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7.1

7. MÅLERE – MENUEN
Generelt
I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr.
måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af
aflæsningskort, indlæsning af aflæsninger samt import og eksport af telefon/Internetaflæsninger og oversigt over vandforbrug mv.
Bemærk at visse menupunkter kun vises, såfremt bestemte moduler til FAS programmet
er installeret.

7.1 Beregn aflæsninger
Generelt
Målerne skal aflæses forud for en periodeberegning (i de fleste tilfælde det samme som
en årskørsel). Aflæsningen kan ske ved, at der enten udsendes selvaflæsningskort til
forbrugeren, som så sender aflæsningskortet retur eller indberetter aflæsningen via
telefon- / Internettet eller ved at forsyningsselskabet selv besøger forbrugeren og aflæser
måleren eller ved at forsyningsselskabet får aflæsningerne som en fil fra kommunen.
Inden aflæsningskortene kan udsendes, skal der udføres en beregning af målerens
slutvisning. Det er målerens visning fra sidste periode plus det skønnede årsforbrug. Er
perioden mindre end et 1 år (12 mdr.), bliver der taget højde for det i beregningen efter
antal dage. I systemet er der for hver forbruger, der har installeret en måler, oplysninger
om den sidste aflæsning, aflæsningsdatoen samt det skønnede årsforbrug.
Ved beregningen af aflæsningskortene forudsættes det, at hver forbruger har brugt det
antal m3, der er indtastet som skønnet årsforbrug.

7.2
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Dette betyder, at hver enkelt måler fremskrives med det skønnede årsforbrug i det antal
dage, som er gået siden sidste aflæsning og frem til aflæsningsdatoen. Samtidig sættes
aflæsningskoden til SKØ for skønnet slutaflæsning. Beregning udføres for hver
forbruger med måler.
Husk at foretage en sikkerhedskopi før beregning af aflæsninger.
Procedure

•

Foretag sikkerhedskopi.

•

Vælg Målere - Beregn aflæsninger

•

Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej,
vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der
Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til
kopiering.
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7.3

•

For at udføre beregningen korrekt skal Aflæsningsdatoen indtastes.
Aflæsningsdatoen er den dato, hvor forbrugerne skal aflæse deres måler. F.eks.
31-12-15.

•

Der kan vælges, hvilken Opkrævningsgruppe beregningen skal fortages på
eller Vælg alle opkrævningsgrupper.

•

Klik på Start for at starte beregning af aflæsningerne.

•

Klik Afslut for at afslutte funktionen.

7.4
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7.2 Udskriv aflæsningsliste
Generelt
Aflæsningslisten bruges til at kontrollere hver enkelt forbrugers start- og slutvisning
samt skønnet forbrug. Slutvisningen beregnes ud fra startvisning og det skønnede
forbrug. Aflæsningslisten udskrives før udskrivning og udsendelse af aflæsningskort.
Aflæsningslisten kan udskrives løbende i aflæsningsperioden for at kontrollere de
indtastede aflæsninger samt importerede aflæsninger fra Telefon- og Internetaflæsning
samt elektroniske vandmålere.
Procedure

•

Vælg Målere - Udskriv aflæsningsliste

7.6
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Skift side ved nyt gadenavn
giver mulighed for at
udskrive listen med sideskift
ved hvert nyt gadenavn. Som
standard udskrives liste som
en lang liste.
Giver mulighed for udskrift
af importerede aflæsninger på
en bestemt dato.
Udskriv kun forbrugere med
afvigelse større end angivet
giver mulighed for at
udskrive en liste med de
forbrugere, der viser en
afvigelse større end en vis
procent.
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7.7
Udskriften kan afgrænses til:
•

Zone 1

•

Zone 2

•

Takstkode

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelsesgruppe

•

Målertyper, som kan
være
•

Radiomåler

•

Selvaflæsningsmåler

Der kan vælges mellem
almindelig udskrift med alle
forbrugerne eller kun
summation
Der kan vælge mellem om
udskriften skal sortere efter
Forbrugernummer eller
Gadenavn
Der kan vælges at udskrive
med alle aflæsningskoder
eller en/flere aflæsningskoder

7.8
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Der kan ligeledes afgrænses
efter forbrug, f.eks alle de
forbrugere der har negativt
forbrug, da skønnet forbrug
derved sættes til 0 m3 til
næste acontoberegning

Eksempel på udskrift:
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7.9

7.3 Udskriv aflæsningsliste til aflæsning
Generelt
Aflæsningsliste til aflæsning benyttes, når vandforsyningen ønsker at foretage
kontrolaflæsninger enten som stikprøve eller som en del af den årlige aflæsning.
Aflæsningslisten kan udskrive i gade orden, så den kan deles op i ruter til 1 eller flere
aflæsere.
Procedure

•

Vælg Målere - Udskriv aflæsningsliste til aflæsning

7.10
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Udskriften kan afgrænses til:
•

Zone 1

•

Zone 2

•

Takstkode

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelsesgruppe

•

Målertyper, som kan
være
•

Radiomåler

•

Selvaflæsningsmåler

Der kan vælge mellem om
udskriften skal sortere efter
Forbrugernummer eller
Gadenavn
Udskriften kan afgrænses på
aflæsningskode Kontrol og
Skønnet

Skift side ved nyt gadenavn
giver mulighed for at udskrive
listen med sideskift ved hvert
nyt gadenavn. Som standard
udskrives liste som en lang liste.
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Eksempel på udskrift:
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7.12
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7.4 Udskriv målere med koden Anslået/Skønnet
Generelt
Udskriften bruges til at kontrollere hver enkelt måler for om den har været skønnet flere
gange i træk. Hvis en måler har været skønnet flere år i træk vil afregning af
vandafgiften blive mere unøjagtig og ved afregning af en evt. flytteopgørelse vil man
kunne risikere at afregningen vil blive meget stor, fordi der er skønnet forkert.
Procedure

•

Vælg Målere - Udskriv målere med koden Anslået/Skønnet

7.14
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Udskriften kan afgrænses til:
•

Zone 1

•

Zone 2

•

Takstkode

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelsesgruppe

Der kan vælge mellem om
udskriften skal sortere efter
Forbrugernummer eller
Gadenavn
Værdien kan være 1-3, hvilket
betyder at ved f.eks. værdien 2
har der 2 gange i træk været en
skønnet/anslået aflæsning på
vandmåleren.

Eksempel på udskrift:
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7.5 Udskriv aflæsningskort
Generelt
Når aflæsningslisten er blevet kontrolleret, kan der udskrives aflæsningskort til
forbrugerne.
Procedure

•

Vælg Målere - Udskriv aflæsningskort

7.16
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Udskriften kan afgrænses på
fra og til forbrugernummer
eller
fra forbrugernummer og til
antal
Vælger type aflæsningskort
eller Rykkerbrev for
manglende aflæsning, der
skal udskrives på.
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Vælger om der skal udskrives
til alle målere, eller kun dem
som er skønnet, f.eks. til at
rykke for manglende
aflæsninger.
Udskriften kan afgrænses til:
•

Zone 1

•

Zone 2

•

Takstkode

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelsesgruppe

•

Alle
installationsdatoer
(her tænkes på hvis
der installeres
elektroniske målere,
ønskes kun udskrift til
de målere, som endnu
ikke er blevet
udskiftet.

