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Az egyéni beállítások az 
alkalmazás ablak jobb felső 

sarkában lévő kicsi panelen 

található kicsi figurás ikonra 
történő kattintással érhető el. 

 

Ez a panel minden menüben 

látható. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ebben az ablakban, megváltoztathatja:  
- az Ön nevét és elérhetőségét 
- a rendszer nyelvét (helyi) 

- a dátum és a szám formátumot 

- azt az időzónát, amely szerint dolgozni szeretne 

 

MENTÉS: hagyja jóvá a módosításokat és 

zárja- be az ablakot!

EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIGÁCIÓ 

FIÓK BEÁLLÍTÁSOK SZERKESZTÉSE 
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Az irányítópult az Ön egyéni tere és a rendszer beviteli felülete. Mozaikokból- kicsi ablakokból áll, 

amelyek az élő és interaktív tartalmat jelenítik meg. A mozaikokat ön saját maga állíthatja be a 

rendszer olyan fontosabb részeinek egy pillantással történő figyelemmel kisérésére az egyes eszközök, 

eszköz csoportok, értesítések vagy elemzés eredmények. 

 
MOZAIK LÉTREHOZÁS 

 

Az első bejelentkezést követően, három mozaik 

jön létre automatikusan: NUMBER OF METERS 
(a rendszer hossza méterben), NUMBER OF 

PLANNED JOBS (tervezett feladatok száma az 

ütemezőben) és USED/LICENSED 
használt/engedélyezett mérők száma. A 
különböző lokációkban különféle mozaikokat 
hozhat létre – ez mindig jelölésre kerül a 
CREATE TILE (mozaik létrehozása) - 
gombon, például a mozaik grafikonok a 
Meter Detail View (mérő részlet nézetben): 

IRÁNYÍTÓPULT KONFIGURÁCIÓ 

NAVIGÁCIÓ 

A irányítópult automatikusan megjelenik, a 
szoftverbe történő bejelentkezést követően. 

Ha szeretne visszalépni a irányítópultra, 
használja a fő navigáció (MAIN NAVIGATION) 
DASHBOARD-gombját! 

ÁTTEKINTÉS 
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A mozaikban megjelenített tartalom az EDIT (szerkesztés) – gombbal szerkeszthető és a mozaik az 
X-gombbal törölhető a képernyőről: 

 

SZERKESZTÉS/MOZAIK TÖRLÉSE 
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Eszközökre, kapcsolatokra vagy lokációkra kereshet a 

keresett kifejezés mezőben történő megadásával és a 
vissza billentyűvel történő indításával vagy a nagyító ikonra 

történő kattintással. 

 
 

A keresett kifejezés lehet részleges, ennek eredményeként 

a részletet tartalmazó összes kifejezés megjelentődik. 

 
 

 
 

 
A keresési eredmények egy új 
oldalon kerülnek megjelenítésre, az 
eszközökön, kontaktokban és 
lokációkban található eredmények 
szerint csoportosítva. 

 

Nagy valószínűséggel kettő vagy 
több kategóriában kap majd 

eredményt, mert a kapcsolt 
eredmények is megjelenítésre 

kerülnek. 
 

Például, ha az “ax” kifejezésre 

keres, akkor megjelenítésre 
kerülnek a “Max” keresztnevű 

kapcsolattartó személyek, 
valamint minden, ehhez a 

kapcsolattartó személyhez 

kapcsolódó lokáció és személy. 

 
 

 

 
Egy keresési eredményre 

kattintva, az adott menü (mérő 
kezelés, mérő helyszín, 

kapcsolattartó személyek) a 
tételre vonatkozó külön részlet 

nézetben jelenik meg. 

KERESÉS FUNKCIÓ 

NAVIGÁCIÓ 

KERESÉSI EREDMÉNY 
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A rendszerböngésző –ami az irányítópult és az ütemező mellett található – az egyik fő rendszer elem. 

A rendszerböngésző részletesen jeleníti meg a mérő rendszerben található összes objektumot és azok 

tulajdonságát - mérőket, adatgyűjtő és kapcsolattartót. Csoportosíthatja, szűrheti, rendszerezheti és 

megtekintheti a részletesen mellékelt adatot. A túrák, feladatok, exportálások és elemzések kiinduló 

pontja is itt található. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

A rendszerböngésző 3 pontról érhető el: 
1. METER -> METER MANAGEMENT 

2.CONTACTS 

3. NETWORK -> DATA CONCENTRATOR 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

RENDSZER BÖNGÉSZŐ 

NAVIGÁCIÓ 

ÁTTEKINTŐ NÉZET (WINDOW OVERVIEW) 
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• Add: új eszközt hoz létre a 

rendszerben 
• Export: egy CSV vagy XLS file-t hoz 

létre 

o táblázatból: MINDEN mérőt 

és azok adatait 
o térképről: minden mérőt és 

azok GPS-koordinátáit 
• Create tour (túra létrehozása): 

o mérők hozzáadása egy már 

meglévő túrához 

o új túra létrehozása 
o a mérőket a csoportból, a 

szűrés eredményből vagy 
kijelölt mérők közül veszi 

• Analyses (elemzés): elemzés hoz 
létre a szűrés eredményekből és 

ütemezi azt 
• Clear filter (szűrő törlés): inaktivál 

minden aktív szűrőt 

• Toggle Map: aktiválja/inaktiválja a 

jobb oldali térkép panelt 

 

Ezek az ikonok a  “SANDWICH”- ikon mögött bújnak meg 

és csak akkor láthatók, amikor egy vagy több lista- 

bejegyzés ki van jelölve 
• add to contact (kapcsolatokhoz ad) 

