, hitrejšo izmenjavo podatkov, poenotenje opisa okvar ali ugotovitev in 
točnejše ter kvalitetnejše evidentiranje okvar na infrastrukturi prenosnega omrežja. 
Podpora pripravi gradenj in projektom pa temelji predvsem na uporabi mobilnega GIS 
informacijskega sistema z uporabo prostorskih podatkov daljnovodnega omrežja ELESa, kart, 
ortofoto posnetkov, podatkov o parcelah in lastnikih in določenih dokumentov, ki pri tem 
nastanejo. Mobilna tehnologija se nenehno spreminja, posodablja in prilagaja novim 
informacijskim trendom. Tako tudi v ELESu nenehno sledimo in se prilagajamo novim 
mobilnim okoljem, operacijskim sistemom in mobilnim napravam. Iz Windows mobilnega 
okolja smo prešli na uporabo Android operacijskega sistema in ESRI SDK programske 
opreme za »off line« način dela s sodobnimi mobilnimi napravami na terenu. 
 
1. Uvod 
 
Začetek priprave koncepta in prve rešitve mobilnega vzdrževanja v ELES-u segajo že nekaj let 
nazaj. Prvotna aplikacija je bila predvsem zaradi takratne tehnologije in cenovno težje 
dostopnih naprav manj obsežna. Z razvojem tehnologije na področju mobilnih naprav 
(baterije večjih kapacitet, večji spomin, tablični računalniki, boljši procesorji) in njenim 
širjenjem v zasebno okolje, so se razvili pogoji za cenovno ugodne in uporabniku prijaznejše 
aplikacije. Trend na področju širjenja “pametnih” mobilnih naprav v zasebno in poslovno 
okolje nas je v ELESu spodbudilo, da smo v letu 2014 izvedli prenovo strežniškega dela 
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mobilnega sistema in razširitev mobilnega dela iz obstoječega programskega okolja 
Windows mobile na Android. Novo programsko okolje poleg širokega nabora naprav, 
omogoča lažje prilagajanje in hitrejše vključevanje novih uporabnikov. 
 
Mobilno vzdrževanje v ELES-u je dopolnitev informacijske podpore vzdrževanju in 
upravljanju s sredstvi ter GIS podpore v podjetju. Programska oprema mobilnega sistema, 
imenovana PSA (Power Service Assistant), omogoča združevanje, povezovanje in 
dopolnjevanje potrebnih dokumentov v elektronski obliki ter podatkov prostorskega 
informacijskega sistema. Ključni elementi uvedbe mobilnega sistema v poslovno okolje 
ELESa so: zanesljivost, kompatibilnost in razširljivost.  
 
2. Uvedba mobilnega vzdrževanja daljnovodov v ELESu  
 
Osnovno vodilo ELESa ob uvedbi mobilnega vzdrževanja je bilo že pred leti in je še vedno 
povezava z obstoječimi informacijskimi sistemi v podjetju. Obenem pa mora biti nova 
programska oprema v primeru širitev na ostala poslovna področja odprta, prilagodljiva in 
kompatibilna. Dosedanja izvedba komunikacije s terenskimi uporabniki mobilnega sistema 
je izvedena v »off-line« načinu, medtem ko v fazi nadaljnjega razvoja mobilnega sistema 
dopuščamo možnost razširitve na »on-line« način prenosa v obe smeri.  
 
Pred uvedbo mobilnega vzdrževanja daljnovodov v letu 2012, je beleženje vzdrževalnih del 
temeljijo zgolj na uporabi papirnih dokumentov, katerih podatki so se ročno prepisovali v 
tehnični informacijski sistem. Uporaba papirnih nalogov za delo, izvedba analiz in ročni vnos 
ugotovitev ter poročil o delu in pregledu infrastrukture v obstoječe informacijske sisteme, je 
predstavljalo nepregledno in časovno zahtevno delo. Kot največja pomanjkljivost pa je bila 
priprava planov del na podlagi papirnih poročil o pregledu infrastrukture in ne poenotenega 
opisa okvar oz. ugotovitev. Z uvedbo programske opreme mobilnega vzdrževanja smo v 
ELESu poleg visoke stopnje razpoložljivosti in širšega števila uporabnikov, uvedli večjo 
mobilnost in učinkovitost terenskih ekip, saj je programska oprema zasnovana tako, da se 
delo izvaja brez posebnega poznavanja lokacije na terenu in dostopnih poti do 
infrastrukturnih objektov. Prav ta lastnost omogoča izvedbo del terenskih ekip na vseh 
deloviščih v Sloveniji in ni omejena le na posamezne enote.  
 
