Radio – menuen

11.1

11. RADIO – MENUEN
Generelt
I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.
Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via
radiobølger, som så kan leveres videre til Rambøll FAS via nogle tekstbaserede filer.
Har forsyningen valgt at opsætte radiomålere i forsyningsområdet, er det nødvendigt at
anskaffe et radio-modul til Rambøll FAS, så det er muligt at udveksle filer mellem
Rambøll FAS og IT-System til radiomålerne.
Denne udveksling foregår indtil videre med tekstbaserede filer.
Der er ikke en standard-snitflade for de tekstbaserede filer. Hver radiomålerproducent
har deres egen måde, at levere- og modtage radiomålerdata på, så derfor er radiomodulet
opdelt efter radiomålerproducent, som så kan håndtere netop hver deres måde at levereog modtage data til radiomålerne på.

Procedure



Vælg Radio. Efterfølgende dialogboks fremkommer:
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11.1 Brødrene Dahl
Generelt
Brødrene Dahl anvender målere, hvor de har et softwareprogram, som kan eksportere på
mange forskellige måder. Vi har tilpasset Rambøll FAS, således der kan importeres
aflæsninger i forhold til nedenstående beskrivelse.
Når der skal eksporteres til Brødrene Dahl kan Kombineret udskrift anvendes under
Filer – Udskrifter – Kombineret udskrift.
Bemærk at målerne skal være fremskrevet, hvis aflæsningerne skal bruges i forbindelse
med periodeberegning– Dvs. Vælg Målere – Beregn aflæsninger.
Hvis aflæsningerne skal importeres som egenkontrol Vandværk, hvor aflæsningerne
ikke skal indgå i periodeberegning, så skal der ikke beregnes måleraflæsninger.

Procedure

Vælg Radio – Brødrene Dahl – Importer fra Brødrene Dahl
Bemærk, at filformatet forventes at være kommasepareret med følgende kolonner i
rækkefølge Forbrugernummer, Maalernummer, Aflæsningsdato (ddmmåååå),
Visning
Et eksempel på indhold i filen er således
116200100,08570571,30122015,292
116201100,08570696,30122015,182
116200200,08570569,30122015,160
116200300,08579137,30122015,189
116200401,08570570,30122015,486
116200500,08570567,30122015,449
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Der er udelukkende Aktuel
aflæsning, så der kan ikke
vælges mellem Aktuel
aflæsning og Sidste
månedsaflæsning
Det kan vælges mellem om
aflæsningen skal importeres
som
 Afregningsaflæsning
(Husk beregning af
aflæsninger)
 Egenkontrolaflæsning
Der kan vælges om der skal
udskrives og gemmes en
afvigelsesliste, som standard
er valgt. Standard er
Procentafvigelsen sat til 55%
og der udskrives kun
procentafvigelse for et
forbrug på minimum 30m3.
Det er muligt at rette på dette
efter eget valg.

Knappen Udskriv starter en stifinder til at udpege filen, som så kan
udskrives.
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11.2 Flonidan
Generelt
Flonidan tilbyder ligeledes målere med mulighed for at eksportere data samt import af
målervisninger.
Yderligere bruger Flonidan ruter, som der i Rambøll FAS er mulighed for at oprette og
tildele til forbrugerne efter forskellige kriterier.
Procedure Eksporter til Flonidan

Vælg Radio – Flonidan – Eksporter til Flonidan, for at eksportere stamdata evt. med
Rutenumre fra Rambøll FAS
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Foretag valg af kriterier og klik på Eksporter
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Udvælg drev og mappe, hvor eksport-filen skal placeres. Klik på Save (Gem)
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Der er følgende forklaring til Kriterier
Felt