• on-demand-reading: adat leolvasás kérése 
MBus-eszközökről 

• data reduction (adattömörítés): 

adattömörítés kijelölése a kiválasztott 

mérőkre vonatkozóan 
• create virtual meter (virtuális mérő létrehozása) 

 

 

 

Ha a rendezés vagy a szűrés aktív egy oszlopban, a ARROW (nyíl)- vagy a FUNNEL (tölcsér) ikon 
zöld színnel van kijelölve 

 
 

Rendezés: 
 

A táblázatot az egyik ARROW 

(nyíl) ikonra történő kattintással 
rendezheti. A rendezés 

háromállású-kapcsolóként 

működik: 
 

1.  kattintás: növekvő rendezés 
2. kattintás: csökkenő rendezés 

3. kattintás: inaktiválás 
 

Tipp: Többszörös rendezés a Master Data 
oszlopokkal lehetséges!

ASZTALI IKONOK 

KIJELÖLŐ IKONOK 

SZŰRÉS ÉS RENDEZÉS 
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A táblázat a legtöbb oszlop bejegyzésre szűrhető 

az oszlop fejlécen található FUNNEL (tölcsér)-
ikonra történő kattintással 

 

Például “csak 123-at tartalmazó azonosítók”, vagy 

gyártók szerint. 
 

A könnyebbség érdekében, csak a már létező 
bejegyzéseket kell kijelölni. 
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Csoportot a PENCIL (ceruza)-
ikonnal adhat hozzá a fa nézet 

szerkesztéséhez 
 

Ezt követően, a fa nézet 
szerkesztés módra vált át 

(rózsaszín kiemelés) 
 

Az Add-ikonra kattintás után 

lépjen az “All” gyökér-csoportra! 
Egy szöveges mező nyílik, meg 

amelyben megadhatja az új 
csoport nevét. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Egy vagy több lista bejegyzés 
kijelölése után, hozzáadhatja azokat 
egy csoporthoz a bejegyzésekhez 

hozzáadni kívánt csoport melletti 

PLUS (plusz)-ikon megnyomásával. 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Duplán) kattintva egy eszköz lista 

sorára vagy a sor jobb oldalán 
található MAGNIFYING GLASS 

(nagyító)-ikonra, részlet nézet 
nyílik meg egy új ablak fülön. 

CSOPORTOSITÁS 

RÉSZLET NÉZET (DETAIL VIEW) 
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ÚJ MBUS ADAT KONCENTRÁTOR LÉTREHÁZÁSA 

 

 

 

 

 

Ha még nincs a rendszerböngészőben, akkor a 
 

NETWORK -> DATA CONCENTRATOR-on keresztül 
navigálhat oda. 

 
 

 
 

 

 

RÉSZLETEK (DETAILS) 
 

adatgyűjtő #: 
 

A termék dobozán talált szám  

Aktuális csoporthoz történő hozzáadás: 

Jelölje ki a jelölőnégyzetet, ha a 

rendszerböngészőben szeretné hozzáadni az 
eszközt a kijelölt csoporthoz! 

 

További mezők: 
 

Az eszközök egyedi tulajdonságainak tárolásához, 

plusz adatbázismezőket adhat hozzá az új 
eszközhöz tartozó egyedi értékkel együtt. 

 

A fülek között a NEXT (következő) 

–gombbal vagy az egyedi fül fejléccel válthat 

 

 
 
 

 

 
 

Az új MBus adatgyűjtő hozzáadásához, 

kattintson a PLUS–ikonra és jelölje ki az 
MBUS DATA CONCENTRATOR-t a 

legördülő listából! 
 

Kattintson a NEXT (következő) –gombra! 
 

Egy új ablak nyílik meg az új eszköz 

konfigurálásához. 
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HELYSZIN (LOCATION) 

 

Megadható az eszközre vonatkozó összes 
releváns helyszín adat, mint például cím vagy pit 

lokáció. 
 

Ha rendelkezik az eszköz utca címével, akkor 
kiszámíthatja a helyszín GPS adatait. 

 

Az eszköz pontos helyét az ablak alsó részén 

található térképen egy jel mutatja. 

 

 

 

 

 

 

CONTACT (KAPCSOLAT) 
 

Ha bejelöli a CREATE CONTACT 

(KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA) – jelölő 
négyzetet, akkor megadhatja a helyszíni 

kapcsolattartó személy részletes adatait. 

 

 

 
CONNECTION PROFILES  
(CSATLAKOZÁSI PROFILOK) 

 

Egy eszköznél különböző csatlakozási 

beállításokat használhat. 
 

Egyszerűen adja meg a részleteket és kattintson 

a TEST CONNECTION (CSATLAKOZÁS 
TESZTELÉSE) – gombra! 

 

Ha a csatlakozás működik, mentse el a profilt a 
módosítások mentése (Apply changes) –gombbal 

– a profil neve a bal oldali listán jelenik meg. 
 

A PLUS –gomb töröl minden egyes mezőt az új 
profil megadásához 
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CONNECTED DEVICES  
(CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK) 

 

A PLUS–ikonra kattintva, csatlakoztatott 

eszközöket adhat hozzá az új eszközhöz. 
 

Egy kereső ablak nyílik meg, ahol rákereshet a 
csatlakozatott eszközre annak ID azonosítójával, 

és kiválaszthat egy eszközt a keresési eredmény 
sorára kattintva. 

 

Minden csatlakoztatott eszköz a PLUS-ikon alatti 
lista négyzetben látható. 

