
Jak nám padne nový kabát?
Hotel Tři Věžičky u Jihlavy

02.-03 12 2019. .



• 12:30 – 13:00 Příjezd, registrace, malé občerstvení
• 13:00 – 13:15 Zahájení, úvod (Jiří Zachar, Pavel Křehlík)
• 13:15 – 14:45 Provoz nového DIPO
• 14:45 – 15:15 Coffee break
• 15:15 – 16:00 Novinky DIPO (Dominik Kunc)
• 16:00 – 16:15 Všeobecná upozornění ke konci roku 2019 (Martin Jorda)
• 16:15 Společenská část, konec
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Harmonogram



Provoz nového DIPO
Dotazy z minulého WS
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Požadavky a dotazy:
•Export „seznam uživatelů“
• Informace o konci platnosti certifikátu
• Informace o staveništi (INS/01, REM/10)
•Zobrazení listu závad
•Status SOP (OM připraveno, nový odběr, 

změna RP)
•Filtrování požadavků dle uživatelů
•Zobrazení historických dat
•E-mailová notifikace (např. vystavení 

daňového dokladu)
•Revizní zprávy
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Provoz nového DIPO
Dotazy prostřednictvím distribuce24@eon.cz
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Požadavky a dotazy:
• Bližší informace při zamítnutí žádosti
• Prodloužení certifikátu u Administrátora
• SOP pro nové připojení / změnu jističe
• Zadávání odečtů k novým smlouvám
• Chyba sítě při volání API
• Storno odečtů, RSD, SOP
• Popis statusů RSD pro změnu dodavatele
• E-maily distributora, duplicitní požadavky
• SOP při přechodu na VN

Reakce a odpovědi:
- Důvod v komentáři …
- Před skončením platnosti
- On-line formulář (odkaz na nástěnce)
- Denní aktualizace databáze
- Obvykle dojde k založení žádosti (i při zobrazené chybě)
- Přes DIPO prozatím nelze
- Přijato / realizováno
- Viz Příručka
- Nutno zadat požadované rez. kapacity (pro daný měsíc)

mailto:distribuce24@eon.cz


Provoz nového DIPO
On-line dotazník
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Otázky:
1. Jak jsme společně zvládali přechod na nový DIPO, resp. jak se Vám s ním pracovalo těsně po "Go-Live" 

(období 08/2019)?
2. Jak se Vám s novým DIPO pracuje dnes?
3. Je pro Vás nový DIPO dostatečně intuitivní?
4. Naplňují stávající funkcionality nového DIPO všechny Vaše požadavky? Která funkcionalita Vám příp. chybí?
5. Jsou aktuální odezvy na Vaše požadavky prostřednictvím nového DIPO dostatečně rychlé?
6. Jsou aktuální odezvy na Vaše požadavky prostřednictvím distribuce24@eon.cz dostatečně rychlé?
7. Zefektivnila administrátorská správa účtu zřizování přístupu do DIPO pro Vaše zaměstnance?
8. Jsou pro Vás stávající notifikace z nového DIPO dostatečné? Jaký typ notifikace požadujete?
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Provoz nového DIPO
On-line dotazník
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1. 2. 3.



Provoz nového DIPO
On-line dotazník

702.-03.12.2019

4.
Které funkcionality Vám chybí?
• Notifikace (stav požadavku, termín montáže apod.)
• Storno / „změna“ požadavku (nejlépe i 24 h před termínem)
• Přílohy k otevřeným požadavkům
• Přímá „technická podpora“ (zdlouhavá e-mailová komunikace)
• Žádosti o zkuš. provoz OM
• Detailnější info k podaným samoodečtům
• Žádosti o zaplombování ELM
• Žádosti o změnu SOP
• Export podrobností o OM (spínání HDO, OJ, sazba, HJ, tarif apod.)
• Kontrola RSD při založení
• Formát zadávaných tel.č.
• Informace o posledním provedeném odečtu



Provoz nového DIPO
On-line dotazník
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5. 6. 7.

Jednoznačné zefektivnění!Pracujeme na zlepšení.



Provoz nového DIPO
On-line dotazník
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8.

Jaké typy notifikací požadujete?
• Změna stavu požadavku / zpracování
• Termíny realizací SZ
• Změna sazby, tarifu, HJ, přerušení apod.
• Vygenerování daňového dokladu
• Stav SOP (např. k podpisu)

Budeme nadále analyzovat.



Coffee break

1002.-03.12.2019
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Novinky DIPO
Aktuálně implementované

Revizní zprávy   √

Export zadaných odečtů    √

Export „seznam uživatelů“   √

Termíny realizací přerušení dodávek el. v OM    √

Příručka DIPO
- úpravy
- aktualizace
- uživatelská podoba
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Všeobecná upozornění ke konci roku 2019
Kategorizace výroben

Informace – požadavky o kategorizaci (ze strany výrobců) na hladinách VN a VVN

Nově pouze prostřednictvím on-line formuláře!
E-mailem nepreferujeme.

Formulář bude k dispozici (cca do poloviny 12/2019) na našich internetových stánkách:
https://www.eon-distribuce.cz/sdeleni-pro-ucastniky-trhu-s-elektrinou

Po zadání (vyplnění) formuláře výrobce obdrží notifikaci o jeho přijetí.
Násl. po 01.02.2020 výrobci obdrží oznámení (potvrzení) o kategorizaci.

V průběhu 02/2020 obchodníci obdrží souhrnné info - pro jejich portfolio.

https://www.eon-distribuce.cz/sdeleni-pro-ucastniky-trhu-s-elektrinou
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Všeobecná upozornění ke konci roku 2019
Předcházení NEO

•Hrozí především při ukončení smlouvy …
•Zasíláme zákazníkům výzvy …
•Jedná se o ekonomickou škodu vůči Provozovateli DS …
•V krajním případě přerušení dodávky el. (demontáž ELM) …

Obchodníci, včas prolongujte Vaše portfolio!
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Všeobecná upozornění ke konci roku 2019
Samoodečty (k 31.12.2019)

•Prostřednictvím DIPO –> menu –> funkcionalita „Odečty“
•Dle příslušné komodity v kWh nebo m3

•Možno zadávat hromadně (v dávkách) nebo individuálně

ELEKTŘINA: zadávání pouze od 31. 12. do 30. 01., s datem samoodečtu vždy 31. 12.

PLYN: zadávání pouze od 31. 12. do 14. 01., s datem samoodečtu vždy 31. 12.

Odečet k mimořádné faktuře (ozn. F): na základě zadaného samoodečtu bude vystavena mimořádná faktura.

Odečet ke změně ceny (ozn. K): samoodečet bude zohl. v periodické faktuře, mimořádná faktura vystavena nebude.

V komoditě ELEKŘINA přijímáme samoodečty pouze pro OM s měřením typu C.
U OM s měřením typu A či B jsou dálkově odečítána skutečná data (dle platné legislativy).
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Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se s Vámi na další spolupráci!

02.-03.12.2019

Společenská část
Možná přijde i Mikuláš!
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