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Miért fontosak az 
e-mobility adatok?



Az e-töltők piaci versenyében az adatok jelenthetik a versenyelőnyt

• Növekvő verseny az e-töltők piacán – sok versenytárs 

van jelen a piacon

• Dinamikus növekedés a töltőállomások számában –

magas beruházási költség

• Teljesen új szolgáltatás – korábban nem ismert 

ügyfelek, fogasztói szokások

• Új árazási modell kialakítása, új tarifacsomagok
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E-töltők száma az EU-ban*

* https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/01%202020%20Draft%20TE%20Infrastructure%20Report%20Final.pdf



Fizetés

Röviden a projektről, üzleti célok
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ÉlesítésFejlesztési Projekt (6 hónap)

/E-mobility BI rendszer kialakítása 
a meglévő E.ON BI környezetben/

Proof-of-Concept

/Töltő API-k, valós idejű 
adatok tesztelése, koncepció/

November-December Január Április Június

2019 2020

Ingyenes időszak

November

Drive.ON alkalmazás 
indítása

E.ON e-töltő szolgáltatás

Üzleti célok:
• Milyen ügyfélszokások, igények vannak? – ingyenes időszak megismerése kritikus – „természetes igény”
• Fizetős szolgáltatás indítása hogyan befolyásolja a viselkedést? – ügyfelek szegmentálása
• Milyen kihasználtságúak a töltők? Mik a jellemző mintázatok? – töltőpontok szegmentálása
• Hogyan lehet növelni a felhasználók számát? – árazási stratégia támogatása, tarifacsomagok kialakítása
• Alapvető KPI-ok meghatározása, rendszeres mérése – új üzleti definíciók, KPI-ok létrehozása



Hogyan valósítottuk 
meg a megoldást?



Realtime-hybrid architektúra – 50 új tábla került adattárházba

Kereskedelmi Adatplatform
Számlázási 

rendszer

Töltőket vezérlő 
rendszer API-k

Drive.ON mobil 
applikáció backend

ETL

ETL

Azure
Functions

Event HUB Stream
Analytics

Power BI Online service 
(Premium Workspace)

E-mobility
Stage+Core

adatbázis

ETL

Data Lake 
mappák

Real-time riport
/1 perces részletesség/

KPI 
riportok

Források Adatintegráció és adattárolás Transzformáció és prezentáció

Számlázás, 
fizetés

Mobil app, 
felhasználók 

adatai

Töltők, 
töltések, 
lokációk

• SQL adatbázis – Metaadatokon alapuló adattárház betöltés – egyszerű historikus CORE réteg kialakítása
• Valós idejű stream adatok – mikor, hol töltenek – 1 perces késleltetésű és részletességű „élő” dashboard
• Valós idejű adatok tárolása Data Lake-en – hosszú távon felhasználható részletes információ
• Alacsony üzemeltetési költség – használat alapú árazás
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Stream adatok feldolgozása és vizualizációja
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Hogyan készül egy „magától mozgó”, 
percenként frissülő dashboard?

• Töltő státuszok percenkénti API hívása function App-pal

• Event HUB-on keresztül továbbítás Stream Analytics-nek

• Stream Analytics
• SQL alapú lekérdezések definiálása
• Összekapcsolás más API-n érkező adatokkal
• Output definiálása

• Data Lake-ben tárolás, .csv formátummá alakítás 
(append-del)

• Power BI output 
(Power BI workspace-hez rendelve)

• Power BI Workspace
• Stream Analytics output feldolgozása, „report”-típusú 

vizualizáció elkészítése
• „Report”-típusú jelentésből vizualizációk kitűzése 

„Dashboard”-típusú jelentésre
• (elmúlt 24 óra tárolása és vizualizációja történik meg)



Mire használjuk a 

valós idejű adatokat?



Élő dashboard
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Jelenlegi felhasználás:

• Elérhető-foglalt-offline (hiba) töltők azonnali 

megjelenítése

• Üzemeltetés számára látszódnak rögtön a 

hibás töltők, vizuálisan is

• Látványos vizualizációs elem, mely segít az 

üzletnek abban, hogyan tudná használni az 1 

perces részletességű adatokat

Távlati lehetőségek:

• Adott napi promóciók hatása azonnal nyomon 

követhető

• Vizualizáció kivezetése mobilapp-ra, „szabad 

töltő ajánlási rendszer” segíti az ügyfelet



Töltők kihasználtsága
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Jelenlegi felhasználás:

• Napi, heti, hétköznap, hétvége, stb. –

mintázatok megjelenítése

• Töltő kihasználtság monitorozása különböző 

bontásokban (város, típus, egy adott töltő, 

stb.)

• Újonnan telepített töltők kihasználtságának 

vizsgálata

• Töltők klaszterezése, szegmentálása

Távlati lehetőségek:

• Tarifacsomag optimalizálás töltők szerint

• Kihasználtság alapú promóciós kampányok



Töltők klaszterezése
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Jelenlegi felhasználás:

• Jellemző töltőcsoportok azonosítása, ezek 

mélyebb megértése

• 3 fő klasztertípus került beazonosításra

• Üzleti tervek finomhangolása

• Töltő telepítési stratégia meghatározása

• Részletes tudás a töltők kihasználtságáról

Távlati lehetőségek:

• Tarifacsomagok kialakítása, árazás 

támogatása

• Klaszterek változásának nyomon követése, 

modell újrafuttatása



Mi másra használjuk 

még az adatokat?



Jellemző töltési szokások töltőpontonként
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Jelenlegi felhasználás:

• Töltések egyedi vizsgálata, átlagtól eltérő 

töltők azonosítása, okok feltárása

• Töltő típusok közötti különbségek (AC vs. DC)

• Általános kép arról, hogyan néz ki egy átlagos 

töltés

Távlati lehetőségek:

• Töltési szokások és töltőpontok, ügyfelek 

közötti összefüggések mélyebb megértése



Ügyfélszegmentáció, ügyfélviselkedés
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Jelenlegi felhasználás:

• Ügyfélszegmensek, ügyfél életút azonosítása

• Fizetős ügyfelek jellemzői

• Ügyfél-lemorzsolódás okai

• Fogyasztók egyéni töltési szokásai, egyedi 

fogyasztói csoportok

• Kampányban szegmentálás segítése 

e-mobility termékeknél (pl. otthon töltő)

Távlati lehetőségek:

• Árazás, szolgáltatás-fejlesztés igazítása az 

ügyféligényekhez

• Promóciók, kedvezmények ügyfélszegmens 

szintű kezelése



Automatizált, napi KPI riportok, kontrolling riportok
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E.ON irodaház



Szopkó
Dávid
Ügyfél elemzés és adat megoldások vezető
E.ON Hungary

• https://www.linkedin.com/in/davidszopko/
• szopkodavid@live.com

Köszönöm a 
figyelmet!

https://www.linkedin.com/in/davidszopko/
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