Arka Wind Farms Management

Nowoczesna farma wiatrowa to ogromne
przedsięwzięcie. Profesjonalny monitoring
wydajności oraz rzetelnie przeprowadzane
serwisy i konserwacje urządzeń maksymalizują
zwrot inwestycji.

Arka Wind Farms Management
Dzięki analizie wydajności farmy wiatrowej, istnieje moŜliwość
weryfikacji załoŜeń inwestycyjnych.

Oferujemy Państwu zarządzanie techniczne

Dzięki zdalnemu monitoringowi, mamy pod opieką Państwa farmy
wiatrowe w ciągu całego tygodnia łącznie z weekendami i
świętami

–

bez

wyjątków.

Kontrolujemy i przechowujemy
wszelkie istotne wiadomości o
pracy elektrowni wiatrowych w
bazach

danych.

Wszystkie

informacje są analizowane i w
przypadku wykrycia awarii lub
spadku

wydajności

podejmujemy
działania.

zapobiegawcze

Podczas

kontroli

elektrowni wiatrowych, moŜna
znaleźć wiele usterek, negatywnie wpływających na produkcję.
Jesteśmy w

stanie

doprowadzą

do

zapewnienia

maksymalnej

uszkodzenia

je

zlokalizować

powaŜnego

zgłaszamy

do

spadku

i wyeliminować,
wydajności.

dostępności,
serwisu.

W

wszelkie

Mierzymy

zanim
celu

wykryte

niezaleŜnie

dostępność i porównujemy otrzymane dane z raportami serwisu
producenta.

W

naszym

archiwum

przechowujemy

pełną

dokumentację farmy dotyczącą produkcji i usterek. Comiesięcznie
przesyłamy pełne raporty, dzięki czemu jesteście Państwo zawsze
dobrze poinformowani, co się dzieje na farmie bez wychodzenia z
domu.
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Zapewniamy pełną księgowość łącznie z kontrolą kosztów.
Przygotowujemy wszystkie dokumenty dla urzędu skarbowego.

Zapewniamy Państwu zarówno zarządzanie
kontraktami i gwarancjami jak i księgowość

Reprezentujemy Państwa

na

spotkaniach z

producentami i

grupami serwisowymi, właścicielami gruntów i innymi partnerami
biznesowymi. Dbamy oto
aby wszystkie gwarancje i
warunki

kontraktów

wypełniane

przez

odpowiedzialne
Informujemy
wszystkich

były

podmioty.
Państwa

o

terminach

z

odpowiednim
wyprzedzeniem

jeśli

sprawa wymaga Państwa
akceptacji. Wszystkie inne
terminy i zobowiązania są załatwiane przez nas. Przygotowujemy
dla Państwa wszystkie dokumenty podatkowe. Zapewniamy
natychmiastowe powiadomienie Państwa oraz ubezpieczyciela o
awariach dłuŜszych niŜ 24 godziny.
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Podsumowanie zarządzania technicznego:
 Stała kontrola pracy turbin poprzez zdalny monitoring.
 Zbieranie, archiwizacja, dokumentacja i analiza wszelkich
istotnych danych dotyczących produkcji farmy wiatrowej
włączając dostępność.
 Okresowe inspekcje farm przez nasz serwis
 Kontrola wszelkich napraw i działań konserwatorskich,
dopilnowanie wszelkich gwarancji.
 Kontrola oraz organizacja wszelkich prac nad infrastrukturą
farmy wiatrowej
 Koordynacja między właścicielem, zarządem a właścicielem
gruntu, producentem turbin, podwykonawcami i władzami
publicznymi
 Zgłaszanie uszkodzeń z pełną dokumentacją do
ubezpieczyciela
 Raporty miesięczne i roczne.

Podsumowanie zarządzania księgowego:
 Rozliczenia z zakładem energetycznym
 Dokumentacja i kontrolowanie wszelkich kontraktów łącznie z
umowami o dzierŜawę
 Kontakt z ubezpieczycielem – obsługa wszystkich transakcji z
ubezpieczycielem w przypadkach uszkodzeń.
 Przygotowanie kompletu dokumentów dla Urzędu Skarbowego
 Raporty zawierające dane takie jak wpływy z produkcji
zestawione z wydatkami
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