kontrolsystem
til vandmålere
Med rambøll smk bliver administrationen af
vandmålere i drift enkel og akkurat
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målinger og kontrol
rambøll smk er et Fremtidssikret system der
forenkler daglig administration af vandmålere

Rambøll SMK er udviklet som et
modul til forbrugerafregningssystemet Rambøll FAS. Modulet gør
administrationen af vandmålere i
drift enkel og hurtig. Rambøll SMK
er udviklet med særlig henblik på:
•
•
•
•

brugervenlighed
hurtige svartider
nyeste teknologi
SQL database for stor kapacitet
og stabilitet
• automatiske opdateringer via
internettet
• lave driftsomkostninger

Rambøll SMK
Systemet er specielt rettet til forsyningsselskaber, og er udviklet af
Rambøll i samarbejde med erfarne
forsyningsfagfolk.

Programmet og indtastede data
er fremtidssikrede, da det udvikles
løbende.

Forbrugerkartotek
Opretningen af forbrugerstamdata
samt søgning på enkelte forbrugere
foretages let med Rambøll SMK.
Det er muligt at registrere 3 adresser med 2 navnefelter og 3 adresselinjer på et forbrugssted. Det
er også muligt at angive udlandsadresse på administrator- og ejeradresse.
Offentlige kunder kan registreres
med EAN-nr., ordrenr., personreference og kontostreng. Der er også
mulighed for at registrere henvendelser fra forbrugeren og gemme
disse i en log.

Rambølls øvrige ydelser
• Opdaterings- og videreudviklingsaftale
- Nye lovgivninger
- Teknologi
- Ønsker fra brugerne
- Nye snitflader til PBS, KMD og målerleverandører mv.
• Hotline Telefon og Fjernopkobling
• Brugerkurser
• Edb-formularer
• Hardware
• Rådgivning

Målerstamdata
På målerstamdatabilledet kan man
registrere op til 3 billeder af måler
og målerinstallation. Når der skal
foretages stikprøveudtagning og/
eller turnus udskiftning, kan man
inddele målerne i partier, der efterfølgende kan behandles i målerkontrolsystemet.

Love og Målertekniske direktiver
Ved udviklingen af Rambøll SMK er
der taget udgangspunkt i følgende
vejledninger om kontrol af vandmålere i drift:
• FVD Standard nr. 46
• MV 02.36-01 udgave 9 af
17. oktober 2008

For yderligere oplysninger se
www.vandtotal.dk
Der følger en dansk brugermanual
med Rambøll SMK.

Systemkrav
Det eneste systemkrav er en
standard-PC med MS Windows XP,
Vista eller 7.
Kontakt
Jan Nielsen
Vand og Spildevand
Rambøll
T: 6542 591
jnn@ramboll.dk

Fordele ved
Rambøll SMK
Rambøll SMK giver forsyningen en
lang række muligheder:
• Vandværkets forbrugsmålere
inddeles i partier med
ensartede karakteristika.
• Målere kan udtages på flg. vis:
• Turnusudskiftning hver 6. år
• Turnusudskiftning suppleret
med stikprøveudtagning
• Stikprøveudtagning
• Der kan udskrives en liste over
de udtagne målere
• Der kan udskrives et brev til
forbrugerne som orientering,
samt ombytningsskema til
registrering af de målere der
skiftes ved udtagning eller ved
turnusudskiftning.
• Resultater fra målerlaboratoriet
kan indtastes på enkelt partier.
• Der kan løbende udskrives en
stikrøveplan, så man kan få et
overblik over de målere, der
skal udtages til stikprøve eller
turnusudskiftning.