 

 

 
ADD COMMENTS 

(MEGJEGYZÉSEK HOZZÁADÁSA) 
 

Szöveges megjegyzésekkel egészítheti ki az adat 

koncentrátort – ehhez csak adja meg a szöveget 
a szöveg beviteli négyzetben és kattintson a plusz 

ikonra. A megadott szöveg az alábbi listán jelenik 
meg. 

 

Továbbá, fájlokat is csatolhat a 
megjegyzésekhez: 

 

• A melléklet feltöltése (Upload Attachment-

Button), gombra kattintva megnyílik egy 

ablak, ahol a fájlrendszerből kiválaszthat egy 

csatolandó fájlt. 
• Kiválasztás után a fájlt az UPLOAD-gombra 

kattintva töltheti fel. Az ablak automatikusan 
bezárul. 

• A melléklet fájl nevét a szöveges beviteli 
négyzet mellett láthatja – a szöveg 
melléklettel együtt történő mentéséhez 
kattintson a plusz ikonra! 
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TÉRKÉP 

ÁTTEKINTÉS 
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FTP-SERVER 

NAVIGÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az FTP-konfigurációs menübe a SETTINGS -> FTP_SERVER-en  

keresztül navigálhat. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Az FTP-böngésző egy listán mutatja az összes, az ön rendszerében rendelkezésre álló konfigurált FTP-

szervert az olyan részletekkel együtt, mint például a legutóbbi konfiguráció módosítása. 

 

 

 

Duplán kattintva az 

eszköz lista sorára vagy a 

sor jobb oldalán található 
nagyító MAGNIFYING 

GLASS-ikonra kattintva, 

egy részletes nézet 
jelenik meg egy új ablak 

fülön a rendelkezésre álló 
csatlakozási profilokkal 

együtt. 
 

A ceruza ikonra kattintva, 
szerkeszthetővé válik az 

FTP szerver. 

ÁTTEKINTÉS 

RÉSZLETES NÉZET 
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FTP-KONFIGURÁCIÓ LÉTREHOZÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az FTP-böngészőben, a PLUS-ikonra kattintva  
hozhat létre új konfigurációt. 

 

Az új FTP szerverének adatait az ablak 

felső részének mezőiben adhatja meg. 
 

Szerkesztéshez a már meglévő 

csatlakozási profilok egyikét is 

kiválaszthatja az ablak alsó részének 
listájából. 

 

Ha végzett, akkor először a TEST 

CONNECTION-gombra kattintva 
tesztelheti csatlakozást. Ha a teszt sikeres, 

akkor a gombon található szöveg zöldre 
változik, ellenkező esetben a szöveg 

pirosra változik. 
 

Az ADD CONFIGURATION vagy az 
APPLY CHANGES-gombra, kattintva a 

csatlakozási profil a listában kerül 
mentésre. 

 

A SAVE-gomb menti a megadott 

adatokat, létrehozza az új FTP-szervert és 
bezárja az ablakot. 
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FTP-KONFIGURÁCIÓ SZERKESZTÉS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az FTP-böngészőben, a sor jobb oldalán található PENCIL-
ikonra kattintva szerkeszthet egy konfigurációt. 

 

 

 

 
Az FTP-konfigurációt a sor jobb oldalán 

található PENCIL-ikonra kattintva 
módosíthatja. Az aktuális konfiguráció 

betöltődik a formanyomtatványba, hogy 
szerkeszthesse azt. Másik, előre 

beállított csatlakozási profilt is 

választhat az ablak alján található 
listáról felhasználásra vagy 

szerkesztésre. 
 

A SAVE-gomb menti a módosításait, 
alkalmazza azokat az FTP-szerver- 

konfigurációra és bezárja az ablakot. 
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NOTIFICATIONS 

 

 

 
 

 
 

A NOTIFICATIONS/ÉRTESÍTÉSEK-menübe a 
 

SETTING-> NOTIFICATIONS keresztül 
navigálhat.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Az értesítések böngészőben, új értesítést hozhat létre a PLUS-
ikonra kattintva. 

 

 

1. Notificationname/értesítésneve: 
Adjon az értesítési profilnak egy 

új nevet! 
2. A FOR ACTION-gombra 

kattintva, kiválaszthatja a 
riasztás típusát az 

értesítéshez. 

3. Deadtime/holt idő: az addig 
eltelt idő, amíg új értesítést kap 
az időközben előfordult bármely 

vészjelzésre vonatkozóan. 

NAVIGÁCIÓ 

ÚJ ÉRTESÍTÉS LÉTREHOZÁSA  
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4. Device Tree/eszköz fa: 

a listában megjelenített eszközök  
számának szűkítéséhez kiválaszthat  
egy csoportot.   

5. Device list/eszköz lista: egy 
vagy több mérő is kijelölhető az 

értesítéshez. 

6. Arrows/nyilak: a kiválasztott 
mérőket a lista és a kiválasztó 

panel közötti nyilakkal válthatja. 
A kettő nyilas ikon a lista összes 

mérőjét átviszi. 

 

7. Előzetesen kiválaszthat értesítő 

maileket a számlázáshoz, a 
fogyasztóhoz és a helyszínhez a 

lista minden mérőjére 

vonatkozóan vagy kiválaszthat 
egyes mérőket a fogyasztó 

számára küldendő levelek 
számára. 

 

 

 

8.   Additional recipients / További címzettek: 
 

Kattintson a ADDITIONAL 

RECIPIENTS / TOVÁBBI 
CIMZETTEK-gombra! 