 

 

Slika 1: Windows mobile verzija mobilnega sistema na dlančnikih 
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Mobilni sistem daljnovodov, ki smo ga v letu 2012 uvedli v ELES-u je že omogočal: 

 osnovno orientacijo na terenu, 
 izpolnjevanje naloga za delo: 

 potrjevanje opravljenih opravil in vpis dodatnih opravil, 
 vpis opravljenih delovnih ur posameznega vzdrževalca, 
 vpis uporabljenih delovnih sredstev, 

 beleženje ugotovljenih okvar na daljnovodih na terenu, 
 beleženje obhodnih in dostopnih poti in 

 
Razvit je bil v okolju Windows Mobile 6.5. Naprave na katerem je bil nameščen pa so bili 
dlančniki iPAQ 6500,  Symbol MC 35 in Motorola ES 400,  kateri so v uporabi še danes. 
 
Prva verzija mobilnega sistema je že bila povezana z informacijskim sistemom Maximo in še 
s starim prostorskim in tehničnim informacijskim sistemom daljnovodov GRIDMC. 
Uporabljali pa so jo zgolj Maximo uporabniki, saj je bil sistem dodeljevanja PSA uporabniških 
pravic dograjen šele v novejši verziji  
 
3. Prenova mobilnega vzdrževanja daljnovodov v ELESu in razširitev na RTP in prostor  
 
S prenovo mobilnega sistema smo pričeli v letu 2013, predvsem na zahtevo uporabnikov 
obstoječega mobilnega sistema daljnovodov Windows mobile in zaradi vse večje uporabe 
“pametnih” mobilnih naprav v ELES-u. Odločali smo se med Windows 8 in Android 
operacijskim sistemom. Za Android verzijo smo se odločili zaradi vse večjega števila uporabe 
android GMS naprav pri vzdrževalcih, 75 % pokritosti trga z android mobilnimi napravami, 
nižjih cen od še ne razširjenih in prihajajočih Windows 8 mobilnih naprav in ESRI GIS 
razvojne platforme Android za off-line način dela. 
 
Zahteve uporabnikov, vzdrževalcev DV so bile: 
 
 večji in kvalitetnejši zasloni mobilnih naprav 
 uporaba na GSM telefonih 
 podpora za fotografiranje okvar 
 boljša GIS podpora in navigacija v prostoru 
 Wifi prenos podatkov 
 boljša sledljivost prehodov ekrana v ekran v  

postopku priprave terenskih nalog za prenos 
na mobilne naprave 

 prenova razporejanja okvar oz. ugotovitev na 
nove naloge za delo 

 razširitev evidentiranja dela delavcev z 
nadurami in dodatki za delo 

 prenova Poročil o pregledu DV tras in zbirnih 
poročil in 

 možnost uporabe mobilnega dela sistema 
tudi za ne Maximo uporabnike 
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Prenovo mobilnega sistema daljnovodov in izdelavo nove android verzije mobilnega dela, 
smo zaključili v oktobru l. 2014. Izpolnili smo vse zahteve uporabnikov. Za boljšo GIS 
podporo pa je izvajalec na našo zahtevo izdelal povsem novo GIS podporo mobilnega 
sistema na osnovi ESRI GIS programske opreme. Trenutno smo v fazi organizacije šolanj 
skrbnikov tabličnih računalnikov in končnih uporabnikov, vzdrževalcev DV. Za namen 
uporabe novega sistema smo opremili vse vzdrževalce DV s 8 in 10 inč. tablicami Samsung 
glede na predhodno odločitev testne skupine uporabnikov. Na podlagi testne uporabe v 
enem od centov vzdrževanja je imel vsak od vzdrževalcev DV možnost preizkusiti 8 in 10 inč. 
tablico in nov 5 inč. telefon. 1/3 preizkuševalcev se je odločila za uporabo 10 inč. in 2/3 za 
uporabo 8 inč. tablice. Samo en uporabnik se je odločil za GSM telefon.  
 