•

Alle rutenumre

•

Målertyper
•

Radiomåler

•

Selvaflæsningsmåler

Vælger om
aflæsningsadressen er til
forbruger, administrator eller
ejer.
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Hvis der er en blanding af
danske adresser og
udenlandske adresser kan det
være en fordel at vælge Hele
Danmark og Udland.
Hvis der skal udskrives
mindst 3.000 aflæsningskort
kan der spares en del porto
ved bruge løsningen
ERHVERVSBREC (C) ved
Postdanmark, som indebærer
lavere porto og forsendelse
mellem 2-8 dage. Denne
Erhvervs-aftale indebærer
udskrift af aflæsningskort
opdelt efter Postcentre inddelt
efter Postnr, som er
Københavns Postcenter,
Sydjyllands Postcenter og
Østjyllands Postcenter samt
evt. udland, hvis der er
udlandsadresser.

På de næste 2 sider vil der være information om at udskrive ERHVERVSBREVE (C).

7.20
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7.22
Eksempel på selvaflæsningskort:
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7.6 Udskriv liste, manglende aflæsningskort
Generelt
Listen indeholder alle de forbrugere, der har installeret en måler, og hvor aflæsningen
endnu ikke er indlæst i systemet. Listen kan bruges til at kontrollere, hvilke forbrugere
der endnu ikke har sendt deres aflæsningskort retur.
Hvis SMS-modulet er anskaffet, så kan det lade sig gøre at sende en SMS til de
forbrugere, som er på listen.
Hvis Email-modulet er installeret, er det muligt at sende en e-mail til de forbrugere,som
er på listen.
Procedure

•

Vælg Målere - Manglende aflæsningskort

7.24
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Forklaring til de enkelte felter:
Skift side ved nyt gadenavn
giver mulighed for at udskrive
listen med sideskift ved hvert
nyt gadenavn. Som standard
udskrives liste som en lang
liste.
Giver mulighed for udskrift af
importerede aflæsninger på en
bestemt dato.
Udskriv kun forbrugere med
afvigelse større end angivet
giver mulighed for at udskrive
en liste med de forbrugere,
der viser en afvigelse større
end en vis procent.
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7.25
Udskriften kan afgrænses til:
•

Zone 1

•

Zone 2

•

Takstkode

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelsesgruppe

•

Målertyper, som kan
være
•

Radiomåler

•

Selvaflæsningsmåler

Der kan vælges mellem
almindelig udskrift med alle
forbrugerne eller kun
summation
Der kan vælge mellem om
udskriften skal sortere efter
Forbrugernummer eller
Gadenavn
Der udskrives kun forbrugere
med koden skønnet.

7.26
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Der kan ligeledes afgrænses
efter forbrug, f.eks alle de
forbrugere der har negativt
forbrug, da skønnet forbrug
derved sættes til 0 m3 til
næste acontoberegning

Eksempel på udskrift ved valg af knappen Udskriv:
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Ved valg af knappen SMS fremkommer følgende skærmbillede:

Indtast tekst

Vælg knappen Næste, der fremkommer følgende skærmbillede

7.27

7.28
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Dette skærmbillede kan opdatere driftstatus på vandværkets hjemmeside, så forbrugerne
kan se, hvad der er sendt ud på SMS.
Der skal indtastes en overskrift, tages stilling til datointerval for Gyldighed, om
beskeden er Kritisk og/eller Kræver særlig opmærksomhed samt Driftstatus besked,
som er en kopi af den tekst der blev dannet i forrige skærmbillede uden flette-felter. Der
kan så enten rettes videre i denne tekst, eller erstatte teksten med en helt ny tekst.
Vælg knappen Næste for at fortsætte til næste skærmbillede.

Vælg knappen Næste for at fortsætte til næste skærmbillede.
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7.29

Vælg knappen Send SMS og opret driftstatus på web for at sende SMS’erne.

7.30
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Ved valg af knappen Email fremkommer følgende skærmbillede:

Vælg faneblad Opret og afsend email

Målere – menuen

Udfyld ovenstående, som f.eks. kunne være

7.31

7.32

Vælg herefter knappen Send mails.
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7.7 Udskriv forbrugsliste
Generelt
Forbrugslisten indeholder oplysninger om periodens start- og slutdato samt forbruget i
den indtastede periode for den enkelte forbruger. Udskriften omfatter alle forbrugere i
kartoteket, såvel aktuelle som flytninger, der er foretaget i den indtastede periode.
Listen afsluttes med en samlet summation samt en summation for henholdsvis
anvendelsestyper, takstkode og zoner. Der er også mulighed for at vælge en udskrift
kun med summation.
Listen udskrives normalt efter en periodeopgørelse og kan evt. bruges til kommunen,
og kan leveres som PDF, Papirudskrift eller Excel-fil.
Procedure

•

Vælg Målere - Udskriv forbrugsliste

7.34
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Start- og slut dato for perioden
indtastes for formen DDMMÅÅ.
Oftest kalenderåret for perioden
svarende til start- og slut dato for
periode-opkrævningen.
Ønskes kun en summation afmærkes
feltet, Udskriv kun summation.
Programmet udskriver derefter kun en
sammentælling af forbruget.
Udskriv alle zoner1-/2, Udskriv alle
opkrævningsgrupper, Udskriv alle
anvendelsesgrupper. Afmærkes der
f.eks. ikke i Udskriv alle zoner, vil det
være muligt at vælge mellem de
forskellige zoner, der er oprettet. Dvs.
at det er muligt at afgrænse udskriften
for at få overblik over de forskellige
zoner, opkrævningsgrupper og
anvendelsesgrupper.

•

Klik på Udskriv for at få flg. udskrift:
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Med flg. sammentællinger:

Fordelt efter anvendelse:

Fordelt efter Takstblad:

7.35

7.36
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Fordelt efter Zone 1:

Fordelt efter Zone 2:

•

Klik på Dan fil

•

Angiv placering af filen, filnavn og klik på Gem

Filen gemmes som en Excel-fil
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•

Klik Afslut for at forlade udskriften.

7.37

7.38
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7.8 Udskriv sidste 5 perioders forbrug
Generelt
Funktionen virker generelt på samme måde som Udskriv forbrugsliste. Der kan
foretages de samme valg som i Forbrugslisten. Listen viser udover forbruget for den
nyeste periode også forbruget for de foregående 4 perioder. Sidste 5 perioder kan i
modsætning til forbrugslisten ikke udskrives til en Excel-fil.
Listen afsluttes med en samlet summation samt en summation for henholdsvis
anvendelsestyper, takstkode og zoner. Der er også mulighed for at vælge en udskrift
kun med summation.
Listen udskrives normalt efter en periodeopgørelse og kan evt. bruges til kommunen.
Procedure

•

Vælg Målere - Udskriv sidste 5 perioders forbrug

7.40
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Start- og slut dato for periode 1
indtastes for formen DDMMÅÅ.
Oftest kalenderåret for perioden
svarende til start- og slut dato for
periode-opkrævningen.
Når Periode 1 er udfyldt vil Periode
2,3,4 og 5 udfyldes med de samme
datoer, bare med et år mindre for hver
periode. Hvis det ikke forholder sig
sådan i virkeligheden, kan dette ændres
efterfølgende.

Ønskes kun en summation afmærkes
feltet, Udskriv kun summation.
Programmet udskriver derefter kun en
sammentælling af forbruget.
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Udskriv alle zoner1-/2, Udskriv alle
opkrævningsgrupper, Udskriv alle
anvendelsesgrupper. Afmærkes der
f.eks. ikke i Udskriv alle zoner, vil det
være muligt at vælge mellem de
forskellige zoner, der er oprettet. Dvs.
at det er muligt at afgrænse udskriften
for at få overblik over de forskellige
zoner, opkrævningsgrupper og
anvendelsesgrupper.