 

Válassza ki a kapcsolat típusát: a 

rendszer használó számára a 
USER-t, a CUSTOM-ot a szabad 

adatbevitelhez vagy a  
CONTACT-ot egy eszköz 

kapcsolathoz, 
 

keressen a kapcsolat név 
javaslataira szöveg kiegészítéssel 

jelenítődik meg a bevitel szerint 
 

-VAGY- adja meg az egyedi 
címzettek email-címét. 

 

VAGY keressen a rendszer 
felhasználóra a login-név alapján 

és válassza ki az email értesítést, 

adja hozzá a további címzettet a 
PLUS-ikonnal és 

 

végül, zárja be az ablakot a 

CLOSE-gombbal! 

 
9.  Mentse az értesítési profilt és zárja be a fület a SAVE-gombra kattintva! 
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Adjon nevet az elemzésnek és válassza ki az ELEMZÉS 

TÍPUSÁT / ANALYSIS TYPE és a létrehozni kívánt 

ELEMZÉSI SABLON / ANALYSIS TEMPLATE! 
a rendelkezésre álló elemzésekről a kézikönyv 

végén talál leírásokat. 
 

RANGE TYPE FIXED / INTERVALLUM 
TÍPUSÚ RÖGZÍTETT: Az elemzés az adott 

kezdő és befejező dátum közötti adatokat 

hagyja jóvá. Ha csak egyszer szeretné 
végrehajtani az elemzést, akkor ezt a típust 

válassza! 
RANGE TYPE VARIABLE / INTERVALLUM 

TÍPUSÚ VÁLTOZÓ: Az intervallum típusú 

változó ütemezett jelentések készítésére szolgál. 
Az OFFSET –mezőben numerikus értékkel 

adhatja meg az egységek számát a UNIT-
gördítősáv mezőben. Ha az utóbbi kettő napra 

vonatkozó adatokra szeretné futtatni az 

ütemezett jelentést az ütemezett jelentés 
végrehajtása előtt, válassza: Offset: 2 Unit: Days 

DEVICES IN THE REPORT /  
JELENTÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK: FROM 

CURRENTLY FILTERED /  

AZ AKTUÁLISAN SZŰRTEK KÖZÜL azt 
jelenti, hogy a rendszerböngésző listában 
szereplő minden eszköz kijelölésre kerül a 

jelentéshez, FROM CURRENTLY SELECTED 

/ AKTUÁLISAN KIVÁLASZTOTTAKBÓL 
csak a listából manuálisan kiválasztott eszközöket 

veszi a listából. 
Ha szeretne létrehozni egy feladatot az 

ütemezőben ezen a ponton, válassza a CREATE 

JOB / FELADAT LÉTREHOZÁSA –
jelölőnégyzetet! Később bármikor létrehozhat egy 

feladatot elemzésre az ütemezőn keresztül 
SCHEDULER-menün keresztül. 

A SAVE- gomb menti a bevitt adatokat, 
létrehozza az új FTP-szerver-t és bezárja az 
ablakot 

A CANCEL-gomb elveti a bevitt adatokat és 
bezárja az ablakot. 

 
Nyissa meg a rendszerböngészőt a METER 
-> METER MANAGEMENT-en keresztül 

 

Jelölje ki azokat mérőket, amelyeket 

szeretne hozzáadni az elemzéshez és 
kattintson az ANALYSIS / ELEMZÉS–

ikonra! 

ELEMZÉS LÉTREHOZÁSA 

ELEMZÉS 
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Az OUTPUT-fülön, azokat az adat mezőket, 

amelyeket be akar venni a jelentésbe 
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Az értesítések fülön létrehozhat egy új értesítést 

az elemzési eredmények számára. 
 

- Adja meg az értesítés nevét! 

- Válassza NOTIFIY ON ANY RESULT, ha 

szeretne értesítést minden jelentés 
elkészítése után! 

- Ha csak akkor szeretne értesítést kapni, 
amikor bizonyos feltételek teljesülnek, 

akkor válasszon ki egy paramétert a 
jelentésből és a feltételeket! 

- Válassza ki a címzetteket! 
- Adja hozzá az értesítést a PLUS-ikonra 

kattintva! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Az elemzés eredményeit a  
 

ANALYSIS -> STANDARD 
ANALYSIS/SMART ANALYSIS keresztül 

ellenőrizheti le.  
 

Az elemzések / Analyses típus szerint kerülnek 
csoportosításra. 

 
 
 
 
 

Az almenü megnyitása után minden a típushoz tartozó elemzés és azok eredménye megjelenik azok 
minden egyes előfordulására vonatkozóan. Példa: Az alábbi ábrán a “MyAnalysis” példa 2015 március 
2-ai futtatásának eredményeit láthatják egy interaktív táblázattal együtt: 

NÉZET és EXPORT ELEMZÉS 
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Lásd: „create a new job“ / „új feladat létrehozása” című fejezet!

Az EXPORT –gombbal exportálhatja az elemzési 
eredményeket CSV-fájlként. 

 

A CREATE TOUR-gombbal, új túrát hozhat létre 

az eredményben szereplő mérőkkel együtt 
 

Ha szeretné monitorizálni az ütemezett elemzés 
eredményeit, akkor hozzáadhatja az elemzést az 

irányítópulthoz mozaikként / TILE 

 

 

 
 

 
 

 

 

SCHEDULE ANALYSIS / ELEMZÉS ÜTEMEZÉS 
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Megjegyzés: Tour Exchange-t csak az IZAR@MOBILE V1.3 vagy későbbi verziók támogatják. 

 

 
 
 
 

Nyissa meg a rendszer böngészőt a  METER -
> METER MANAGEMENT-en keresztül! 

