
Software Omnirate View
Software que permite a gestão e o rateio dos insumos 

de um empreendimento de forma precisa e e�caz

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Seu consumo medido na fração correta

163Q-OR

Indústria
Brasileira

www.mercatoautomacao.com.br
Controladores, medidores, instrumentos
e periféricos para automação e HVAC-R



Software Omnirate View

Funcionalidades de Software Omnirate View

SORV

Históricos:
� Visualização de dados históricos (hora/dia/mês/ano)

� Visualização dos totais por grupo
� Visualização dos totais por  por TAG

Monitoração de qualquer insumo
(variáveis), com possibilidade de
tarifação diferenciada para
diferentes períodos.

Pontos de medição individuais
podem ser associados a qualquer
local/cliente

Geração e 
impressão 
das contas 
de insumo

Grá�cos

Leitura de 
variáveis 
on-line

Apresenta os dados de consumo
através de tabelas e estatísticas

Permite a exportação dos dados
para: texto, excel e imagens

Hierarquia
Customizável

Backup 
Simpli�cado

Diversos tipos 
de rateios
consumo, área,
tarifa �xa

O software SORV possibilita a consulta a 
todos os dados de medição de forma 
prática, a partir da organização das 
informações, de acordo com a distribuição 
lógica dos equipamentos, mantendo 
registros e históricos precisos.

As informações são disponibilizadas 
individualmente para cada local, o que 
possibilita executar qualquer lógica de 
rateio e tarifação, tornando o software 
Omnirate View extremamente abrangente 
e �exível. 

Conta

Permite Função Breakdown
Mapeamento de origem de 
utilização insumos
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