
Software de management pentru irigatii
Solutia software produsa de Rubicon numita Confluent transformă modul în care apa 
este gestionata in zonele de irigatii, in care sunt efectuate activitatile de exploatare si 
modul de deservire a clientilor.

Inovator, modular și scalabil, Confluent permite o mai buna planificare, gestionare, 
furnizare, facturare și comunicare, mai ieftin și mai rapid, oferind în același timp 
clienților un serviciu de cea mai bună calitate.

Combinând cele mai recente tehnologii Internet și pentru telefoane inteligente, 
instrumente inovatoare de programare și vizualizare în rețea, inginerie avansată de 
control la distanță și o bază de date industrială standard, Confluent vă ajută să faceți 
față provocărilor semnificative privind gestionarea resurselor de apă.

Automatizarea tuturor operațiilor și a administrării
Confluent constă dintr-un nucleu format de o bază de date și instrumente esențiale, 
la care se adaugă pachete funcționale opționale. Fiecare pachet conține o colecție de 
instrumente care simplifică și eficientizează o anumită parte a activității dvs. De exemplu, 
SCADAConnect® vă ajută să gestionați de la distanță dispozitivele automate aflate in teren, 
iar Customer Connect îmbunătățește comunicarea cu clienții dvs.

Astfel, dacă aveți nevoie de gestionarea la distanță a instrumentelor de măsură, 
automatizarea comenzilor de apă, gestionarea schimbărilor de reglementare sau 
modernizarea infrastructurii întregii zone de irigatii, cumpărați doar ceea ce aveți 
nevoie. Investiția în software și de formare este o investiție de viitor, deoarece puteți 
adăuga noi funcționalitati în timp, pe măsură ce nevoile dvs. se schimbă sau pentru a 
ține pasul cu modernizarea și schimbările in derulare.

Creat pentru irigații
Spre deosebire de pachetele software generice destinate fabricilor sau activităților de 
birou, Confluent este proiectat special pentru zonele de irigatii.

Software-ul incorporeaza informatii despre cererea de apă, comenzi și rotații, despre 
operațiunile de livrare, stavilare și canale, precum și clienți, puncte de service și 
facturare. Integrarea acestor informații vă permite:

• Sa planificați mai bine, să luați decizii mai inteligente cu mai puține erori.

•  Sa emiteti rapoarte utilizând indicatori de performanță cu relevanta, cum ar fi 
eficiența de ansamblu a sistemului.

•  Sa calculați volumul acumularilor și să evaluați satisfacția fermierilor.

Irigarea necesită si funcționare robustă și fiabilă, 24 ore x 7 zile, cu declanșarea alarmei 
și notificarea prin telefon și prin SMS sau prin Internet. Cu cele 24 de ore de răspuns 
interactiv vocal (IVR) și acces prin internet, ajută agricultorii să interacționeze cu 
dispeceratul din zona când și unde au nevoie.

Instrumentele de teren, cum sunt internetul mobil, pentru a gestiona livrările de 
apă, și aplicațiile smartphone pentru citirea contoarelor sunt, de asemenea, esențiale 
pentru o gestionare eficientă.

În plus, un sistem de irigare trebuie să fie scalabil. Miile de dispozitive care furnizează 
informații în timp real care acopera sute de ferme ale clienților, duc la o explozie de 
date pe care sistemul dvs. trebuie să o gestioneze. Confluent transformă aceste date 
în informații. Instrumentele de analiză și raportare ajută la formarea unei imagini 
detaliate de conducere pentru un control mai bun și planificare pe viitor.

Și, lucrul cel mai bun, este că suntem aici pentru a vă ajuta. Cu peste 20 de ani de 
experiență ajutând zonele de irigatii să gestioneze operațiunile de irigare din 10 
țări, avem capacitatea de a proiecta rapid și de a construi module personalizate sau 
rapoarte pentru nevoile dvs. individuale.

Confluent™

Un produs TCC®
Confluent face parte dintr-o familie modulară de produse hardware 
și software de precizie, denumită TCC (Total Channel Control®). TCC 
reprezintă o tehnologie avansată care îmbunătățește managementul 
și productivitatea distribuirii apei prin canale deschise și conducte 
gravitaționale. Spre deosebire de infrastructura tradițională, 
componentele TCC interacționeaza și funcționeaza  impreuna, 
pentru a-i ajuta pe manageri:

• sa aiba mai multa apa disponibilă

• sa ofere in mod echitabil servicii utilizatorilor

• sa gestioneze si sa controleze sistemul

• sa asigure sănătatea si securitatea operatorului

Fișă tehnica

Bază de date relațională bazată pe industrie
Ca element fundamental al strategiei Dvs pentru tehnologia 
informatiei, pachetul software Confluent are la bază un 
sistem de management al bazelor de date relaționale la 
nivelul standardelor actuale. Aceasta înseamnă că software-ul 
Confluent este scalabil, sigur, deschis și fiabil.