 

Jelölje ki az elemzéshez hozzáadni kívánt 
mérőket majd kattintson a CREATE TOUR – 

ikonra! 

 

Ezt válassza, ha újabb mérőket szeretne 

hozzáadni egy már meglévő túrához, vagy 
ha új túrát szeretne létrehozni. 

 
A túrához három különböző eszköz szettet 

választhat.: 
 

FROM   CURRENTLY   FILTERED: a  
szűrők alkalmazása után a listában megjelenő  

eszközök 

 
FROM       CURRENTLY      SELECTED: 
manuálisan kiválasztott mérők 

 
FROM ALL IN GROUP: minden mérő egy 
kiválasztott csoportból, szűréstől függetlenül 

 
Ha ezt követően szeretne tovább lépni a túra 
menüre, akkor jelölje be a NAVIGATE TO 

TOUR?-jelölő négyzetet! 
 

A SAVE-gomb menti a megadott adatokat, 

létrehoz egy új FTP-szervert és bezárja az 
ablakot 

 

A CANCEL-gomb elveti a bevitt adatokat és 

bezárja az ablakot 

TOURS / TÚRÁK 

CREATE A TOUR 
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Nyissa meg a TOUR /TÚRA böngészőt a fő navigációban található TOUR-gombbal! 
 

A rendszerben lévő minden létező túrát látni fog itt dátumokkal együtt (azzal a dátummal, amelyen a 

túra valójában végrehajtásra került) valamint, a túrában lévő mérők is megjelenítésre kerülnek. 

 
 

A mérő lista feletti ikonokkal: 
 

- csatlakozhat egy IZAR@MOBILE-rendszerhez (“mobil adat koncentrátorokat / rádió adó-vevőket 

adhat hozzá”) 

- elküldheti a kiválasztott túrát egy csatlakoztatott IZAR@MOBILE-rendszerhez 

- importálhatja a túra eredményeket 
 

 
 

 
 

TOUR OVERVIEW / TÚRA ÁTTEKINTÉS 

CONNECT AN IZAR@MOBILE-SYSTEM / IZAR@MOBILE-SYSTEM CSATLAKOZTATÁS 
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Kattintson a SEND TOUR TO MOBILE 

– gombra a túra nézet / Tour-view mérő 
lista felett. 

 

Válassza a cél IZAR@MOBILE-System-et 

az MDP-billentyűre kattintva a MOBILE 

DATA CONCENTRATOR –mezőben. 
 

 

A túra IZAR@MOBILE-rendszerbe történő 

manuális exportálásához, válassza a 
FILE DOWNLOAD-ot a TYPE OF 

EXPORT –mezőben. 
 

Az exportálásnak ehhez a típusához 
kezdő dátum nem kötelező. 

 

 
A túrák IZAR@MOBILE-rendszerbe történő átviteléhez, 
csatlakozni kell egy IZAR@MOBILE-rendszerhez. 

 

A túra nézetben / Tour-view, kattintson a CREATE 

MOBILE DATA CONCENTRATOR –gombra. 
 

Ezt követően kiválaszthatja a cél rendszer szoftver 
verzióját  

 

Kitöltheti a mobil eszköz részleteit manuálisan vagy 

feltölthet egy csatlakozási fájlt, ami tartalmazza a 
releváns információkat. 

TOUR EXPORT VIA FILE  TRANSFER / TÚRA EXPORTÁLÁS ÁLLOMÁNYÁTVITELLEL 
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A túra nézetben / Tour-view,   kattintson a az  
IMPORT TOUR–gombra és válassza az 
IMPORT TYPE: FILE és erősítse meg a 
választását a NEXT –gombbal! 

 

 
 

 
Egy fájlválasztó ablak nyílik meg, kattintson a 
SELECT FILE –gombra a fájl rendszerből 

importálni kívánt *.MDP –fájl kiválasztásához! 
 

Kattintson a CONFIRM –gombra a túra adatok 

importálásához! 
 

 

 

Kattintson a SEND TOUR  TO  
MOBILE –gombra a túra nézet mérő 

listája felett. 
 

Egy túra IZAR@MOBILE-rendszerbe 
történő manuális exportálásához, 

válassza az FTP-t a TYPE OF EXPORT 
–mezőben. 

 

Válassza ki az IZAR@MOBILE-rendszer 

célt az MDP-billentyűre kattintva a 
MOBILE DATA CONCENTRATOR –

mezőben és az Ön profillal konfigurált 
FTP szerverét. 

 

Az exportálásnak ehhez a típusához 

kezdő dátum nem kötelező. 
 

Ha rögtön szeretné megkezdeni az 

exportálást és csak egyszer szeretné azt 
elvégezni, jelölje ki a „Start job 

immediately” –jelölőnégyzetet. 
Egyébként, visszairányításra kerül az 

ütemezőhöz egy új túra exportálási 
feladat létrehozására a SAVE-gombra 

kattintás után. 
 

Az ütemezést lásd: 

SCHEDULER -> CREATE NEW JOB 

TOUR IMPORT VIA FILE  TRANSFER / TÚRA IMPORTÁLÁS FÁJLBÓL 

TOUR EXPORT VIA FTP / TÚRA EXPORTÁLÁS FTP-n KERESZTÜL 
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TOUR IMPORT VIA FTP 

 

 

 

 

 
 

 

 

A túra nézetben / Tour-view, kattintson a 
IMPORT TOUR–gombra és jelölje ki az 

IMPORT TYPE: FTP-t és erősítse meg 

választását a NEXT –gombbal! 
 

