ЗАПРОШЕННЯ
Olympic hall (вул. Василя Липківського, 3)
26 березня 2019 року
Програма семінару
Семінар для учасників ринку електричної енергії з
використання програмного забезпечення розробленого для
ДП «Енергоринок» з метою впровадження ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобового ринку (XMtrade®|PXS)
АТ «Sféra» запрошує учасників відкритого ринку електричної
енергії приєднатися до семінару, присвяченого практичним аспектам
роботи XMtrade®|PXS. XMtrade®|PXS – програмне забезпечення,
розроблене словацькою компанією АТ «Sféra» для ДП «Енергоринок»
з
метою
впровадження
ринку
«на
добу
наперед»
та
внутрішньодобового ринку в Україні.
Захід орієнтований на профільних експертів, які відповідатимуть
за процеси на ринках РДН/ВДР та використовуватимуть платформу
для торгівлі електроенергією. Під час семінару будуть розглядатися
практичні аспекти експлуатації та технічні рішення XMtrade®|PXS. Під
час сесії питань та відповідей учасники матимуть можливість
отримати відповіді на всі запитання про роботу програми та
функціонування ринків від розробників.
Фахівці АТ «Sféra» поділяться своїм досвідом відкриття ринку
електричної енергії в Словаччині (детальна увага приділиться
впровадженню РДН/ВДР) та продемонструють компетенції компанії в
інших областях європейського енергетичного сектору.
З метою попередньої реєстрації, просимо до 20.03.2019 надати інформацію щодо
представників Ваших компаній, які візьмуть участь у зазначеному заході на
електронну адресу: yuliya.kulykova@gmail.com або за телефоном +380950683126.
Будь ласка, зверніть увагу, що ми можемо зареєструвати лише одного учасника від
компанії/учасника ринку.

08:30 – 09:30

Реєстрація учасників / кава-брейк

09:30 – 10:00

Лібор Лазнічка, колишній консультант проекту Office
Досвід відкриття словацького ринку електроенергії з
акцентом на РДН та ВДР

10:00 – 11:00

Роберт Маєр, АТ Sféra
Введення до роботи програмного забезпечення
XMtrade®|PXS,
перегляд
головних
принципів
функціонування РДН/ВДР

11:00 – 11:20

Кава-брейк

11:20 – 13:00

Роберт Маєр, АТ Sféra
Подання заявок РДН та ВДР, результати торгівлі,
оповіщення, інші дії та функції

13:00 – 14:00

Перерва на обід

14:00 – 15:30

Мартин Канюк, АТ Sféra
Компетенції Сфери в різних секторах ринку електроенергії

15:30 – 16:30

Роберт Маєр, АТ Sféra
Сесія питань-відповідей щодо використання програмного
забезпечення XMtrade®|PXS