Scalabil 
Confluent se poate extinde către un număr virtual nelimitat 
de utilizatori, amplasamente, clienți, comenzi și măsurători de 
teren. În plus, pot fi adăugate amplasări suplimentare în timp 
ce sistemul este online, fara a fi necesara nici o  întrerupere a 
serviciului.

Sigur 
Integrarea cu Microsoft Active Directory este standard, 
iar instrumentele de autorizare pe mai multe nivele pot fi 
configurate pentru a limita accesul la funcții sau site-uri. 
Acțiunile sunt înregistrate pentru a fi auditate.

Deschis 
Confluent poate interacționa cu aplicațiile dvs. de afaceri 
instalate, cum ar fi contabilitatea și de gestionare a activelor, sau 
poate partaja date cu sisteme externe, cum ar fi resursele de apă 
al autorităților sau sistemul de informații geografice (GIS).

Fiabil 
Opțiunile multiple de backup și redundanță asigură o durată 
minimă de nefunctionare, cu utilități standard furnizate pentru 
backup și recuperare de date, replicarea datelor și acces 
securizat la date.



  

SCADAConnect®  
Administrarea la distanță a infrastructurii 

SCADAConnect vă permite să îmbunătățiți măsurile de 
protecție, să reduceți costurile și să îmbunătățiți controlul asupra 
rețelei dvs. cu gestionarea la distanță a echipamentelor din teren în 
timp real.

O suită cuprinzătoare de instrumente de monitorizare la distanță și 
alarme sofisticate transforma modul de derulare a activitatii, oferind 
echipei dvs. informații despre activitate detaliate și în timp real, de 
care este nevoie pentru a răspunde rapid incidentelor înainte de a 
deveni probleme și fără a fi nevoie de deplasare la fața locului.

Aplicațiile de analiză și instrumentele grafice ale SCADAConnect 
transformă volumul imens de date din teren în informații pe care le 
puteți utiliza pentru a vă gestiona, planifica și îmbunătăți activitatea.

Pentru utilizatorii cu un număr redus de zone de lucru, SCADAConnect 
poate fi implementat ca soluție de cloud de nivel de baza, prin care vă 
puteți gestiona echipamentul din teren prin Internet folosind doar un 
browser web și o conexiune la rețele de comunicații mobile. Aceasta 
poate fi o alternativă cu costuri reduse și rapid de implementat la 
instalarea unui sistem SCADA traditional, de uz intern.

Customer Connect (Conectare cu Clientul) 
Interacțiune eficientă cu clientul
Pachetul de funcții Customer Connect simplifică procesul de comunicare, 

ajutându-vă să vă apropiați cât mai eficient de clienții dvs. din punct de vedere al 
costurilor. O gamă largă de instrumente vă permite să comunicați în modul cel mai 
potrivit pentru ambele parti.

Un portal web dedicat cu autentificare pentru clienți vă oferă posibilitatea de a 
comunica direct cu persoane fizice sau grupuri de agricultori simultan. Se pot trimite și 
primi mesaje sau se pot publica rapoarte și buletine actualizate pentru a fi consultate.

Alternativ, un client poate alege să primească mesaje prin SMS sau buletine prin fax sau 
e-mail. Sistemul Interactive Voice Response (IVR) vă permite să vă ocupați de majoritatea 
nevoilor clienților timp de 24 de ore pe zi.

De asemenea, Customer Connect le permite agricultorilor să-și gestioneze comenzile 
de apă atunci când sunt utilizate împreună cu pachetul numit Comenzi, Rotatii si 
Programare. Facturile și declarațiile de utilizare a apei pot fi, de asemenea, livrate în mod 
electronic clienților, prin intermediul serviciului Customer Connect, atunci când sunt 
utilizate împreună cu pachetul numit Tarife, Taxe și Facturare.

Este vorba despre furnizarea de servicii și asistență pentru clienți și de îmbunătățirea 
eficienței operațiunilor.

