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INTRANETOVÁ APLIKACE: 
PROVOZNĚ-TECHNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MoNET 

Autor: Mgr. Ján Tomiga  
Espace Morava s.r.o. 

Anotácia 
MoNET je provozně - technický informační systém podporující inženýrské, provozní a údržbové procesy 
správce distribuční sítě. Využívá modelu distribuční sítě, který je uložen v geoprostorové relační databázi. 

Geoprostorová databáze představuje informační základ provozně-technických procesů. Obsahuje prvky a 
zařízení distribuční sítě, poruchy, provozní události, záznamy o údržbě ale také např. parcely, referenční 
polohopis a další objekty, pro které je významný údaj o poloze – geoprostorová informace. 

MoNET je typicky využíván v oblastech: 

• evidence objektů a zařízení sítě, technická dokumentace; 
• správa majetku; 
• plánování rozvoje sítě, podpora projektování a výstavby; 
• technické výpočty; 
• poruchový dispečink, řízení poruch; 
• řízení údržby. 

MoNET může být implementován jako desktop aplikace, ovšem jeho výhoda je především v nasazení jako 
intranetová aplikace MoNET WEB pro celý podnik či organizaci. Tato varianta umožňuje přístup k datům v 
podstatě neomezenému počtu koncových uživatelů. Koncoví uživatelé nepotřebují žádný speciální software, 
stačí nainstalovaný Internet Explorer a mohou přistupovat k datům prostřednictvím aplikace MoNET WEB. 

INTERNET APPLICATION: 
PRODUCTION-TECHNICAL INFORMATION SYSTEM MoNET 

Author: Jan Tomiga, Mgr 
Espace Morava, Ltd 

Annotation 
MoNET is the production-technical information system supporting engineering, operational and maintenance 
processes of distribution network administrator. It utilizes the model of distribution network that is situated 
in the geospace relational database. 

The geospace database represents an information base of operational-technical processes. It contains elements and 
equipments of the distribution network, failures, operational events, maintenance records, but also, parcels, 
reference planimetry, e.g. and other subjects for which is relevant the positional datum - geospace information. 
MoNET is typically exploited in the fields: 

• evidence of the subjects and equipments of network, technical documentation; 
• property administration; 
• planning of network development, support of designing and construction; 
• technical calculation; 
• breakdown controller centre; 
• maintenace management. 

MoNET can be implemented as the desktop application, however its first benefit is derived from its usage as 
the intranet application MoNET WEB for the whole enterprise or organisation. This version enables an 
unrestricted number of end-users to enter this system. The end-users don’t need any special software to enter 
the data of MoNet WEB application, the pre-installed Internet Explorer will do. 
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