Prvotna izvedba mobilnega vzdrževanja je do sedaj služila predvsem vzdrževanju 
daljnovodov in beleženju okvar oz. ugotovitev na visokonapetostnem (VN) daljnovodnem 
omrežju Slovenije, ki ga vzdržuje ELES. Projekt razširitve mobilnega sistema v ELESu pa poleg 
prenove vključuje tudi širitev na področje mobilne podpre vzdrževanja RTP in podpori 
priprave gradenj in izvedbi projektov z GIS podporo, ki je trenutno v fazi razvoja. Mobilna 
podpora vzdrževanju RTP je podobna vzdrževanju daljnovodom, le da gre tu za področje 
vzdrževanja in beleženju okvar oz. ugotovitev druge infrastrukture predvsem 
visokonapetostnih (VN) naprav v RTP-jih kot so odklopnik, ločilnik, odvodniki prenapetosti, 
instrumentni transformatorji itd. Mobilna podpora pripravi gradenj in vodenju projektov z 
GIS podporo (imenovana PSA prostor) pa vključuje predvsem pregledovalnik prostorskih 
podatkov VN daljnovodnega omrežja na mobilni napravi, kart, ortofoto načrtov, digitalnih 
podatkov parcel in podatkov lastnikov v območju VN daljnovodov ter uporabi določenih 
dokumentov kot so pogodbe o služnosti, cenilni zapisniki itd na terenu. Največja pridobitev 
mobilnega sistema PSA prostor za uporabnike v ELESu bo predvsem način dostopa do 
prostorskih podatkov, kart, dokumentov. Ta ostaja še vedno v »off-line« načinu na način 
spletnega internega GIS portala, preko katerega si uporabnik mobilne naprave pred 
odhodom na teren samodejno naloži potrebne podatke in dokumente za območje terena, ki 
ga želi obiskati. 
 
V nadaljevanju bodo zaradi obsežnosti celotnega sistema predstavljene le nekatere 
pomembnejše funkcionalnosti na področju prenovljenega mobilnega vzdrževanja 
daljnovodov,  ki so najbolj zaznamovale prenovo mobilnega sistema. 
 
4. Potek izmenjave podatkov mobilnega vzdrževanja daljnovodov 
 
Mobilni sistem vzdrževanja daljnovodov je v ELESu povezan z dvema obstoječa IS (IBM 

Maximo in ESRI ArcGis). V povezavi z Maximo mobilni sistem izmenjuje podatke nalogov za 

delo, poročila o delu, evidence porabljenih delovnih ur in uporabe orodij, razporejanja 

ugotovitev na nove naloge in fotografije okvar. Za namen uporabe prostorskih podatkov 

daljnovodov, kart, ortofoto načrtov pa se mobilni sistem povezuje z že obstoječim 

geografsko informacijskim sistemom ESRI in tako z uporabo navigacije omogoča točno 

lociranje in snemanje dostopnih poti.  

 
Zaokroženo celoto mobilnega vzdrževanja od oddaje do prejema podatkov prikazujeta sliki 2 
in 3. Sistem mobilnega vzdrževanja ne posega v obstoječe sisteme ampak se z njimi 
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dopolnjuje, zato se postopek priprave podatkov za terenskega uporabnika prične v PSA 
spletni aplikaciji s prevzemom naloga za delo (ND) iz IS za upravljanje s sredstvi Maximo.   