Átirányításra kerül az ütemezőhöz egy új túra 
importálási feladat létrehozására FTP-ből 

 

Az ütemezést lásd: SCHEDULER -> 

CREATE NEW JOB fejezet.
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SCHEDULER 

 

 

 
 

 
 

Az ütemező / SCHEDULER- menübe a 
 

SETTINGS -> SCHEDULER keresztül 

navigálhat.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Az ütemező / scheduler menü megnyitása után, a rendszerben létező összes lista megjelenítésre 

kerül. Legalább egy feladat lesz - a Data Reduction Job, ami mindig létezik, és nem lehet törölni vagy 

leállítani. 

 

Csak az éppen futó feladatok és az összes feladat között válthat nézetet a SHOW ALL JOBS/SHOW 

RUNNING JOBS –gombbal. 

 

Átválthat minden ütemezett feladat naptár nézetére a CALENDAR-gombbal és létrehozhat egy új 

feladatot a PLUS-ikonnal. 

 

A nézet automatikusan aktualizálódik, ha bejelöli az AUTO UPDATE-jelölőnégyzetet. 

NAVIGATION / NAVIGÁCIÓ 

OVERVIEW 
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A lista egyik feladatára kattintva, a 

feladat részletes nézete jelenítődik 

meg az ablak jobb oldalán. 
 

A részlet nézetben, manuálisan 

indíthatja a feladatot egy futtatásra 

a RUN NOW-gombra kattintva 
(nem mindig áll rendelkezésre) 

 
 

 
 

 

 
 

 

A CALENDAR -ikonnak, átválthat az ütemező naptár nézetére: 
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Kattintson a + -ikonra egy új feladat létrehozásához, majd válassza ki azt a típusú feladatot, amit létre 
akar hozni: 

ANALYSIS JOB / ELEMZÉSI FELADAT 
 
 

létrehoz egy rendszeresen végrehajtásra kerülő 
elemzést 

 

Válassza ki az ütemezni kívánt mentett elemzést! 

Előbb létre kell hoznia egy mentett elemzést a 

rendszerböngészővel! 

 
 

FILELOADER JOB / FÁJL BETÖLTŐ FELADAT 
 

Létrehozza a CSV-fájlok automatikus importálását 

egy fájl rendszerből. 
 

Rádió-gomb FROM SERVER: Adja 
meg a fájl elérési útvonalát! 

Rádió gomb UPLOAD A FILE: 
Válasszon ki egy fájlt a helyi fájl 

rendszerből! 

 

 

 

 

 
FIXED NETWORK (IMPORT) JOB / 
RÖGZITETT HÁLÓZAT (IMPORT) FELADAT 

Létrehozza a rögzített hálózati adatok 
automatikus importálását. 

Kezdő leolvasási dátum: az első leolvasás napja 
Ismeretlen eszközök létrehozása: automatikusan 
létrehozza a mérőket, amelyek még nem léteznek 

a rendszerben, de együtt járnak az importált 

adatokkal 
PLUS / PLUSZ-ikon: új FTP-konfigurációt ad hozzá 
PENCIL / CERUZA-ikon: szerkeszti az FTP-

konfigurációt 

I-ikon: a kiválasztott szerver és a csatlakozási 

profil beállításait mutatja 

CREATE A NEW JOB / ÚJ FELADAT LÉTREHOZÁSA 
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TOUR IMPORT/EXPORT / TÚRA 
IMPORTÁLÁS /EXPORTÁLÁS 

 

Adatcsere feladatokat hoz létre egy 

csatlakoztatott mobil eszköz számára 
 

Mobile Data Concentrator: kiválsztja a 

csatlakoztatott mobil cél eszközt 

 

 

 

 
 

SCHEDULING 
/ ÜTEMEZÉS 

 

Schedule: létrehoz egy feladat végrehajtás 
ütemezést az alábbi beállításokkal 

 

Previous job: a kiválasztott feladat után rögtön 

végrehajtásra kerül 
 

Execute now: azonnal futtatja a feladatot egyszer 
 

Active: lehetővé teszi egy ütemezett feladat 

pillanat leállítását az ütemezés megváltoztatása 

nélkül 
 

Schedule-nonrecurring: egyszer futtatja a 

feladatot az adott napon 

Schedule-other: részletesebb ütemezéseket is 
megadhat 

 
BACK-gomb: a DETAILS-fülre vált (csak a 
SCHEDULING-fülben) 

 

NEXT-gomb: a SCHEDULING-fülre vált (csak a 
DETAILS-fülben) 

 

SAVE-gomb: menti az aktuális beállításokat és 

bezárja az ablakot 
 

CANCEL: elveti a beállításokat és bezárja a fület 
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Nyissa meg az ütemezőt a SETIINGS-> 

SCHEDULER-n keresztül 

 

 

 

 

 
 

Létrehoz egy új fájl betöltő –feladatot a  

IMPORT_DEFAULT –konfigurációval  

 

 

 
 

IMPORT FROM SERVER: adja meg a fájl elérési  

útvonalat 

 
 

OR / VAGY 

 

 

UPLOAD A FILE / TÖLTSÖN FEL EGY FÁJLT:  

a fájlt a fájl rendszerből válassza ki! 

MASTER DATA IMPORT / TÖRZS ADATOK IMPORTÁLÁSA 

IMPORT FROM FILE / IMPORTÁLÁS FÁJLBÓL 
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Kattintson a NEXT–gombra! 

 

 

Az importáláshoz válassza: EXECUTE NOW? 

/ VÉGREHAJTÁS MOST?  