Forklaring
Der kan vælges mellem målere til alle
opkrævningsgrupper eller målere til en
bestemt Opkrævningsgruppe, som f.eks.
kunne være Kvartalsvis, Halvår, Helår
mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Centrum, Øst, Vest,
Nord og Syd mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Nordre Vandværk,
Søndre Vandværk mv.
Der kan vælges mellem Alle målerpartier
eller et bestemt målerparti, som f.eks
kunne være Målerparti 2015 e.a.
Der kan vælges mellem Alle målertyper
eller mellem Selvaflæsningsmåler og
Radiomåler.
Der kan vælges mellem alle
installationsdatoer og målere installeret fra
en angivet dato.
Der kan vælges om der skal Sorteres efter
Forbrugernummer og Rutenr, som er
angivet under Forbrugere.
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Procedure Eksporter til Flonidan 2017 format
I 2017 er der kommet et nyt format, som det er muligt at eksportere efter. Det er
Rambøll FAS tilpasset efter, så det er muligt at eksportere efter dette format.

Vælg Radio – Flonidan – Eksporter til Flonidan 2017 format, for at eksportere
stamdata evt. med Rutenumre fra Rambøll FAS

Foretag valg af kriterier og klik på Eksporter
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Udvælg drev og mappe, hvor eksport-filen skal placeres. Klik på Save (Gem)
Filen bliver gemt som en csv-fil.
Hermed et eksempel på en sådan csv-fil
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Der er følgende forklaring til Kriterier
Felt

Forklaring
Der kan vælges mellem målere til alle
opkrævningsgrupper eller målere til en
bestemt Opkrævningsgruppe, som f.eks.
kunne være Kvartalsvis, Halvår, Helår
mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Centrum, Øst, Vest,
Nord og Syd mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Nordre Vandværk,
Søndre Vandværk mv.
Der kan vælges mellem Alle målerpartier
eller et bestemt målerparti, som f.eks
kunne være Målerparti 2015 e.a.
Der kan vælges mellem Alle målertyper
eller mellem Selvaflæsningsmåler og
Radiomåler.
Der kan vælges mellem alle
installationsdatoer og målere installeret fra
en angivet dato.
Der kan vælges om der skal Sorteres efter
Forbrugernummer og Rutenr, som er
angivet under Forbrugere.

11.12

Radio – menuen

Når Flonidan målerne er aflæst i forsyningsområdet skal de indlæses / importeres til
Rambøll FAS.
Procedure Importer/udskriv fra Flonidan

Vælg Radio – Flonidan – Importer/udskriv fra Flonidan

Før knappen Importer vælges er der følgende valg i skærmbilledet, der skal tages
stilling til (se næste side)
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Der er udelukkende Aktuel
aflæsning, så der kan ikke
vælges mellem Aktuel
aflæsning og Sidste
månedsaflæsning
Det kan vælges mellem om
aflæsningen skal importeres
som
 Afregningsaflæsning
(Husk beregning af
aflæsninger)
 Egenkontrolaflæsning
Der kan vælges om der skal
udskrives og gemmes en
afvigelsesliste, som standard
er valgt. Standard er
Procentafvigelsen sat til 55%
og der udskrives kun
procentafvigelse for et
forbrug på minimum 30m3.
Det er muligt at rette på dette
efter eget valg.
Vælg herefter Importer for at importere målervisninger fra fil.

Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Flonidan og klik på
Open (Åben) for at indlæse / importere til Rambøll FAS.
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Vælg Udskriv for at udskrive målervisninger fra fil

Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Flonidan og klik på
Open (Åben) for at udskrive indholdet af filen.
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Procecudure Rediger ruter

Vælg Radio- Flonidan – Rediger ruter

For udvælgelse af ruter er der mange kombinationer.
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Følgende arbejdsgangs kan anvendes

Under Vejnavne på forbrugsadresser vælges hvilken vej der skal tilføjes til rute.

F.eks. Bjerggårds Allé. Når den valgte vej fremstår nedenunder, skal der tages stilling til
hvilke husnumre, som skal vælges.
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Der f.eks. under Markeringer på alle husnumre på vejen vælges mellem





Alle numre
Alle lige numre
Alle ulige numre
Fjern Alle

Som typisk bruges hvis det er hele vejen der skal vælges indenfor ovennævnte inddeling

Der kan under Markeringer på udvalgte husnumre på vejen vælges mellem





Alle i interval
Lige i interval
Ulige i interval
Fjern interval

som typisk bruges, hvis det ikke er hele vejen, som skal bruges til en rute i ovennævnte
interval
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Når der f.eks. er valgt Bjerggårds Allé og Alle lige numre kan det se ud som
ovenstående, hvor de valgte lige adresser er vinget af. Det er muligt med musen at
klikke i rubrikkerne til venstre for at vinge ekstra husnumre af og også at fravælge
vingede husnumre.
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Når de relevante husnumre er valgt for den valgte vej, så kan knappen med pil til højre
vælges med musen.