 

 

Slika 2: Izmenjava podatkov mobilnega vzdrževanja 
 
 
 
 

 
Slika 3: Celoten proces upravljanja ND (priprava, delo na terenu, 

 vračanje v sistem, hierarhična struktura) 

 
Sledi priprava naloga za delo (ND) za teren in vnos obhodnih nalog terenskim uporabnikom 
za namen beleženja okvar oz. ugotovitev, kot prikazuje slika 4. 

 

Maximo, GIS 
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Slika 4: Priprava ND za teren 

Pripravljen ND v IS Maximo je lahko v statusu »potrjen« ali »v teku«. Spletna aplikacija PSA 
ND avtomatsko prevzame. Po potrditvi ND za terensko nalogo in dopolnitvi podatkov 
pripravimo ND za uporabo na mobilni napravi za vodjo delovne skupine. Takrat se status ND 
v Maximi spremeni na »potrjen prenesen« ali »v teku prenesen«.  Poleg prenosa ND na 
mobilno napravo, spletna aplikacija PSA omogoča pripravo obhodnih terenskih nalog, saj 
omogoča da obhodnemu opravilu Maximo določimo enega ali več  oglednikov na podlagi 
vnaprej pripravljenih ali sproti vpisanih obhodnih etap. V kolikor se obhodna etapa v naprej 
ne določi, jo lahko oglednik vnese ročno na terenu. 

 
5. ND na mobilni enoti, vnos podatkov o opravljenem delu in beleženju okvar oz. 

novih ugotovitev 
 
Uporabnik za dostop do mobilnega dela ND uporablja enako uporabniško ime in geslo kot ga 
uporablja v Windows sistemu (t.i. uporabi svoje Windows domensko geslo).  
Kot prikazuje slika 5, uporabnik s prijavo v mobilno aplikacijo PSA avtomatsko prevzame 
enega ali več ND in obhodnih opravil. V kolikor pride do prekinitve prenosa v določenem 
koraku, nas aplikacija na to opozori z izpisom napake. 

 

Slika 5: Prijava in prevzem ND (Android) 

Vodja del lahko v mobilni aplikaciji potrjuje opravljena dela in vnaša delovne ure delavcev in 
uporabljena orodja. Lahko pa izvaja tudi obhod DV in beleženje ugotovitev. Medtem ko 
obhodnik lahko izvaja le beleženje ugotovitev. 
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Potrjevanje opravljenih del in vnos delovnih ur delavcev in uporabljenega orodja: 

Slika št. 6 prikazuje več ND in opravilo, ki ga mora delovna skupina izvesti na terenu. Vodja 
del potrdi izvedbo del tako da odkljuka opravljena opravila, lahko takoj v seznamu ali pa 
kljukico vnese v polje »Izvedeno«. V dodatni opis lahko vnese dodatne zabeležke. Z vnosom 
kljukice v polju »Pošlji« pa označi katero opravilo in ND je pripravljeno za prenos iz mobilne 
naprave nazaj v PSA spletno aplikacijo. V kolikor delovna skupina izvede neko opravilo, ki ga 
ni v opisu nalog na ND, ga lahko vodja del vnese kot novo ugotovitev, ki jo potrdi z vnosom 
kljukice v polju izvedeno. V takem primeru ugotovitev postane izvedeno opravilo in se ob 
prenosu nazaj v Maximo zapiše kot dodatno opravljeno opravilo. Po hirarhiji nalogov za 
delo, podrejenih nalogov in opravil se lahko pomikamo s pritiskom na nalog ali pa s 
premikom prsta po ekranu v levo ali desno. 

