
Action₀GRID – Solução Spin para Rede de Distribuição Inteligente 

Corresponde a um conjunto completo de módulos de software que leva o cliente ao estado da arte na 

aplicação de redes inteligentes às soluções de problemas em concessionárias de distribuição de 

energia ou no apoio a empresas de consultoria. 

O fornecimento, implantação e suporte de todos os módulos de software por uma única empresa, 

com mais de vinte anos de experiência na área, aumenta a confiança e a garantia de qualidade no 

suporte à solução, composta pelos seguintes módulos: 

 ActionₒNET: Software SCADA; 

 ActionₒEMS: Energy management System; 

 ActionₒGIS: Geographical Information System; 

 ActionₒOMS: Outage Management System; 

 ActionₒMOB: soluções mobile associadas ao ActionₒGRID.  

ActionₒNET 

Software SCADA de última geração, desenvolvido em ambiente ₒNET, com segurança intrínseca  

garantida pela plataforma de 64 bits, que suporta todos os protocolos da área elétrica assim como 

OPC e outros para integrações a sistemas de terceiros. Implementa também, como um protocolo, o 

agrupamento de pontos definido no submódulo 2.7 dos procedimentos de rede do ONS. 

 

O ActionₒNET é o mais moderno SCADA disponível no mercado de energia possibilitando computação 

na nuvem, desenvolvimento cooperativo, interfaces homem-máquina utilizando tablets em ambiente 

IOS e Android, distribuição de funcionalidades em uma ou várias máquinas, banco de dados relacional 

padrão de mercado incluso no software sem custo adicional, scripts compilados, publicação de 

versão, etc.  

ActionₒEMS 

O módulo de ActionₒEMS possui um simulador avançado de sistemas de potência permitindo, dentre 

outros, a análise de curto circuito, coordenação visual e automática de proteções, análise de 

harmônicos, estabilidade transitória, análise de confiabilidade, arco elétrico (Arc Flash), etc.  



Ele pode operar on-line conectado aos SCADAs ActionₒNET e ActionView. 

 

ActionₒGIS 

 

O módulo de Informações Geográficas (ActionₒGIS) é utilizado para projetar, desenhar, manter e 

consultar a base de dados da distribuição. Além disso, o mesmo ambiente de interface homem 



máquina inclui diversas aplicações como, por exemplo, de análise e otimização de redes elétricas, 

cálculo e balanço de perdas técnicas e não técnicas, etc. 

ActionₒOMS 

O ActionₒOMS é o módulo encarregado da gestão de eventos causados por alterações topológicas na 

rede elétrica. Ele registra os blecautes, mostra graficamente o estado de energização ou não 

energização da rede elétrica, permite simulações de manobras e falhas. Além do tratamento dos 

eventos de interrupção o software tem módulo de tratamento de chamadas telefônicas e 

determinação automática de equipamento em falha como também módulo de gestão de equipes de 

trabalho e ordens de serviço. 

 

ActionₒMOB 

O ActionₒMOB corresponde a um conjunto de aplicativos desenvolvidos para tablets e smartphones, 

utilizando os ambientes Android da Google e IOS da Apple, que disponibilizam informações dos 

módulos SCADA, GIS, OMS e DMS em equipamentos mobile. Com estes aplicativos é possível acessar 

qualquer tela do SCADA de um tablet, assim como é possível fazer toda a entrada de dados para 

geração e manutenção dos ativos elétricos, diretamente no campo, sem necessidade de transcrição 

inicial das informações em formulários. papel. 

 
Em tempo real, a mesma interface de 

manutenção dos ativos pode ser usada junto 

com o módulo de OMS para visualizar a rede 

elétrica, simular e/ou atualizar a base de dados 

georeferenciada com dados de tratamento de 

interrupções, bem como facilitar a gestão de 

equipes, associação de equipes a eventos, 

gestão de ordens de serviço, lançamento de 

custos e fechamento de ordens. 

 