Hvis der skal vælges andre veje til ruten, så gentages samme procedure, som beskrevet
ovenfor.
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F.eks. kunne det se ud som nedenstående

Når adresserne er valgt, så skal der tages stilling til rutenummer.

Der skal i god tid, før man går i gang, findes ud af, om der skal være rutenumre på 2
eller 3 cifre under Tildeling af rutenummer og Antal cifre i rutenummer. Det er en
god ide, at der i første omgang springes med 10, således der er mulighed for senere at
oprette nogle ekstra ruter mellem 2 allerede oprettede ruter.
Ovennævnte valg med 2 cifre i rutenummer og der er valgt Spring med 10 ser sådan her
ud. (Se næste side)
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Og Antal cifre i rutenummer på 3 og spring med 10 ser således ud
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Antal cifre i sortering under Tildeling af rutenummer er standard sat til 5, men kan
også sættes til 4 eller 6 samt der kan springs med 10.
Der tages udgangspunkt, at Antal cifre i rutenummer er sat til 3 og der er valgt Spring
med 10 og at Antal cifre i sortering er sat til 5 og er valgt Spring med 10 og
Rutenummer er sat til 100

Knappen Nulstil valgt rute og opret ruten med de valgte adresser vil tilføje rutenr og
antal cifre til rutenummeret med spring på 10 både på Rutenummeret og antal cifre til
rutenummeret. Det kan ses under Forbrugere – Stamdata 2 i feltet Rutenr. til
aflæsningsrute.

Her ses det det første rutenr. er 10000010, som er en sammensætning af 100 og 00010.
Det næste rutenr. vil så være 10000020, som så er en sammensætning af 100 og 00020.
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Hvis man ønsker at tilføje nogle ruter til en eksisterende rute, så skal man først kalde
den eksisterende rute frem og tilføje ekstra ruter.
I forlængelse af ovenstående vil vi tilføje nogle ekstra veje med ulige husnumre til vores
rute 100 med følgende arbejdsgang

Sæt Antal cifre i rutenummer til 3 og sæt flueben i feltet Spring med 10 samt Antal
cifre i sortering stadig er valgt til 5 samt at der sættes flueben i feltet Spring med 10
som nedenstående

Vælg herefter knappen Vis adresser på rute, og der fremkommer de adresser fra
ovenstående
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For at tilføje ekstra adresser bliver disse udvalgt i venstre side som nedenstånde

Der er valgt vejen Bjerggårds Allé og Alle ulige numre under Markeringer på alle
husnumree på vejen.
Herefter vælges knappen med Pil til højre i midten af skærmbilledet.
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Herved er de ulige husnumre for Bjerggårds Allé under Vejnavne på
forbrugsadresser tilføjet over til skærmbilledet til højre med de andre adresser for rute
100.
Herefter kan knappen Nulstil valgt rute og opret ruten med de valgte adresser
vælges for at oprette de nye rutenumre.

Vælg OK og herefter knappen Afslut
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11.3 Diehl Metering
Generelt
Ønsker vandværket at benytte elektroniske målere fra Diehl Metering, kan der foretages
en eksport af stamdata til Diehl Metering.
Der er ligeledes mulighed for at importere målerfil fra de aflæste målere samt udskrive
indholdet af filen.
Procedure Eksporter til Diehl Metering – Gammelt format



Vælg Radio – Diehl Metering – Eksporter til Diehl Metering – Gammelt
format
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 Klik på OK for at starte eksport af stamdata.
Flg. dialog fremkommer:

Find den sti hvori filen med stamdata skal placeres og klik på Save (Gem). Filnavnet
foreslås af systemet som dagsdato i følgende layout ååååmmdd.txt
Når målerne er aflæst i det ønskede forsyningsområde er det muligt at importere
målerfilen samt udskrive indholdet af målerfilen.
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Der er følgende forklaring til Kriterier
Felt

Forklaring
Der kan vælges mellem målere til alle
opkrævningsgrupper eller målere til en
bestemt Opkrævningsgruppe, som f.eks.
kunne være Kvartalsvis, Halvår, Helår
mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Centrum, Øst, Vest,
Nord og Syd mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Nordre Vandværk,
Søndre Vandværk mv.
Der kan vælges mellem Alle målerpartier
eller et bestemt målerparti, som f.eks
kunne være Målerparti 2015 e.a.
Der kan vælges mellem Alle målertyper
eller mellem Selvaflæsningsmåler og
Radiomåler.
Der kan vælges mellem alle
installationsdatoer og målere installeret fra
en angivet dato.
Der kan vælges om der skal Sorteres efter
Forbrugernummer og Rutenr, som er
angivet under Forbrugere.
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Procedure Eksporter til Diehl Metering – Nyt format



Vælg Radio – Diehl Metering – Eksporter til Diehl Metering – Nyt format

 Klik på OK for at starte eksport af stamdata.
Flg. dialog fremkommer:
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Find den sti hvori filen med stamdata skal placeres og klik på Save (Gem). Filnavnet
foreslås af systemet som dagsdato i følgende layout ååååmmdd.txt
Når målerne er aflæst i det ønskede forsyningsområde er det muligt at importere
målerfilen samt udskrive indholdet af målerfilen.
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Der er følgende forklaring til Kriterier
Felt

Forklaring
Der kan vælges mellem målere til alle
opkrævningsgrupper eller målere til en
bestemt Opkrævningsgruppe, som f.eks.
kunne være Kvartalsvis, Halvår, Helår
mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Centrum, Øst, Vest,
Nord og Syd mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Nordre Vandværk,
Søndre Vandværk mv.
Der kan vælges mellem Alle målerpartier
eller et bestemt målerparti, som f.eks
kunne være Målerparti 2015 e.a.
Der kan vælges mellem Alle målertyper
eller mellem Selvaflæsningsmåler og
Radiomåler.
Der kan vælges mellem alle
installationsdatoer og målere installeret fra
en angivet dato.
Der kan vælges om der skal Sorteres efter
Forbrugernummer og Rutenr, som er
angivet under Forbrugere.
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Procedure Importer fra Diehl Metering



Vælg Radio – Diehl Metering – Importer fra Diehl Metering

Se næste side.
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Der er udelukkende Aktuel
aflæsning, så der kan ikke
vælges mellem Aktuel
aflæsning og Sidste
månedsaflæsning
Det kan vælges mellem om
aflæsningen skal importeres
som
 Afregningsaflæsning
(Husk beregning af
aflæsninger)
 Egenkontrolaflæsning
Der kan vælges om der skal
udskrives og gemmes en
afvigelsesliste, som standard
er valgt. Standard er
Procentafvigelsen sat til 55%
og der udskrives kun
procentafvigelse for et
forbrug på minimum 30m3.
Det er muligt at rette på dette
efter eget valg.

Knappen Udskriv starter en stifinder til at udpege filen, som så kan
udskrives.
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11.4 Kamstrup
Generelt
Ønsker vandværket at benytte elektroniske målere fra Kamstrup, kan der foretages en
eksport af stamdata til Kamstrup.
Der er ligeledes mulighed for at importere målerfil fra de aflæste målere samt udskrive
indholdet af filen.
Procedure Eksporter til Kamstrup

Vælg Kamstrup – Eksporter til Kamstrup, evt. med rutenumre fra Rambøll FAS
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Foretag valg af kriterier og om det skal være sortering efter Forbrugernummer eller
Rutenr, samt om Rutenummeret skal medtages i eksporten. Klik herefter på OK