 

megkezdéséhez 



38 

 

 

 

 
 

Nyissa meg az ütemezőt a  
 

SETTINGS->SCHEDULER-ből! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hozzon létre egy új Fixed Network / Rögzített hálózati 
–feladatot az FTP típusú importálással az Ön 

konfigurált FTP szerveréből! 
 

Ne feledje bejelölni a CREATE UNKNOWN 

DEVICES? / ISMERETLEN ESZKZÖK 

LÉTREHOZÁSA? –jelölőnégyzetet! 

 

 

 

 

Kattintson a NEXT –gombra! 

 

 

 

Az importálás megkezdéséhez válassza: EXECUTE 
NOW? / VÉGREHAJTÁS MOST?  

IMPORT FROM FIXED NETWORK / IMPORTÁLÁS FIX HÁLÓZATBÓL 
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A fogyasztás elemzés a kiválasztott paraméterek felhasználását mutatja egy adott időszakban egy vagy 

több mérőre vonatkozóan. 

 

 

A fogyasztáselemzés a legalapvetőbb a normál elemzések között. Egy vagy több mérőt is 

kiválaszthat, és megmutathatja, valamint összehasonlíthatja azok egyedi fogyasztását egy 

diagramban és táblázatban. A fogyasztás vagy egy választott időszakra kerül bemutatásra vagy 

dinamikusan egy bizonyos időegységre egészen a végrehajtás napjától számítva. A The Consumption 

Value Chart / fogyasztási érték diagram külön kerül megjelenítésre minden egyes mérőre 

vonatkozóan. 
 

A választott médium fogyasztásától függően, például „hő”, a kiválasztott mérők statikus 

paramétereit, mint például az egyedi mérők száma vagy a mérők típusa is felvehető a jelentésbe. 

 

 

 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TIPUSA szabvány 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

fogyasztás 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ INTERVALLUM 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 
 

 
 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 

ESZKÖZÖK AZ ELEMZÉSBEN 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

CONSUMPTIONS ANALYSIS / FOGYASZTÁS ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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CREATE JOB / FELADAT 

LÉTREHOZÁSA 

Jelölje be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 
rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 
elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

 

 

TIME UNIT / IDŐ EGYSÉG 

Az az időegység, amelyre vonatkozóan a meglévő 
értékek kigyűjtésre kerülnek - például, ha a havit 
választja, akkor az utolsó mért érték jelenik meg 
az elemzés minden hónapjára vonatkozóan. 

 

 

 

INTERPOLATION / 
INTERPOLÁCIÓ 

 

Válassza az interpolációs módszerek egyikét ha: 

1. tudja, hogy hézagok vannak az értékek között 

2. simított diagram nézetet szeretne kapni, ami az 

átlagos fogyasztási görbét mutatja. A NONE-t 
válassza, ha az átlagfogyasztástól eltérő 

abnormalitásokat akarja nyomon követni. 

 

MEASUREMENT / MÉRÉS 

 

Válassza ki az elemzéssel monitorizálni kívánt 

értéket! 

 

 

 

 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 
Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 
kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

INPUT 

OUTPUT 
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A fogyasztás elemzés megmutatja egy kiválasztott paraméter éjszakai használatát egy adott időszakra 

vonatkozóan egy vagy több mérőre. Az éjszaka kezdetét és végét a felhasználó határozza meg. 

 

 

Az éjszakai fogyasztás elemzés a fogyasztás elemzés részletezése. Ön kiválaszthat egy vagy több 

mérőt és megmutathatja és összehasonlíthatja azok egyedi fogyasztását egy meghatározott éjszakai 

időszakra vonatkozóan grafikus vagy táblázatos formában. Az éjszakai fogyasztás számítása vagy egy 

kiválasztott időszakra dinamikusan egy bizonyos időegységre történik visszamenőleg a futtatás 

napjától számítva. A fogyasztási érték táblázat külön kerül bemutatásra minden egyes mérőre 

vonatkozóan.  

A kiválasztott közeg fogyasztásán kívül, például „hő”, a kiválasztott mérő állandó paramétereit is 

felveheti a jelentésbe, mint például egyedi mérő szám vagy mérő típus. 

 

 

 
 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 

Szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

Éjszakai fogyasztás 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 
a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

vonatkozóan.  

 
 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 
2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 

AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

CREATE JOB/FELADAT LÉTREHOZÁSA  

ÉJSZAKI FOGYASZTÁS 

LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMÉTEREK 

ÁLTALÁNOSSÁGOK: 
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Jelölje be a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeres alapon szeretné végrehajtani az 

elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

 

 

 

 
START OF NIGHT/END OF NIGHT Határozza meg az éjszaka első és utolsó óráját az 

előzetesen kijelölt időzónában. 

 

 
TIME UNIT / IDŐ EGYSÉG 

 
Az az időegység, amelyre vonatkozóan a 

meglévő értékek kigyűjtésre kerülnek - például, 
ha a havit választja, akkor az utolsó mért érték 

jelenik meg az elemzés minden hónapjára 

vonatkozóan. 

 
MEASUREMENT / MÉRÉS 

 
Válassza ki az elemzéssel monitorizálni kívánt 

értéket! 
 

 

 

 
 

AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ/KIJELÖLT 

OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 
Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 
kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

INPUT 

OUTPUT 
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Az aggregát elemzés a mérő érték számlálás fejlődését mutatja a kiválasztott időszakra vonatkozóan. 

 

 

Az aggregátelemzés egy nagyon egyszerű elemzés, ami egy vagy több mérő érték számlálását 

mutatja egy kiválasztott időszakra vonatkozóan. Ön választhatja meg a monitorizált dinamikus 

értéket és növekményt az aggregát pontok között. 