Caracteristici:

•  Monitorizarea la distanță și gestionarea în timp real a stavilarelor, 
contoarelor și a altor dispozitive la distanta (utilizând protocoale 
MDLC sau Modbus)

•  Vizualizare geografică a dispozitivelor care utilizează hărți prin satelit 
și ecrane personalizabile de prezentare

•  Notificarea alarmei, confirmarea și declanșarea alarmei de nivel critic 
de la desktop, SMS, e-mail sau pager

•  Analiza și reprezentarea grafică a datelor pentru gestionarea 
performanțelor

• Poate fi folosit de mai mulți utilizatori simultan

• Date pe ani de zile pot fi stocate in siguranta

Caracteristici:

• Comunicați pe calea preferată de clienții dvs.: telefon, web, SMS, fax, e-mail sau IVR

• Aveti înregistrate comunicatiile dintre operator și client

• Compatibil cu smartphone

• Va adresați unui singur client sau unui grup de clienți prin mesagerie

• Utilizați mesageria automata, determinata de un anumit eveniment

Tarife, Taxe și Facturare 
Generare eficientă a structurii veniturilor

Modulul Tarife, Taxe și Facturare face mai eficientă activitatea de gestionare a 
veniturilor.

Pot fi definite structuri tarifare sau de taxare complexe, constituite din orice combinație 
de surse de venit, cum ar fi apa utilizata, mărimea fermei sau activele agricole, precum și 
combinațiile de costuri fixe sau variabile, fie ele episodice sau regulate.

Facturile pot fi generate în mod programat sau functie de formatul datelor de intrare din 
softul dvs. contabil.

Caracteristici:

• Gestionarea structurii de tarife prin combinații complexe

• Interacțiune cu pachete de contabilitate externe

• Generare de facturi sau export de date

Fișă tehnica

Confluent™

Customer Connect oferă fermierilor și zonelor de irigatii o gamă de opțiuni de comunicare eficiente

Instrumente pentru monitorizare și gestionare în timp real, analiza și 
reprezentarea grafică a datelor



  

Vizualizarea Rețelei 
Vizibilitatea dinamică a comportamentului rețelei

Funcția de vizualizare oferă o reprezentare grafică schematică a 
întregii rețele de irigatii, astfel încât operatorii au o imagine  de 360°, intuitivă, 
in ansamblu si in detaliu despre comportamentul rețelei.

Analiza noastră inovatoare, dinamică și în timp real, oferă un rezumat vizual al 
cererii și debitului real în orice punct al rețelei, precum și cererea viitoare atunci 
când este utilizată împreună cu pachetul numit Livrare Automată.

Puteți naviga rapid către orice parte a rețelei și puteți investiga pana la nivel de 
detaliu elemente individuale si prin SCADAConnect.

Configurarea usoară permite adăugarea/stergerea componentelor „din mers”.

Comenzi, Rotații și Programare 
Instrumente pentru planificarea alimentării cu apă

Pachetul Comenzi, rotații și programare îmbunătățește eficiența 
operațională prin automatizarea colectării, gestionării și planificării cererilor de 
livrare a apei.

Agricultorii pot depune cereri prin telefon, IVR (Interactive Voice Response), 
pe web sau prin smartphone (cu pachetul de funcții Customer Connect). 
Agricultorii isi pot șterge sau modifica cererile, ca si toate înregistrarile. Dacă 
este nevoie, puteți impune perioadele de notificare cu privire la aceste acțiuni.

Dacă gestionați rețeaua prin rotații, puteți defini mai multe rotații și puteți 
aplica modificările de livrare solicitate.

Uneltele inteligente de planificare vizuală vă permit să vă maximizați 
capacitatea de livrare încadrându-vă în limitele fizice ale rețelei dvs. și  ale 
capacitatii operaționale de livrare. Fișele de funcționare ale operatorului pot fi 
apoi tipărite cu instrucțiuni actualizate.

Prin eficientizarea procesului de planificare și programare se pot reduce 
perioadele de notificare pentru cererile de livrare și se pot oferi clienților 
servicii in mod mai echitabil.

Prin generarea de rapoarte înțelegeți mai aprofundat cererea agricultorilor.  
De asemenea, puteți vizualiza cererea dinamic și vizual dacă aveți pachetul 
numit Vizualizarea Rețelei.