•

Klik på Udskriv for at få flg. udskrift:

Generel sammentælling:

Sammentælling efter anvendelse:

7.42
Sammentælling efter Takstblad:

Sammentælling efter Zone 1:

Sammentælling efter Zone 2:

•

Klik Afslut for at forlade udskriften.
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7.43

7.9 Indtast aflæsninger
Generelt
Når målerne er aflæst, enten ved brug af selvaflæsningskort eller af vandværkets
personale – kontrolaflæsning, skal aflæsningerne indtastes i Rambøll FAS.
I tilfælde af at en måler ikke aflæses, afregnes den efter den skønnede aflæsning, som
blev udregnet ved beregningen.
Procedure

•

Vælg Målere – Indtast aflæsninger

7.44
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Indtast dato for aflæsning
på formen DD.MM.ÅÅ.

Angiv aflæsningskode:
• Forbrugeraflæst
• Kontrolaflæst
• Skønnet
• Anslået
Klik på Søg og angiv
søgestreng
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Den søgte forbruger fremkommer og hvis vedkommende kan godkendes
indtastes målervisning fra
aflæsningkort /
aflæsningsliste

Udskriver en liste over de
forbrugere, som afvigere
mere end 55% i forbrug i
forhold til sidste år og har et
minimumsforbrug på 30 m3
Indtast målervisning og tryk
på ENTER 2 gange

7.46
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Her vises oversigt over
tidligere forbrug, såfremt
forbrugeren har været
opkrævet tidligere

•

Klik på Afslut, når der ikke er flere aflæsninger, der skal indtastes.
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7.10 Indtast kontrolaflæsninger
Generelt
I løbet af opkrævningsåret kan der være et behov for at foretage kontrolaflæsninger af
vandmåleren, så man fører en vis kontrol med at forbruget ikke stiger pludseligt, f.eks.
pga. en utæthed i installationen.
Disse kontrolaflæsninger kan indtastes på forbrugerens måler og derved danne grund
for en vis service fra vandværket.
Disse aflæsninger benyttes ikke i forbindelse med afregning af vandet, men registreres
kun som en service fra vandværket til kontrol vandforbruget mellem den årlige
aflæsning.
Procedure

•

Vælg Målere – Indtast kontrolaflæsninger

7.48
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Søgemenuen fremkommer på skærmen:

Opret / Ret egenkontrolaflæsninger fremkommer:

Tryk på knappen [Ret] – for at rette en tidligere indtastet egenkontrol:
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Tryk på knappen [Ny] – for at indtaste en egenkontrol:

Visning af
forbrugernummer og
målernummer.

Angiv aflæsningskode:
• Vandværk
• Forbruger

7.50
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Indtast dato for
aflæsning på formen
DD.MM.ÅÅ og
indtast
kontrolaflæsning.
Visning af alle målerens aflæsninger inkl.
kontrolaflæsninger.

Klik på Søg og angiv
søgestreng

Marker en Egenkontrolaflæsning og Klik
på Ret for at ændre
denne aflæsning.
Klik på Ny for at
oprette en Egenkontrol
aflæsning.
Marker en Egenkontrolaflæsning og Klik
på Slet for at slette
denne aflæsning.
Klik på Afslut for at
forlade menuen.
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7.11 Masseindberetning af aflæsninger
Generelt
Når målerne er aflæst, enten ved brug af selvaflæsningskort eller af vandværkets
personale – kontrolaflæsning, skal aflæsningerne indtastes i Rambøll FAS.
I tilfælde af at en måler ikke aflæses, afregnes den efter den skønnede aflæsning, som
blev udregnet ved beregningen.
Procedure

•

Vælg Målere – Masseindberetning af aflæsninger

7.52
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Indtast aflæsningsdato på
formen DD.MM.ÅÅ

Angiv kode for aflæsning.
Mange gange indtastes fra
en liste, derfor er Kontrolaflæst standardvalg
Få vist de forbrugere, som
er angivet i dette filter.
Skønnet er forvalgt, da det
primært er disse aflæsninger, der skal overskrives
med de faktiske.
Udskriver en liste over de
forbrugere, som afvigere
mere end 55% i forbrug i
forhold til sidste år og har
et minimumsforbrug på 30
m3 – Udskriften gemmes i
Runlog
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7.12 Ret aflæsninger
Generelt
Indtastede eller importerede aflæsninger kan rettes med denne menu, såfremt fejlen er
opdaget inden periode-opkrævning. Hvis fejlen findes umiddelbart efter en periodeopkrævning skal den derimod rettes under Opkrævninger – Ret posteringer.
Der vil være mulighed for at rette målerens kode for aflæsning, aflæsningsdato samt
visning og skønnet forbrug.
Procedure

•

Vælg Målere – Ret aflæsninger. Følgende dialogboks fremkommer (se næste
side):

7.54
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•

Indtast søgestreng.
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•

Klik på den aflæsning, der ønskes rettet og klik på Ret eller Slet.

•

Angiv Aflæsningskode og tilpas Visning samt Dato aflæst og Skønnet
forbrug.

•

Klik på Ok for at gemme rettelsen.

Hvis der kun er en målervisning eller der umiddelbart er udført en Periode-opkrævning
kan der klikkes på Ny for at oprette/tilskrive en aflæsning på måleren.
•

Klik på Søg for at søge en ny forbruger/måler at rette.

7.56
•
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Klik på Afslut for at afslutte dialogen.
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7.13 Udskriv udskiftede målere
Generelt
Med funktionen fås et overblik over udskiftede målere i en periode.

Procedure

•

Vælg Målere – Udskriv udskiftede målere. Følgende dialogboks fremkommer:

7.58
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Angiv et forbrugernummerinterval
alternativt gennemløbes hele
forbruger-kartoteket.

Indtast perioden for udskiftede målere

Marker om der kun ønskes en
summation eller alle de udskiftede
målere.
Udskriften kan afgrænses til:

•

Klik på Udskriv for at starte udskriften.

•

Zone 1

•

Zone 2

•

Takstkode

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelseskoder

•

Alle målerpartier – nedtaget
måler

•

Alle målerpartier – opsat måler
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7.14 Ret målerudskiftning
Generelt
Med denne funktion er det muligt at rette en målerudskiftning, såfremt fejlen er
opdaget inden periode-opkrævning. Hvis fejlen findes umiddelbart efter en periodeopkrævning skal den derimod rettet under Opkrævninger – Ret posteringer.
Procedure

•

Vælg Målere – Ret målerudskiftning
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•

Klik på Vis Alle for at få en oversigt over de udskiftede målere

•

Klik på Søg og indtast søgestreng på den forbruger/måler, der ønskes rettet.
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•

Klik på Ret for at rette målerudskiftningen.

Flg. kan rettes:
• Udskiftningsdato
• Aflæsning på ny måler
• Aflæsning på udskiftet måler
• Ikke afregnet forbrug overført til ny måler
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•

Klik på OK for at gemme rettelsen eller Fortryd for at vende tilbage uden
rettelse.

•

Klik på Tilbagefør for at fortryde en målerudskiftning.

•

Klik på Ja for at tilbageføre målerudskiftningen.