Find den sti hvori filen med stamdata skal placeres og klik på Save (Gem). Filnavnet
foreslås af systemet [dagsdato].txt
Når målerne er aflæst i det ønskede forsyningsområde er det muligt at importere
målerfilen samt udskrive indholdet af målerfilen.
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Der er følgende forklaring til Kriterier
Felt

Forklaring
Der kan vælges mellem målere til alle
opkrævningsgrupper eller målere til en
bestemt Opkrævningsgruppe, som f.eks.
kunne være Kvartalsvis, Halvår, Helår
mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Centrum, Øst, Vest,
Nord og Syd mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Nordre Vandværk,
Søndre Vandværk mv.
Der kan vælges mellem Alle målerpartier
eller et bestemt målerparti, som f.eks
kunne være Målerparti 2015 e.a.
Der kan vælges mellem Alle målertyper
eller mellem Selvaflæsningsmåler og
Radiomåler.
Der kan vælges mellem alle
installationsdatoer og målere installeret fra
en angivet dato.
Der kan vælges om der skal Sorteres efter
Forbrugernummer og Rutenr, som er
angivet under Forbrugere.
Der kan medtages rutenummer i
eksporten.
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Procedure Importer fra Kamstrup

Vælg Radio – Kamstrup – Importer fra Kamstrup

Der skal først tages stilling til følgende før knappen Importer vælges

Der kan vælges om
aflæsningen ved import skal
være
 Aktuel aflæsning
 Sidste månedsaflæsning
(Sidste dato forrige
måned)
Det kan vælges mellem om
aflæsningen skal importeres
som
 Afregningsaflæsning
(Husk beregning af
aflæsninger)
 Egenkontrolaflæsning
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Der kan vælges om der skal
udskrives og gemmes en
afvigelsesliste, som standard
er valgt. Standard er
Procentafvigelsen sat til 55%
og der udskrives kun
procentafvigelse for et
forbrug på minimum 30m3.
Det er muligt at rette på dette
efter eget valg.

Herefter skal der vælges en fil til import. Klik på Vælg fil

Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Kamstrup og klik på
Open (Åben) for at indlæse / importere til Rambøll FAS.
Der vil også i fremtiden være muligt at foretage automatisk målerudskiftning af
målerpartier.
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11.5 Vandtech
Generelt
Ønsker vandværket at benytte elektroniske målere fra Vandtech, kan der foretages en
eksport af stamdata til Vandtech.
Der er ligeledes mulighed for at importere målerfil fra de aflæste målere samt udskrive
indholdet af filen.
Procedure Vandtech – Eksporter til Vandtech

Vælg Radio – Vandtech – Eksporter til Vandtech
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Foretag valg af kriterier og klik på OK

Find den sti hvori filen med stamdata skal placeres og klik på Save (Gem). Filnavnet
foreslås af systemet dagsdato.txt
Når målerne er aflæst i det ønskede forsyningsområde er det muligt at importere
målerfilen samt udskrive indholdet af målerfilen.
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Der er følgende forklaring til Kriterier
Felt

Forklaring
Der kan vælges mellem målere til alle
opkrævningsgrupper eller målere til en
bestemt Opkrævningsgruppe, som f.eks.
kunne være Kvartalsvis, Halvår, Helår
mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Centrum, Øst, Vest,
Nord og Syd mv.
Der kan vælges mellem måler til alle i
Zone 1 eller målere til en bestemt Zone 1,
som f.eks kunne være Nordre Vandværk,
Søndre Vandværk mv.
Der kan vælges mellem Alle målerpartier
eller et bestemt målerparti, som f.eks
kunne være Målerparti 2015 e.a.
Der kan vælges mellem Alle målertyper
eller mellem Selvaflæsningsmåler og
Radiomåler.
Der kan vælges mellem alle
installationsdatoer og målere installeret fra
en angivet dato.
Der kan vælges om der skal Sorteres efter
Forbrugernummer og Rutenr, som er
angivet under Forbrugere.
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Procedure Vandtech – Importer/Udskriv til Vandtech