Caracteristici:

•  Agricultorii își pot comanda și gestiona cererile de livrare a apei prin metoda 
pe care o preferă

• Puteți defini și gestiona livrări pre-planificate (rotații sau liste)

•  Raportari privind cererea și privind prestari servicii pe secțiuni sau pentru  
întregul sistem de canale

• Înregistrarea istoricului comenzilor

• Definirea simplă a zonelor de planificare

•  Generarea fișelor de funcționare pentru a oferi instrucțiuni personalului de la 
fața locului

Caracteristici:

• Vizualizarea retelei pe ecran

• Navigare rapidă chiar și prin rețele complexe

• Vizualizarea cererii totale și utilizarea în aval în orice punct al rețelei

•  Segmentarea rețelei pe zone și pe grupuri pentru raportare, monitorizarea 
performanței, mesagerie catre utilizatori sau conducerea activitatii de exploatare

Date Hidrologice 
Colectare, analiza și raportare eficienta

Pachetul numit Date Hidrologice colectează, stochează și 
organizează date din diferite sisteme și surse de pe întreaga suprafață de 
irigat și vă permite să prezentați numai datele de sinteza esențiale pentru 
planificarea pe termen mediu și lung și luarea deciziilor.

Și, prin colectarea și încărcarea automată a acestor date în sisteme externe, 
puteți respecta obligațiile complexe de raportare către autoritati cu efort și 
costuri minime.

Cu un model de date conceput special pentru irigatii, pachetul Date 
Hidrologice este standardul pentru stocarea datelor despre irigații. Este deci 
ideal dacă doriți să gestionați eficient cererea și oferta de apă cumulativ, să 
raportați nivelurile apei din bazine și să analizați regimul precipitațiilor sau 
indicatori de calitate a apei de-a lungul timpului.

Caracteristici:

• Colectarea automată de date din teren și din pachete software

•  Introducere manuală a datelor cu opțiunea de transmitere la distanță prin 
browser web/prin dispozitiv mobil

• Interfață cu sistemele SCADA existente

•  Compatibil cu formatele uzuale de date, inclusiv cu standardul WaterML 

•  Puteți analiza tendințe multi-anuale utilizând instrumente integrate sau 
software extern

• Puteți raporta părților interesate externe

Vizualizarea 
rețelei vă permite 
să navigați rapid 
în rețea și să 
investigați detalii

Agricultorii își pot gestiona 
cererile de livrare prin web și 
smartphone

Fructificarea capacitatii de automatizare a stavilarelor 
și instrumentelor Rubicon
Stavilarele și instrumentele Rubicon sunt livrate cu software instalat care 
permite monitorizarea și controlul de la distanță folosind Confluent fără 
a necesita o integrare costisitoare.

Pachetul de funcții SCADAConnect se conecteaza perfect 
la stavilarele și instrumentele de masura ale Rubicon pentru 
monitorizare și management de la distanță.

Soluția puternică de control NeuroFlo® funcționează integrat 
cu FlumeGate® pentru control automat al structurilor de 
reglare, pentru stabilitatea nivelului apei pe canale și pentru 
eliminarea scurgerilor la capete.

Cand sunt comandate prin pachetul numit Livrare Automată, 
dispozitivele SlipMeters® instalate în punctele de service 
primesc instrucțiuni pentru deschiderea și închiderea 
automată conform programarii.



Despre Rubicon Water 
Rubicon Water oferă tehnologie avansată care optimizeaza irigația 
gravitaționala, ceea ce asigura un grad de eficiență operațională și 
de control fara precedent, marind cantitatea de apa disponibila și 
îmbunătățind viețile fermierilor.

Infiintată în anul 1995, societatea Rubicon Water are peste 25 mii de 
stavilare instalate în sisteme TCC® in 15 țări.

www.rubiconwater.com

© 2012-2018 Rubicon Water. Logotipul RUBICON, FlumeGate, NeuroFlo, SCADAConnect, SlipMeter, TCC, 
Total Channel Control și Confluent sunt mărci comerciale și mărci de servicii sau mărci comerciale și 
mărci de servicii înregistrate ale Rubicon Water sau ale afiliaților acesteia din Australia, Statele Unite ale 
Americii și alte jurisdicții. Sistemele, componentele, metodologiile și software-ul furnizate de Rubicon 
Water pot fi protejate prin drepturi de brevet și desen în Australia și în alte părți ale lumii.
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Livrare Automată
Confirmarea automată a comenzii de apă și programare și 
livrare optimizate

Funcția numita Livrare Automată automatizează în totalitate programarea 
livrărilor de apă pentru a utiliza capacitatea disponibilă a sistemului de canale 
și programează punctul de service pentru a deschide și închide automat 
stavilarul la ora planificată, pe timp de zi sau de noapte.