•

Klik på OK

Tilbagefør kan kun udføres inden der er foretaget periode-opkrævning.
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7.15. Målere – Rambøll Telefon/Internet
Generelt
I denne menu foretages alle de funktioner, som anvendes i forbindelse med Telefon- og
Internet aflæsning mht. eksport af beregnede aflæsninger, Import af aflæsninger,
Visning af aflæsninger samt opsætning af Telefon-/Internet aflæsninger.
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7.15.1 Eksporter til Telefon/Internet
Procedure

•

Vælg Målere –Rambøll Telefon/Internet
• Eksporter til Telefon/Internet.

•

Klik på Eksporter

Programmet eksporterer nu målerdata fra databasen til internetsiden.
Efter et øjeblik fremkommer efterfølgende dialogboks for at bekræfte eksporten af data.

Målere – menuen

•

Klik på OK
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7.15.2 Importer til Telefon/Internet
Procedure

•

Vælg Målere – Rambøll Telefon/Internet
• Importer fra Telefon/Internet.

•

Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej,
vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der
Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til
kopiering.

Efterfølgende menu fremkommer:

7.68

•
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Klik på Importer – for at starte import af aflæsninger fra internetsiden.
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Information om antal
aflæsninger som er indtastet
via internet og telefon i alt
- og
antal aflæsninger som er
indtastet siden sidste gang
der blev downloadet
(indlæst) aflæsninger. Hvis
der står 0 er der ikke
indtastet nye siden sidste
download.
Indtast tilladt afvigelse på
forbrug i procent samt
minimumsforbrug i m³ og
marker om der skal dannes
en udskrift på afvigelser.
Marker om de aflæsninger,
som tidligere er indlæst, skal
indlæses igen.
Marker om der skal
importeres E-mailadresser og
Telefonnumre sammen med
aflæsningerne.

Marker om indlæsningerne
skal importeres som
Afregningsaflæsning, som
vil indgå i afregning, eller
Egenkontrolaflæsning, som
ikke vil indgå i afregningen,
men bare ligge som en
kontrolaflæsning.
•

Klik på Afslut – for at forlade menuen.
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7.15.3 Vis aflæsninger fra Telefon/Internet
Procedure

•

Vælg Målere – Rambøll Telefon/Internet
• Vis aflæsninger fra Telefon/Internet.

Efterfølgende skærmbillede fremkommer, som viser en oversigt over de oplysninger der
i øjeblikket er indtastet via Rambøll Telefon/Internet.
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Indtast et forbrugernummer og
klik på knappen „Gå til
forbrugernummer”, for at finde
en bestemt forbruger.
Klik på knappen „Vis filter” –
derved fremkommer en menu
hvor der kan vælges om der skal
vises aflæsninger, indtastet via
både Internet og Telefon eller
kun en af valgmulighederne.
Der kan også vælges et
datointerval for visningen.

Ved at klikke på knappen
„Udskriv”, sendes udskriften
først til skærmen, hvor den kan

7.72

Målere – menuen
gennemses inden en evt.
udskrift.
Klik på knappen „Afslut” for at
forlade menuen.
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7.15.4 Opsætning af Telefon/Internet
Procedure

•

Vælg Målere – Rambøll Telefon/Internet
• Opsætning af Telefon/Internet.

Efterfølgende menu fremkommer:

Fra denne menu opsættes:
• Åbningstiderne for indtastning af aflæsninger via internet og telefon.
• Oplysning om E-mail adresse, som flytteoplysninger skal sendes til.
• Tilladt afvigelse, i forhold til det skønnede forbrug, før advarsel om højt forbrug.
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7.16 KMD
Generelt
Der er en stigende tendens til at forskellige selskaber aflæser for de private vandværker,
og herefter leverer aflæsningerne i deres eget format.
Indtil videre har Rambøll udviklet til snitflader fra KMD’s forbrugsafregningssystem
og fra Administrationsservice Fyn kaldet AS FYN. Sidstnævnte anvender snitfladen
FU65100Q, som egentlig er en snitflade fra KMD’s afregningssystem. Rambøll har
dog valgt at opdele menuerne, således der kan vælges aflæsninger direkte fra AS FYN
Har vandværket en aftale med kommunen/spildevandsselskabet om at det er
kommunen/spildevandsforsyning, som foretager aflæsningerne af målerne i området
kan disse indlæses elektronisk i Rambøll FAS via snitfladen FU50007C.
Forudsætningen for import er at der er beregnet aflæsninger i Rambøll FAS og at
målernummeret i Rambøll FAS er det samme, som er registreret hos
kommunen/spildevandsselskabet/AS FYN
Det er derfor vigtigt at kommune og vandværk er meget nøjagtige med gensidige
oplysninger ved fraflytning og målerudskiftninger samt andre ændringer i hver af deres
kartoteker.
Det er også muligt at eksportere fra Rambøll FAS gennem forskellige snitflader, som
der løbende udvikles og vedligeholdes.
Procedure

•

Vælg Målere - KMD
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7.16.1 KMD - Eksporter til KMD
Generelt
Efter en periode-opkrævning, hvor forbrug mv. er opgjort er det muligt at overføre
målertal til KMD FAS c/s og andre tilsvarende Afregningsprogrammer, som
Spildevandsselskabet benytter.
Der kan både eksporteres forbrug sammentalt efter ejendomsnummer samt sortering
efter målernummer, visning og aflæsningsdato.
Procedure

•

Vælg Målere – KMD
• Eksporter til KMD.

Bemærk at denne kørsel danner et lognummer i Opkrævninger – Runlog oversigt, så
hvis der skal udføres en aconto-opkrævning sammen med periodeopkrævningen, skal
den udføres nu.
•

Vælg Afslut i næste dialog, hvis dette er tilfældet.
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Forklaring til boksene Udvælgelseskriterier, Eksporttype og Oplysninger til kørsel:
Eksporten kan afgrænses med
flg. kriterier:
•

Kommunenumre

•

Zone 1

•

Zone 2

•

Opkrævningsgruppe

•

Anvendelsesgruppe

Angiv evt. minimum afvigelse
mellem skønnet og faktisk
forbrug. Benyttes sammen med
eksporttype Forskel på skønnet
og faktisk forbrug
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Vælg den snitflade, der er aftalt
med det forsyningsselskab,
som data skal overføres til.

Ved nogle eksporttyper, skal
der angives oplysninger til
kørsel. Her vil de relevante
felter blive vist, som skal
udfyldes for den relevante
Eksporttype.

•

Klik på Dan fil for at starte eksport til fil.
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Der vil i det følgende blive gennemgået de forskellige Eksporttyper
KMD FAS – FU51701Q – Ejendomsnummer, Forbrug:

Forudsætning for at vælge KMD FAS – FU51701Q – Ejendomsnummer, Forbrug er,
at der skal være beregnet periodeopgørelse for den periode, der ønskes eksporteret for.
Der leveres en tekstfil med en startrecord og herefter linjer med forbrug i m3 og
ejendomsnummer for hvert ejendomsnummer.
Kørslen bliver gemt i Runlog, hvor der kan hentes en detaljeret printvenlig udskrift med
forbrug for hvert ejendomsnummer. Hvis der er flere forbrugsadresser pr.
ejendomsnummer samt fra- og til-flytter vil det også være udspecificeret.
Ved Oplysninger til kørsel skal der angives
• KMD startdato, som er den startdato, som der ønskes angivet fra den forsyning, som
der skal eksporteres til.
• Periode startdato er den startdato i periodeberegningen i Rambøll FAS.
• Periode slutdato er den slutdato i periodeberegningen i Rambøll FAS.
• Kommunenummer er på 3 cifre, og skal oplyses af forsyningsselskabet, der
eksporteres til.
• Værknummer er på 1 ciffer, og skal oplyses af forsyningsselskabet, der eksporteres
til.
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BEMÆRK – Flytteopgørelser med Startdato og slutdato som er lig med eller indenfor
start- og slutdato interval medtages også.
Når der vælges Dan Fil fremkommer følgende skærmbillede