Vælg Radio – Vandtech – Importer/Udskriv

Der er følgende felter, som der skal tages stilling til (se næste side)
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Der er udelukkende Aktuel
aflæsning, så der kan ikke
vælges mellem Aktuel
aflæsning og Sidste
månedsaflæsning
Det kan vælges mellem om
aflæsningen skal importeres
som
 Afregningsaflæsning
(Husk beregning af
aflæsninger)
 Egenkontrolaflæsning
Der kan vælges om der skal
udskrives og gemmes en
afvigelsesliste, som standard
er valgt. Standard er
Procentafvigelsen sat til 55%
og der udskrives kun
procentafvigelse for et
forbrug på minimum 30m3.
Det er muligt at rette på dette
efter eget valg.
Vælg Importer for at importere målervisninger fra fil.

Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Vandtech og klik på
Open (Åben) for at indlæse / importere til Rambøll FAS.
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Knappen Udskriv starter en stifinder til at udpege filen, som så kan udskrives

Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Vandtech og klik på
Open (Åben) for at udskrive indholdet af filen.
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11.6 Löwener
Generelt
Ønsker vandværket at benytte elektroniske målere fra Löwener, kan der foretages en
import af målerfil til Löwener.
Når der foretages målerudskiftninger skal det udføres manuelt både i Rambøll FAS og i
Löwener.
Procedure Löwener– Importer fra Löwener

Vælg Radio – Löwener – Importer fra Löwener

Der er følgende felter, som der skal tages stilling til (se næste side)
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Der kan vælges om
aflæsningen ved import skal
være
 Aktuel aflæsning
 Sidste månedsaflæsning
(Sidste dato forrige
måned)
Det kan vælges mellem om
aflæsningen skal importeres
som
 Afregningsaflæsning
(Husk beregning af
aflæsninger)
 Egenkontrolaflæsning
Der kan vælges om der skal
udskrives og gemmes en
afvigelsesliste, som standard
er valgt. Standard er
Procentafvigelsen sat til 55%
og der udskrives kun
procentafvigelse for et
forbrug på minimum 30m3.
Det er muligt at rette på dette
efter eget valg.
Vælg knappen Vælg fil for at importere målervisninger fra fil.
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Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Löwener og klik på
Open (Åben) for at indlæse / importere til Rambøll FAS.
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11.7 Egenkontrol - forbrug
Generelt
Når der er importeret kontrolaflæsninger fra radio-målerne er det muligt udskrive en
liste som bl.a. viser et omregnet årsforbrug fra den seneste konrolmåling og skønnet
forbrug samt procentafvigelsen mellem omregnet årsforbrug og skønnet forbrug.
Listen kan bruges til at revurdere skønnet forbrug på den enkelte måler før næste
aconto-beregning, så aconto-beregningen bliver mere rigtig for den enkelte forbruger, og
der ikke sker for store udsving på årsgørelsen.
Så fremadrettet bør vandværket, før en aconto-beregning, køre rundt og aflæse radiomålerne og indlægge dem som kontrolaflæsninger. Og herefter udskrive denne liste og
rette skønnet forbrug på de relevante forbrugere.
Procedure Egenkontrol - forbrug

Vælg Radio – Egenkontrol - forbrug
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Før der vælges Dan Fil kan der tages stilling til udvælgelseskriterier







En eller Alle zoner (Zone 1)
En eller Alle zoner (Zone 2)
En eller Alle takstkoder
En eller Alle opkrævningsgrupper
En eller Alle Anvendelsesgrupper

Og afvigelse i procent, hvor der kun skal udskrives forbrugere med en bestemt
procentafvigelse og minimumsforbrug
Og om der skal sorteres efter Forbrugernummer eller Gadenavn.
(Se næste side)
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Når der er taget stilling til ovennævnte, så kan der vælges Dan fil

Udpeg hvor filen skal placeres og vælg Gem (Save)
Der oprettes et excel-dokument (se næste side)
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For hver måler, hvor der er indberettet en kontrol-aflæsning er der følgende kolonner


