Agricultorii care solicită apă online (prin intermediul Customer Connect) pot 
primi confirmarea imediată a comenzilor lor și pot fi siguri că apa le va fi livrată 
în mod fiabil și precis.

Metodele sofisticate de programare a cererii și de corelare a comenzilor permit 
ca toate părțile sistemului de canale de la stocare pana la fermă sa dispuna 
de capacitatea necesara pentru a onora comanda. În același timp, numărul 
mișcărilor stavilarului pentru verificare sau stocare este minimizat pentru a 
reduce fluctuațiile de nivel din canal.

Drepturi și Conformitate  
Managementul drepturilor asupra apei 

Pachetul numit Drepturi și Conformitate vă ajută să tineti sub 
control complexitatea drepturilor de alocare a apei, asigurându-vă ca 
respectati aceste drepturi precum si un volum de reglementări în creștere.

Aveți flexibilitatea de a defini drepturile sau beneficiile de utilizare a apei, 
intr-un mod care sa reflecte forma dvs. de organizare. Puteți efectua transferuri 
permanente sau temporare de drepturi sau, alternativ, puteți interacționa cu 
un sistem extern de drepturi de utilizare apa, în cazul în care aceste drepturi 
sunt gestionate de un organism extern.

Există instrumente pentru verificarea drepturilor de utilizare înainte sau după 
livrarea apei pentru a asigura livrari respectand reglementarile in vigoare. 
Puteți informa fermierii cu privire la utilizarea și corectitudinea distribuirii, ca și 
autoritățile de reglementare sau alte părți interesate.

Citirea contorului este mai ieftină și mai ușoară atunci când contoarele au 
telemetrie și citirea se face la distanță. Alternativ puteți utiliza aplicația noastră 
pentru smartphone dacă personalul dvs. colecteaza manual datele din 
contoare sau puteți utiliza Customer Connect, care da fermierilor posibilitatea 
de auto-citire, reducand astfel costurile de citire a contoarelor.

Caracteristici:

• Programarea cererii functie de limitarile rețelei

• Confirmarea automată a livrării în momentul cererii sau comenzii

• Descărcarea automată a instrucțiunilor de livrare către punctele de livrare

NeuroFlo® 
Reglare automată inteligentă

Pachetul de funcții NeuroFlo controlează și coordonează automat o 
succesiune de stavilare instalate în structurile de reglare de-a lungul canalului 
pentru a optimiza întreaga functionare a rețelei ca răspuns la cerințele 
clienților. Se mențin debite constante către agricultori, eliminand deversarile 
de la capetele de canal. Prin eliminarea deversarilor, în bazin sau în râu rămâne 
mai multă apă, disponibila pentru altă ocazie.

Cu NeuroFlo, rețelele de canale pot fi operate aproape la cerere, oferind 
fermierilor o mai mare flexibilitate, deservire mai echitabila și productivitate. 
Eficiența in distribuție a ajuns până la 90% și, acolo unde canalele sunt 
alimentate prin pompare, costurile cu energia s-au redus substanțial. 

Caracteristici:

• Coordonarea automată a tuturor stavilarelor

• Răspuns rapid, aproape la cerere, la nevoile fermierilor

•  Răspuns optimizat prin măsurări in timp real ale regimului hidraulic în fiecare 
secțiune a canalului

• Fără deversari inutile

Caracteristici:

• Gestionarea drepturilor și a beneficiilor, a acțiunilor, a livrarilor sau a 
variabilelor de mediu

• Administrarea drepturilor de transfer si beneficiilor

• Verificarea automată a livrărilor pentru respectarea drepturilor

•  Generarea de declarații de apă pentru clienți

•  Raportare pentru a demonstra conformitatea

• Înregistrarea automată sau manuală a citirilor contorului

• Autoraportare din partea fermierilor a citirilor, prin web sau IVR

Prin atenuarea maximelor si minimelor de cerere apa, capacitatea de utilizare a canalului 
poate crește, iar serviciile sunt oferite in mod mai echitabil.

Opțiunile pentru aplicațiile smartphone simplifică și eficientizează colectarea datelor de 
la aparatele de măsură
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