Når der er valgt hvor filen skal placeres vælges Gem(Save)
Filnavnet foreslås af systemet afhængig af den valgte eksporttype – her er det
FU51701Q.txt. Det kan sagtens ændres, så det eventuelt også angiver et årstal.
Indholdet af filen for FU51701Q ser således ud
STARTKMD 4611001501017
SKØFOE000002
00001001
SKØFOE000004
00000794
SKØFOE000006
00000352
SKØFOE000007
00000425
SKØFOE000008
00009297
SKØFOE000010
00003809
SKØFOE000011
00008050
SKØFOE000012
00004368

Runlogoversigten vil se således ud

Ved at klikke med musen på linien med Type KMD vil der komme en udskrift, der ser
således ud
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Her fremgår det, at forbrugere med ens ejendomsnummer bliver grupperet sammen med
en total i alt i m3.
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Forskel på Skønnet og faktisk forbrug:

Der kan dannes en fil i Excel med forskel på skønnet og faktisk forbrug. Der kan
angives en minimum afvigelse mellem skønnet- og faktisk forbrug i m3, som standard
er 5 m3. I oplysninger til kørsel skal der angives det datointerval, som periodeberegningen er beregnet for.
Det er derfor en forudsætning, at der er beregnet periodeberegning før denne fil kan
dannes for Forskel på skønnet og faktisk forbrug.
Vælg Dan fil for at danne filen
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Udpeg hvor filen skal gemmes og angiv navn på filen. Vælg Gem(Save) for at gemme
filen.
Her vises et eksempel på en filen åbnet i Excel

Der dannes ikke nogen information i Runlog-oversigten for denne kørsel.
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KMD FAS – FU51701Q – Adressekode, Forbrug:

Der kan vælges at eksportere adressekode og forbrug, som i realiteten er kommunens
vejkode og bogstav samt forbrug i m3.
For at kunne danne fil til FU51701Q – Adressekode og forbrug skal der først være
beregnet periode, for den periode, der ønsket dannet fil for samt adresserne skal være
CPR-valideret under Filer – Opsætning – Valider forbrugsadresser imod CPR.
Rambøll FAS gemmer en udskrift i Runlog-oversigten, som kan hentes frem bagefter,
når der er dannet fil.
Ved Dan fil fremkommer der følgende skærmbillede
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Angiv placering og navn på fil. Vælg Gem(Save) for at gemme filen
Eksempel på indholdet i filen er
STARTKMD 4611001501017
SKØFOA0570002
00000451
SKØFOA0570002D
00000285
SKØFOA0570002E
00000265
SKØFOA0570004
00000794
SKØFOA0679100
00004368
SKØFOA0679002
00000352
SKØFOA0679003
00000425
SKØFOA0679003A
00000312
SKØFOA0679003B
00008985
SKØFOA0679004
00003809
SKØFOA0679099
00008050

Runlogoversigten vil se således ud

Ved at klikke med musen på linien med Lognummer 70, Type KMD vil der komme en
udskrift, der ser således ud (se næste side)
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KMD FAS – FU51601Q – Målernummer, visning, Dato:

Der leveres målernummer, visning og dato i FU51601Q-format. Der er en begrænsning
på 8 cifre i målernummeret. Hvis der i FAS er mere end 8 cifre i nogle af
målernumrene, så skal Eksporttype KMD FAS – FU65100Q – Eksport aflæsninger
anvendes i stedet for.
Der behøver ikke være beregnet periode for denne kørsel.
Der vil altid blive leveret den sidste visning på den aktive måler for hver forbruger i
henhold til Udvælgelseskriterier.
Der skal angives en generel KMD aflæsningsdato samt kommunenummer og
værknummer.
Der gemmes en linie i runlog-oversigten, som indeholder en udskrift, som kan udskrives
efter dannelse af filen.
Ved at vælge Dan fil og der er mere end 8 cifre i målernummer fremkommer følgende
skærmbillede
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Hvis der er maksimum 8 cifre i målernummeret kan filen dannes og der fremkommer
følgende skærmbillede

Angiv placering og navn af fil. Vælg Gem(Save) for at gemme filen
Indholdet af denne fil for eksporttype FU1601Q ser således ud:
START46110002
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

F00990022016123100000156
555031 2016123100001928
607000112016123100000460
900020502016123100000249
983705 2016123100002634
341256 2016123100001601
536226002016123100001901
567291 2016123100001315
701000112016123100012727
341257 2016123100017517
067909902016123100036126
067910002016123100022093

Runlogoversigten ser således ud.

Klik på linien for at få en udskrift ud, som vil se således ud
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KMD FAS – FU65100Q – Eksport aflæsninger:

Der dannes Målernummer, visning, faktisk aflæsningsdato og en general dato, hvor
sidstnævnte angives i feltet KMD aflæsningsdato under Oplysninger til kørsel.
Der leveres den seneste aflæsning for hver aktiv måler ud fra de forbrugere, som er
udvalgt i Udvælgelseskriterier.
Målernummeret kan maksimum indeholde 16 cifre.
Der gemmes en udskrift i runlog-oversigten, som kan udskrives efter dannelse af filen.
Det er ikke nødvendigt at der skal være beregnet en periodeberegning før der kan
leveres data til FU65100Q.
Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede (se næste side)
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Angiv placering og navn på filen. Vælg Gem(Save) for at gemme filen.
Indholdet af eksporttype FU65100Q ser således ud:
F0099002;2016-12-31;156;1;;2016-12-31;
555031;2016-12-31;1928;1;;2016-12-31;
60700011;2016-12-31;460;1;;2016-12-31;
90002050;2016-12-31;249;1;;2016-12-31;
983705;2016-12-31;2634;1;;2016-12-31;
341256;2016-12-31;1601;1;;2016-12-31;
53622600;2016-12-31;1901;1;;2016-12-31;
567291;2016-12-31;1315;1;;2016-12-31;
70100011;2016-12-31;12727;1;;2016-12-31;
341257;2016-12-31;17517;1;;2016-12-31;
06790990;2016-12-31;36126;1;;2016-12-31;
06791000;2016-12-31;22093;1;;2016-12-31;

I runlog-oversigten er der dannet følgende linie

Ved klik på linien vil følgende udskrift blive vist (se næste side)
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KMD FAS – FU65800 – Målerskifte + FU65100Q Aflæsninger:

Der dannes 2 filer, udfra Udvælgelseskriterier for henholdsvis FU65800Q og
FU65100Q, som typisk anvendes til forsyningsselskaber, som bruger KMD FAS.
FU65800Q indeholder en linje med det udskiftede målernummer og det nye
målernummer for hvert målerskift i perioden, der er angivet i Oplysninger til kørsel.
FU65100Q indeholder en linje med hvert målernummer og visning samt dato både for
den udskiftede måler og den nye måler for hvert målerskift i perioden, der er angivet i
Oplysninger til kørsel.
Forbrugsart har typisk værdien 6=Vand eller 7=Kloak, men det er en god ide, at få det
oplyst af spildevandsselskabet.
Der fremkommer følgende skærmbillede ved valg af Dan fil
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Vælg placering og filnavn til FU65800Q og vælg herefter Gem(Save).
Herefter fremkommer nyt skærmbillede