Forbrugernummer
Adresse
Målernummer
Placering måler
Forrige forbrug
Egenkontrol visning
Egenkontrol dato
Egenkontrol aflæsningskode (typisk radio, men selvindtastede kan også bruges)
Startvisning på måler
Startdato på måler
Aflæsningskode på måler
Eventuelt forbrug fra målerskifte
Aktuelt forbrug fra startvisning på måler til kontrolaflæsning
Antal dage for aktuelt forbrug
Aktuelt forbrug omregnet til et årsforbrug
Skønnet forbrug
Afvigelse i procent mellem Aktuelt omregnet årsforbrug i forhold til skønnet
forbrug
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11.8 Stamdata – Opdater målertype
Generelt
Det er muligt at angive målertype på en måler. Der kan vælges mellem om det skal være
en Selvaflæsningsmåler eller en Radio-måler.
Det er f.eks. anvendeligt, når der skal investeres i Radiomålere, hvor det er normalt, at
opsættes radio-målere i en periode på 3-5 år, hvor der så vil være en blanding af
selvaflæsningsmålere og radiomålere.
Fordelen ved denne Stamdata – Opdater målertype er, at der kan angives en
målertype for flere forskellige udvælgelseskriterier , således at en hel mængde målere
f.eks. får målertypen Radiomåler for dette udvælgelseskriterie.
Procedure Stamdata – Opdater målertype

Vælg Radio – Stamdata – Opdater målertype
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Skærmbilledet er delt op i forskellige områder, som vil blive gennemgået i det følgende.
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Udvælgelseskriterier:

De enkelte udvælgelseskriterier vil blive gennemgået i nedenstående skema

Radio – menuen

Udvælgelseskriterie

11.59

Forklaring
Der kan vælges mellem
Alle forbrugernumre eller et
forbrugernummer-interval
Der kan vælges mellem
Alle målernumre eller et
målernummer-interval
Der kan vælges mellem
Alle installationsdatoer
eller et installationsdatointerval
Der kan vælges mellem
Alle opkrævningsgrupper
eller en bestemt
opkrævningsgruppe
Der kan vælges mellem
Alle anvendelseskoder –
eller en bestemt
anvendelseskode
Der kan vælges mellem
Alle zoner (Zone 1) eller en
bestemt Zone 1
Der kan vælges mellem
Alle zoner (Zone 2) eller en
bestemt Zone 2
Der kan vælges mellem
Alle målere i partier eller et
bestemt målerparti
Der kan vælges mellem
Alle målertyper eller
mellem målertypen
Selvaflæsningsmåler eller
radiomåler
Der kan vælges mellem
Alle monteret eller mellem
Vandret, Lodret eller ikke
Angivet
Der kan vælges mellem
Alle skønnedet forbrug eller
et interval i m3
Der kan vælges mellem
Alle fabrikater eller et
bestemt fabrikat
Der kan vælges mellem
Alle qn værdier eller en
bestemt qn-værdi
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Når udvælgelseskriterierne er valgt vælges knappen Find målere der
opfylder valgte kriterier.
Søgte målere:
De søgte målere bliver vist ud fra søgekriterierne, som er valgt i
Udvælgelseskriterier. I skærmbilledet for Søgte målere kan der
højreklikkes for at få en menu frem.

Der kan vælges mellem
 Medtag alle
 Medtag markerede
 Tøm liste
Som det kan ses, så er der i dette eksempel valgt nogle målere med flueben
til venstre. Der vælges Medtag markerede, og de flyttes ned til Valgte
målere.
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Foroven kan det ses, at der er valgt 9 målere. Der kan også højreklikkes
under de valgte målere.
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Der kan vælges mellem
 Fravælg alle
 Fravælg markerede
 Tøm liste
Hvis der er nogle stykker med, som ikke skulle have været med, så kan det
hurtigste være at markere disse under Valgte målere, højreklikke under
Valgte målere og vælge Fravælg markerede.
Der kan eventuelt vælges nogle andre ud fra andre udvælgelseskriterier og
lægges til Valgte målere
Når de relevante målere står under Valgte målere kan målertype vælges
for disse målere. Enten Selvaflæsningsmåler eller Radiomåler.
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I dette tilfælde er der valgt Selvaflæsnignsmåler. Vælg Flyt valgte
målere til målertype.