 

Slika 6: Primer potrditve opravljenega opravila v seznamu in način potrditve izvedene nove ugotovitve v 
podrobnejšem prikazu, ki ni v opisu zahtevanih nalog na ND 

Vnos delovnih ur, nadur, dodatkov ter uporabljenih orodij poteka z izbiro delavca oz. orodja 
iz pripravljenega seznama kot prikazuje slika št. 7 in vnosom ostalih podatkov. Ker je bil 
mobilni sistem dograjen z vnosom nadur in dodatkov za potrebe dnevnega spremljanja 
delovnih ur delavcev za namen izdelave mesečnih delovnih izkazov, je sprememba v novi 
verziji ta, da se s prenosom podatkov iz mobilne enote nazaj v sistem, delovne ure prenesejo 
neposredno na ND v Maximo. Vodje del imajo nalogo, da dnevno evidentirajo delovne ure in 
izmenjujejo podatke ob zaključku delovnika. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 7: Primer vnosa delovnih ur, nadur in dodatkov  

delavca in uporabljenega orodja 
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V kolikor so na ND vnešeni delavci in njihove ure ter uporabljena orodja se v 
seznamu ND pri tem ND prikažeta naslednja simbola: 

Beleženje okvar oz. ugotovitev: 

Nove ugotovitve pri obhodu daljnovoda vsak obhodnik vnaša pod obhodna opravila za v 
naprej določeno etapo od npr. 10 do 15 stebra. V kolikor etapa ni določena lahko na mobilni 
enoti vnese etapo ali pa navede katere DV stebre je pregledal (npr 9, 11, 15). 

Novo ugotovitev za področje daljnovodov lahko vnesemo za cel DV, DV steber in traso med 
dvema DV stebroma. Lahko pa je ugotovitev splošne narave brez podrobnih informacij o 
lokaciji. Slika št. 8 prikazuje vnos ugotovitve na DV stebru in vnosu opisa okvare s pomočjo v 
naprej pripravljene klasifikacije okvar. 
 

 

Slika 8: Primer vnosa ugotovitve na DV stebru in primer uporabe klasifikacije okvare  
 

Klasifikacija okvar (napaka, problem, vzrok, odprava) je šifrant okvar, ki se prenaša iz IS 
Maximo. Poenotenja izrazov in s tem standardizacija okvar oz ugotovitev je bilo osnovno 
vodilo ob razvoju aplikacije mobilnega vzdrževanja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Klasifikacija okvar 
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Fotografije okvar in galerija fotografij 
 
Hkrati z vnosom ugotovitev lahko 
okvaro enkrat ali večkrat tudi 
fotografiramo. Fotografije se ob 
izmenjavi prenesejo v PSA 
spletno aplikacijo in od tam v 
Maximo.  
Preko galerije fotografij, ki je na 
voljo tako na mobilni kot spletni 
aplikacije lahko fotografije 
pregledujemo in po potrebi 
odstranimo. 
V seznamu ND se pri ND, ki 
vsebuje fotografijo prikaže 
naslednji simbol 

 
                                                                                                         Slika 10: Fotografije in galerija fotografij okvar 

 
6. GIS podpora mobilnemu sistemu 
  
Odpravljanje okvar, izvedba obhoda daljnovoda, pregled in beleženje okvar, je zamudno 
opravilo tudi v primeru poznavanja terena. Lažji in hitrejši dostop do trase daljnovoda nam 
omogoča implementiran zemljevid z uporabo GPS na mobilni napravi in karta dostopnih 
poti. GIS podpora nudi pomoč  tudi pri vnosu novih ugotovitev z izbiro najbližjega stojnega 
mesta (SM) ali razpetine z določitvijo prostorske točke okvare, ter pri snemanju dostopnih in 
obhodnih poti, kot prikazuje slika 9. GPS, ki je v osnovi izklopljen, vklopi PSA mobilna 
aplikacija ob zagonu in ga onemogoči ob izhodu iz aplikacije. S takšnim dejanjem varčujemo 
z baterijo, ki je pri avtonomni uporabi mobilne naprave na terenu zelo pomembna. GIS 
podpora omogoča tudi izvajanje meritev razdalj in oddaljenost objektov od DV trase, osi DV  
itd z uporabo ortofoto načrta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Orientacija v prostoru, točke okvare in izvedba meritev 
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7. Funkcionalnosti PSA spletne aplikacije ob prenos podatkov iz mobilne naprave  
 