Vælg placering og filnavn til FU65100Q og vælg herefter Gem(Save)
Herved er der nu gemt 2 filer for FU65800Q og FU65100Q. De har følgende indhold
FU65800Q:

6;2015-09-03-12.00.00;456329;70100011;
6;2015-08-17-12.00.00;05700024;60700011;
6;2015-08-04-12.00.00;05700025;90002050;

FU65100Q:

456329;2015-09-03;30100;1;;2015-09-03;
70100011;2015-09-03;0;1;;2015-09-03;
05700024;2015-08-17;900;1;;2015-08-17;
60700011;2015-08-17;0;1;;2015-08-17;
05700025;2015-08-04;650;1;;2015-08-04;
90002050;2015-08-04;0;1;;2015-08-04;
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Der er også dannet 1 linje i Runlog-oversigten, som indeholder udskrift for henholdsvis
FU65800Q og FU65100Q samlet

Ved klik på linjen kan udskriften, som ser ud på følgende måde
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FU65800Q – Målerskifte + FU65700Q Målerskift aflæsninger:

Der dannes 2 filer, udfra Udvælgelseskriterier for henholdsvis FU65800Q og
FU65700Q, som typisk anvendes til forsyningsselskaber, som bruger KMD FAS.
FU65800Q indeholder en linje med det udskiftede målernummer og det nye
målernummer for hvert målerskift i perioden, der er angivet i Oplysninger til kørsel.
FU65700Q indeholder en linje med hvert målernummer og visning samt dato både for
den udskiftede måler og den nye måler for hvert målerskift i perioden, der er angivet i
Oplysninger til kørsel.
Forbrugsart har typisk værdien 6=Vand eller 7=Kloak, men det er en god ide, at få det
oplyst af spildevandsselskabet.
Der fremkommer følgende skærmbillede ved valg af Dan fil
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Vælg placering og filnavn til FU65800Q og vælg herefter Gem(Save).
Herefter fremkommer nyt skærmbillede

Vælg placering og filnavn til FU65700Q og vælg herefter Gem(Save)
Herved er der nu gemt 2 filer for FU65800Q og FU65100Q. De har følgende indhold
FU65800Q:

6;2015-09-03-12.00.00;456329;70100011;
6;2015-08-17-12.00.00;05700024;60700011;
6;2015-08-04-12.00.00;05700025;90002050;
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FU65700Q:

6;456329;1;2015-09-03;7;2015-09-03;30100;FAS;
6;70100011;1;2015-09-03;6;2015-09-03;0;FAS;
6;05700024;1;2015-08-17;7;2015-08-17;900;FAS;
6;60700011;1;2015-08-17;6;2015-08-17;0;FAS;
6;05700025;1;2015-08-04;7;2015-08-04;650;FAS;
6;90002050;1;2015-08-04;6;2015-08-04;0;FAS;

Der er også dannet 1 linje i Runlog-oversigten, som indeholder udskrift for henholdsvis
FU65800Q og FU65700Q samlet

Ved klik på linjen kan udskriften, som ser ud på følgende måde
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Xellent – Instnr, Dato, Målernr, Visning:
Der kan leveres data til forbrugsafregningssystemet Xellent.

Der leveres seneste aflæsning for hver aktiv måler og Udvælgelseskriterier i formatet
til Xellent. Det er ikke nødvendigt at beregne periode-opkrævning først.
Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede

Vælg placering- og navn på fil. Vælg Gem(Save) for at gemme filen.
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Filformatet ser således ud
0
68273
68277
68279
68271
68281
68280
68269
68268
68268
68282
68278

Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va

31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016
31122016

F0099002
555031
60700011
90002050
983705
341256
53622600
567291
70100011
341257
06790990
06791000

Der dannes en linje i runlogoversigten

Klik på linjen for at se udskrift af filen

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

156
1928
460
249
2634
1601
1901
1315
12727
17517
36126
22093
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Adresse, Navn, Målernr og sidste Målervisning:

Der dannes en fil med de seneste aflæsninger for hver aktiv måler og udvalgt efter
Udvælgelseskriterier.
Det er ikke nødvendigt at beregne årsopgørelse først.
Ved Dan fil fremkommer følgende skærmbillede
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Vælg placering og filnavn. Vælg herefter Gem(Save) for at gemme filen
Formatet på filen ser således ud
"Vejnavn","Husnr","Bogstav","Etage","Side","Forbruger
navn","Målernr","Målerstand"
"Absalonsgade","2","","","","Hans Thomsen","F0099002","156"
"Birkelunddalen","2","","","","Hans Jørgensen","555031","1928"
"Birkelunddalen","2","D","","","Jes Nielsen","60700011","460"
"Birkelunddalen","2","E","","","Jan Nielsen","90002050","249"
"Birkelunddalen","4","","","","Hans Viggo Larsen","983705","2634"
"Bjerggårds Allé","2","","","","Otto Pedersen","341256","1601"
"Bjerggårds Allé","3","","","","Jan Nielsen","53622600","1901"
"Bjerggårds Allé","3","A","","","Hans Jørgen Hansen","567291","1315"
"Bjerggårds Allé","3","B","","","Odense Maskinfabrik A/S","70100011","12727"
"Bjerggårds Allé","4","","","","Odense Svømmehal","341257","17517"
"Bjerggårds Allé","99","","","","Gårdejer Erik Jensen","06790990","36126"
"Bjerggårds Allé","100","","","","Gårdejer Erik Jensen","06791000","22093"

Der dannes ikke nogen linje i runlog.
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Trefor:

Der dannes en csv-fil med den seneste aflæsning for hver aktiv måler ud fra
Udvælgelseskriterier
Der skal ikke beregnes periodeberegning for at kunne danne til Trefor.
Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede

Vælg placering- og navn på fil. Vælg Gem(Save)

7.103

7.104
Filen ser således ud åbnet i Excel.
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7.105

Excel- Målernr, Dato, Aflæsning, Forbrug, Adresse:

Der dannes en fil til Excel med seneste aflæsning samt forbrug i løbet af året inkl.
målerskifte samt adresse på forbrugsstedet for alle aktive målere og ud fra
Udvælgelseskriterier.
Det er en forudsætning af der er beregnet aflæsninger på målerne, og at der endnu ikke
er beregnet årsopgørelse.
Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede

Vælg placering- og filnavn. Vælg Gem(Save)

Excel-filen ser ud på følgende måde

7.106
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7.107

Stamdata - HFORS:

Der dannes en fil i csv-format med oplysninger til brug for oprettelse af målerne i
HFORS’s afregningssystem (Hillerød Forsyning).
Forudsætning for at kunne danne filen er at FAS-databasen skal være CPR-valideret,
således at adresseoplysninger under Forbrugere i Stamdata 1 er udfyldt med
oplysninger fra BBR.
Der gælder følgende for målernummeret
• Der må maksimum være 14 cifre
• Der må ikke være mellemrum i målernummeret
• Der må gerne være bindestreg i målernummeret
• Der må gerne være bogstaver i målernummeret
Oversigt over hvilke oplysninger, der skal indsendes til HFORS
Forbrugsstedadresse
Måleroplysninger Aflæsninger
Ejdnr. Vejnavn Husnr Bogstav Postnr By
Målernr
Antal Målerstand
cifre 31.
December
145678 Solvej
5
B
3400 Hillerød 63175353 5
350
145680 Solvej
7
3400 Hillerød 63175354 5
56
Eksempel på korrekt filformat – felterne adskilles af semikolon:
145678;Solvej;5;B;3400;Hillerød;63175353;5;350
145680;Solvej;7;;3400;Hillerød;63175354;5;56

7.108
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7.109

7.16.2 Importer aflæsninger fra KMD
Der kan importeres aflæsninger enten fra snitfladen FU50007C eller via en semikolonsepareret fil, som har kunnet udtrækkes fra KMD’s forbrugsafregningssystem.
Procedure

•

Vælg Målere – KMD
• Importer aflæsninger fra KMD.

7.110
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FU50007C:

•

Indtast Værknummer – oplyses af kommunen

•

Indtast Afregningsdistrikt – oplyses af kommunen

•

Klik på Importer og flg. dialogboks fremkommer:

Der tages stilling til om aflæsningen skal indgå som afregning for en periode, eller om
det skal være en Egenkontrolaflæsning.
Der kan vælges om der skal udskrives en afvigelse større sidste periode angivet i
Procent samt fra hvilke m3, der skal angives procent afvigelse.
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•

7.111

Udpeg filen og klik på Åbn for at importere filen.

Hvis der findes målernumre i filen, som ikke stemmer overens med målernumrene i
forbrugerkartoteket udskrives en fejlliste, som også gemmes i Runlog.
Generelt gemmes alle importkørslerne i Runlog.
Eksempel på udskrift på afviste aflæsninger:

•

Klik på Udskriv og flg. dialogboks fremkommer:

7.112

•
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Find den sti hvori målerfilen fra KMD med målerdata er placeret, marker filen
og klik på Åbn.

Flg. udskrift sendes til printer:

Eksempel på indholdet af en målerfil fra KMD:
62122122120000015Bakkevej
62122122120000031Bakkevej
62122122120000058Bakkevej
62122122120000066Bakkevej

002
003
004
004A

000000000009379
000000000000299
000000025111237
000000000000299

3412565032009-12-3100000434
3492225032009-12-3100000504
5672915032009-12-3100000541
4563295032009-12-3100000679
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7.113

Kolding spildevand:

Der kan indlæses fil fra Kolding Spildevand. Det er umiddelbart de vandværker, som
modtager fil fra Kolding Spildevand, som denne snitflade tilhører.
Der tages stilling til om aflæsningen skal indgå som afregning for en periode, eller om
det skal være en Egenkontrolaflæsning.
Der kan vælges om der skal udskrives en afvigelse større sidste periode angivet i
Procent samt fra hvilke m3, der skal angives procent afvigelse.
Knappen Importer vælges, og der skal udpeges en fil via en stifinder, som henter denne
fil og den bliver indlæst.
Knappen Udskriv udskriver indholdet af filen
Knappen Afslut afslutter skærmbilledet og returnerer tilbage til hoved-skærmbilledet.

7.114
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CVS format EV:

Det er typisk de vandværker, som modtager oplysninger fra Hjørring Vandselskab, som
bruger dette. Der kan vælges at skippe de første 2 cifre i det importerede målernummer,
fordi Hjørring Vandselskab har 2 cifre før det egentlige målernummer, som angiver
hvilket værk måleren tilhører.
Der tages stilling til om aflæsningen skal indgå som afregning for en periode, eller om
det skal være en Egenkontrolaflæsning.
Der kan vælges om der skal udskrives en afvigelse større sidste periode angivet i
Procent samt fra hvilke m3, der skal angives procent afvigelse.
Knappen Importer vælges, og der skal udpeges en fil via en stifinder, som henter denne
fil og den bliver indlæst.
Knappen Udskriv udskriver indholdet af filen
Knappen Afslut afslutter skærmbilledet og returnerer tilbage til hoved-skærmbilledet.
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7.115

FU65100Q:

Der kan importeres via snitfladen FU65100Q.
Der tages stilling til om aflæsningen skal indgå som afregning for en periode, eller om
det skal være en Egenkontrolaflæsning.
Der kan vælges om der skal udskrives en afvigelse større sidste periode angivet i
Procent samt fra hvilke m3, der skal angives procent afvigelse.
Knappen Importer vælges, og der skal udpeges en fil via en stifinder, som henter denne
fil og den bliver indlæst.
Knappen Udskriv udskriver indholdet af filen
Knappen Afslut afslutter skærmbilledet og returnerer tilbage til hoved-skærmbilledet.

7.116
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7.117

7.17 Psion
Generelt
Psion håndterminal kan benyttes til manual aflæsning af vandmålerne.
Der er mulighed for at foretage eksport af stamdata til Psion håndterminal samt
importere målervisninger, når der er foretaget aflæsninger af målerne fra Psion
håndterminal.
Der er et generelt format til Psion samt et format udviklet af Rambøll, der
kommunikerer med et program til Psion, der er udviklet af Rambøll.

7.118
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Procedure eksporter til Psion

Vælg Målere – Psion - Eksporter til Psion

Vælg den Rute/Zone1, som du ønsker at eksportere og klik på OK
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7.119

Angiv navn på rute og klik på Save (Gem)

Når målerne er aflæst på den ønskede rute, er det muligt, at importere måler filen.
Procedure Importer fra Psion

Vælg Målere – Psion – Importer fra Psion

Der er udelukkende Aktuel
aflæsning, så der kan ikke
vælges mellem Aktuel
aflæsning og Sidste
månedsaflæsning

7.120
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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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Procedure Målere – Psion – Eksport til Psion – Rambøll Format

Vælg Målere – Psion – Eksporter til Psion – Rambøll Format

Klik på OK for at fortsætte

Angiv navn på rute og klik på Save (Gem)

7.121

7.122
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Når målerne er aflæst på ruten, er det muligt, at importere måler filen.
Procedure Importer fra Psion – Rambøll Format

Vælg Målere – Psion – Importer fra Psion – Rambøll Format

Vælg *.* - alle filer og klik på Vælg fil

Målere – menuen

7.123

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

7.124
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7.125

7.18 Rambøll Målerskiftservice
Generelt
Rambøll Målerskiftservice kan håndtere målerskift via internettet til
tablets/smartphones med Android eller IOS (Apple) og herefter importere disse
målerskift i Rambøll FAS.
Det fungerer på den måde, at
1. der fra Rambøll FAS eksporteres målere, som skal udskiftes, til Rambøll
Målerskifte.
2. Herfra kan smeden eller den person, som skal udskifte måleren, via en
tablet/smartphone eller bærbar computer foretage målerskiftet samt tage et
billede af den gamle- og nye måler.
3. Målerskiftet med billede af gammel- og ny måler kan herefter importeres i
Rambøll FAS
Herved undgår man udveksling af målerudskiftningssedler og målerskiftet bliver
registreret med det samme samt der er billede af den gamle- og nye måler som bliver
importeret i Rambøll FAS.
Når Rambøll Målerskift Service er installeret kan det først fungere, når der er indlagt
brugernavn og adgangskode under Indstillinger, som foretages på følgende måde

Valg Filer – Opsætning – Indstillinger, der fremkommer følgende billede

7.126
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Under faneblad Telefon/Internet aflæsning angives Brugernavn og Adgangskode.
Herefter er Rambøll Målerskift Service klar til at blive brugt.
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7.127

Procedure Oversigt over målere i service

•

Vælg Målere – Rambøll Målerskift Service – Oversigt over målere i service

Der vises en oversigt over de gennemførte målerskift.
Der kan også vælges at vise ikke udførte målerskift ved at sætte flueben i Vis ikke
udførte måleskift. Der fremkommer følgende skærmbillede

7.128
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Når der er valgt Vis ikke udførte målerskift kan der også vælges Vis allerede
indlæste målerskift. Det ser således ud.