Po vrnitvi s terena vodja del dnevno prenaša podatke delovnih ur neposredno v Maximo. Ob 
zaključku vseh del oz. obhodov pa vsi uporabniki mobilne aplikacije prenesejo podatke v 
spletno PSA aplikacijo. Tu se lahko: 

 podatki pregledujejo in urejajo pred prenosom v Maximo 
 izpiše poročilo o pregledu DV in DV tras in zbirno poročilo 
 razporeja nerazporejene ugotovitve na nove naloge za delo v Maximo  

 

 

 

 

 
 

Slika 12: Pregled prenesenih ugotovitev 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Prenos izvedenih del v Maximo 

PSA spletni strežnik nas ob vrnitvi ND v Maximo opozori v kolikor vsi terenski uporabniki 
niso prenesli vse podatke iz mobilne naprave za ND, ki se vrača v Maximo. V primeru 
uspešnega prenosa podatkov se status ND v Maximi avtomatsko spremeni » v teku – 
prenesen«  

8. Zaključek 
 
Mobilno vzdrževanje v ELESu predstavlja sodoben način vodenja del in popis okvar na 
prostorsko porazdeljenih ali stacionarnih napravah v povezavi z IS Maximo -
informacijskega sistema za upravljanje s sredstvi in  GIS – mobilnega prostorskega 
informacijskega sistema. Mobilno vzdrževanje predstavlja sodoben način izrabe novih 
mobilnih tehnologij in brezpapirnega poslovanja. 
 

ELES mobilnega vzdrževanja ne uporablja kot dodaten sistem, ampak združuje in dopolnjuje 
obstoječe podatkovne baze, kar predstavlja hitrejšo, uporabniku prijazno in stroškovno 
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sprejemljivo mobilno nadgradnjo. Z uvedbo mobilnega vzdrževanja je ELES vzdrževanje 
poenostavil in standardiziral, kar omogoča lažje vzdrževanje prostorsko porazdeljenih 
sistemov z vključevanjem procesov od preventivnega vzdrževanja do podpore pri izvajanju 
posegov (vključno z zajemanjem podatkov o nastalih stroških). Uporaba mobilnega sistema 
omogoča vzdrževalcem predvsem lažje vodenje del, poročanje o opravljenem delu in 
evidentiranje okvar na infrastrukturi prenosnega omrežja. 
 
Uvedba mobilnega vzdrževanja predstavlja pomemben korak uvedbe novih tehnologij, 
informacijski podpori procesom vzdrževanja, pripravi gradenj, upravljanja s sredstvi in 
poenotenju delovnih procesov. 
 
Glavne koristi uvedbe mobilnega vzdrževanja so: 

- hitrejše, kvalitetnejše, varnejše in preglednejše delo pri vzdrževanju naprav,  
- elektronsko poslovanje, razen v segmentih, kjer se zaradi  zakonodajnih in drugih 

omejitev še zahteva klasično poslovanje, 
- enostavnejše vnašanje in pregledovanje podatkov in dokumentacije neposredno 

na  
terenu, z neposrednim vnosom v informacijski sistem,  

- posodobljen sistem beleženja okvar in sistematično spremljanje in analiziranje 
okvar,  

- zaradi prostorske označitve okvare lažja in hitrejša priprava del (obveščanje 
lastnikov, Zavoda za gozdove Slovenije, …), 

- izboljšana orientacija v prostoru za terenske delavce in prepoznavanje elementov  
sistema,  

- izboljšan prenos in posodabljanje podatkov iz terena,  
- osnova za širitev mobilnega sistema na ostala področja v podjetju,  
- usposobljenost delavcev za uporabo sodobnih tehnologij in informacijskih 

sistemov pri delu, poenostavitev dela, zadovoljstvo uporabnikov, večja storilnost 
in fleksibilnost dela,  

- omogočene klasične poizvedbe in analize prostorskih podatkov - okvar z 
grafičnimi pregledi v prostoru, 
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