Knappen Opdater vil opdatere skærmbilledet. Det kan være godt, hvis man ved, at der i
løbet af dagen bliver fortaget målerskift, som løbende bliver indrapporteret.
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7.129

Knappen Slet alle ikke udførte målerskift sletter alle godkendte målerskift, dvs. de
målerskift, som er indlæst i Rambøll FAS.
Knappen Slet alle godkendte målerskift sletter alle fra listen, som ikke har fået
foretaget målerskift.
Knappen Åben forbrugere starter skærmbilledet Forbrugere op, hvor der så kan søges
på en forbruger, hvis der bliver behov for at se på nogle stamdata mv.
Ud for hver forbrugere er der knapperne Vælg og Slet.
Knappen Slet sletter forbrugeren fra listen uanset om der er målerskiftet er importeret i
Rambøll FAS.
Knappen Vælg importerer målerskiftet i Rambøll FAS på følgende måde, når der
klikkes på knappen med musen

Der er mulighed for at tilføje ekstra information i felterne, men ellers skal der som
standard skal knappen Godkend bare vælges. Og herefter returneres tilbage til
skærmbilledet med Oversigt over målerskift, hvor knappen Vælg er blevet gråtonet.

7.130
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Knappen Afslut afslutter skærmbilledet og der returneres til hovedskærmen.
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Procedure Udvælg adresser til målerudskiftning

•

Vælg Målere – Rambøll Målerskift Service – Udvælg adresser til
målerudskiftning

7.131

7.132
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I venstre side af skærmbilledet kan der for en given vej under Vejnavne på
forbrugsadresser vælges på Markeringer på alle husnumre på vejen mellem
• Alle numre
• Alle lige numre
• Alle ulige numre
• Fjern Alle
Og på Markeringer på udvalgte husnumre på vejen om der i intervallet fra
husnummer til husnummer (begge inkl.) kan vælges mellem
• Alle i interval
• Lige i interval
• Ulige i interval
• Fjern i interval
Der vises et eksempel for Bjerggårds Alle

Bjerggårds Alle vælges ved at klikke med musen på Bjerggårds Alle i listen med
vejnavne. Der fremkommer følgende skærmbillede
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7.133

Herefter kan der f.eks. vælges alle lige numre i Markeringer på alle husnumre på
vejen.

7.134
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Der fremkommer flueben i de adresser med lige numre. Herefter kan der klikkes med
musen på knappen med pil til højre
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7.135

Herefter kan knappen Eksporter til målerskiftservice vælges og der fremkommer
følgende skærmbillede

7.136
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Vælg knappen OK for at uploade(sende) de 3 målere til Målerskift service.
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7.137

Vælg knappen Afslut for at afslutte skærmbilledet og returnere til hoveskærmbilledet.
Bemærk der er også er mulighed for at udskrive breve/målerombytningsskema til de
samme forbrugere samt de kan overføres til et bestemt parti, så det hele kan gøres i
samme skærmbillede.
Bemærk også, at der under Markeringer på valge adreser i højre del af skærmbilledet
bruges hvis adresserne i højre side skal vælges for at flytte dem tilbage til venstre side
af skærmbilledet.

7.138
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Procedure Udvælg målere til målerudskiftning

•

Vælg Målere – Rambøll Målerskift Service – Udvælg målere til
målerudskiftning

7.139

7.140
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I venstre side af skærmbilledet findes udvælgelseskriterier.

Som det kan ses af ovenstående skærmbillede er der mange udvælgelsesmuligheder og
kombinationer.
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7.141

Ved udvælgelses af Birkelunddalen kan der under udvælgelseskriterie fjernes flueben
for Alle forbrugernumre, og i feltet Fra forbrugernummer kan der angives
057000000 og i Til Forbrugernummer angives 057099999.

Vælg knappen Find målere der opfylder valgte kriterier.
Der fremkommer følgnede skærmbillede (se næste side)

7.142
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Klik på knappen Marker alle Søgte Målere i rammen Markeringer på søgte målere.

Klik herefter på knappen

for at flytte de markerede målere ned i valgte målere

Målere – menuen

7.143

Klik herefter på knappen Marker alle valgte målere i rammen Markeringer på valgte
målere

Klik på knappen Upload valgte målere til målerskiftservice for at sende dem op til
Rambøll Målerskifteservice.

7.144
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Vælg knappen OK

Klik på kryds oppe til højre

for at afslutte skærmbilledet.
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7.145

Herefter kan det kontrolleres om de er blevet uploadet til Rambøll målerskifte i
følgende arbejdsgang

Vælg Målere – Oversigt over målere i service

Vælg feltet Vis ikke udførte målerskift nederst til venstre

7.146
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Her ses de 2 forbrugere, som blev udpeget for Birkelunddalen forbrugernummer
057000000 til 057099999.
De vil herefter kunne ses i Rambøll’s målerskifte App på enten Android eller IOS fra
Apple.

Aktiver Rambølls målerskifte App Meter Change
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7.147

Angiv brugeravn og adgangskode
og vælg Login

Aktiver Vælg-knappen til højre for
Birkelunddalen 2, og der fremkommer
følgende skærmbillede

Klik på Vis information øverst

Vælg Tilbage for at vende tilbage
til forrige skærmbillede.

7.148

Knappen Tag billede af gammel måler
tager billede af gammel måler
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Når billedet er taget vælges flueben
øverst til højre, for at gemme
billedet.

Der er nu kommet et flueben til højre
for Tag billede af gammel måler.
Der skal herefter angives en slutvisning
Herefter skal der angives nyt
målernummer, som enten kan
• Tastes ind
• Scannes
Det er også muligt at tømme/slettte
målernummeret eller slette 0’er
(foranstillede nuller).
Herefter skal der angives indtastes en
startvisning på ny måler og det er
muligt at tage billede af ny måler
ligesom der er taget billede af ny måler.

Knappen Tag billede af gammel måler
tager billede af gammel måler
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7.149

Ved valg af Knappen
Skriv notat/nummer/email
fremkommer følgende

Her kan de relevante felter
udfyldes

Vælg Gem

Vælg Godkend

7.150

Målerskiftet sendes til Rambøll
Målerskifteservice

Man kan se de udskiftede måler ved
At sætte Vis udskiftede målere TIL
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Her kan man så de de resterende
målere, som mangler at blive skiftet.
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7.151

Det er nu muligt at kunne se målerskiftet i Rambøll FAS.

Vælg Målere – Rambøll Målerskift Service – Oversigt over målere i service

For at gennemføre målerskiftet i Rambøll FAS klikkes der knappen Vælg i linjen med
målerskiftet, således skærmbillede for målerudskiftning fremkommer med de
oplysninger der er angivet fra målerskifte-Appen.

7.152
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Bemærk der nu kan vælges Opdater Forbruger ud for Mobilnr. Og E-mail, såfremt man
ønsker at få overført de oplysninger om mobilnummer og e-mail, som der er blevet
angivet i målerskifte-appen.
Herefter vælges der Godkend, for at godkende målerudskiftningen og der returneres til
målerskiftebilledet, hvor der kan vælges næste måler til udskiftning, hvis der er flere.