 

 

 
 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter hosszú 

nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 

Szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

Aggregát 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 
 

 
 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 

ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 
 

CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 
Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 
elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 

átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

AGGREGATIONS ANALYSIS / AGGREGÁLT ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMÉTEREK 

ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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TIME UNIT / IDŐ EGYSÉG 
Az az időegység, amelyre vonatkozóan a meglévő 
értékek kigyűjtésre kerülnek - például, ha a havit 
választja, akkor az utolsó mért érték jelenik meg 
az elemzés minden hónapjára vonatkozóan. 

 

MEASUREMENT / MÉRÉS 

 

Válassza ki az elemzéssel monitorizálni kívánt 
értéket! 

 

 

 
 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 
RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 

mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 
kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 

mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

INPUT 

OUTPUT 
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A hiányzó méréselemzés egy kiválasztott csoport minden mérőjét jeleníti meg, amelyekből 

hiányoznak a mérések az adott időszakra vonatkozóan. 

 

 

A hiányzó méréselemzés korai figyelmeztető rendszerként használható. Amikor az elemzés hiányzó 

értékeket mutat egy mérőre vonatkozóan, akkor megkezdheti okok felderítést, például egy mérőtől 

kapott vészjelző táviratok (telegram) felderítését. Ebbe az elemzésbe hasznos lenne felvenni a mérő 

hely adatát vagy címét az outputba a probléma helyszíni felderítése érdekében. Továbbá, az eredő 

mérők megjelenítésre kerülnek egy térképen. 

 

 

 
 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter hosszú 
nevet! 

  
ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 
Szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 

SABLON 

 

Hiányzó mérések 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 
a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 
 

 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 

listában szereplő összes mérőt kijelöli  
figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 

CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 

Jelölje be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 
rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 

elemzést! 

MISSING MEASUREMENTS ANALYSIS / HIÁNYZÓ MÉRÉS ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMÉTEREK 

ÁLTALÁNOSSSÁGOK: 
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Az elemzés beállítása után Ön 

átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

 

 

 
 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 

mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 
Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 

mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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A hiányzó távirat (telegram) elemzés egy kiválasztott csoport minden mérőjét jeleníti meg, amelyekből 

hiányoznak a táviratok (telegrams) az adott időszakra vonatkozóan. 

 

 

A hiányzó távirat (telegram) elemzés egy lépéssel tovább viszi a hiányzó méréselemzést az által, hogy 

azokat a mérőket jeleníti meg, amelyek telegramjai hiányoznak, azaz még vészjelző táviratot 

(telegramot) sem küldenek. 

Ebbe az elemzésbe hasznos lenne felvenni a mérő hely adatát vagy címét az outputba a probléma 

helyszíni felderítése érdekében. Továbbá, az eredő mérők megjelenítésre kerülnek egy térképen. 

 

 

 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter hosszú 
nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUS 

 

szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 

SABLON / ELEMZÉSI ŰRLAP 

 

hiányzó telegram 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY  

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 
az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 

 
 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 

AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 
egy mérő csoport kiválasztását követően a 

listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 
és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 

később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 
a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 
CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 

Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 
elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 

átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

MISSING TELEGRAM ANALYSIS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: 
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átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

 

 

 
 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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A hiányzó történeti érték elemzés (Missing Historical Value Analysis) megmutatja a kiválasztott csoport 

összes mérőjét, amelyekből hiányoznak a történeti értékek az adott időszakra vonatkozóan. 
 

A hiányzó mérés elemzés felhasználható a mérők konfigurációjának ellenőrzésére a helyes történeti 

érték beállításokért. 

Ebbe az elemzésbe hasznos lenne felvenni a mérő hely adatát vagy címét az outputba a probléma 

helyszíni felderítése érdekében. Továbbá, az eredő mérők megjelenítésre kerülnek egy térképen. 

 

 

 
 

NAME (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

 
ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 
szabvány 

 
ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 

SABLON  

 
hiányzó történeti érték 

 
 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 
közötti minden egyes értékre vonatkozóan 

végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 
a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 
 

 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 

ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 

listában szereplő összes mérőt kijelöli  
figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 
2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 

AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 

 
CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 

Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 
rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 

elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

MISSING HISTORICAL VALUE  ANALYSIS / HIÁNYZÓ TÖRTÉNETI ÉRTÉK 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 
RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 

kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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A jel erősség elemzés azt a vételi minőséget mutatja meg, amellyel az adatgyűjtő a mérő jelét veszi a 

kiválasztott időszakban. 

 

 

A jel erősség elemzés az Ön berendezésében található rádió problémák nyomon követésére 

használható. Ez megmutatja a vételi erősséget három különböző formában, a rendszertől 

függően: rssi, snr vagy drv-értékek. 
 

Mivel a jel erősség időben követhető, világosan látható, hogy a problémák mikor fordulnak elő vagy, 

hogy azok mikor kezdődtek. 

Következő lépésként ellenőrizzék a helyzetet a helyszínen! Jellemző eset lehet a mérő közelében 

épülő új épület, ami blokkolja rádió jeleket.  
 

A vételi helyzet jobb áttekinthetősége érdekében, ennek az elemzésnek az eredményeit is térkép 

mutatja. 

 

 

 
 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

 
ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 
szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

jel hossz 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 

végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 
az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 

 
 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 

AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 
egy mérő csoport kiválasztását követően a 

listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 
és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 

később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 
a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 

AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 
táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

CREATE JOB / FELADAT LÉTREHOZÁSA  

SIGNAL STRENGTH ANALYSIS / JEL ERŐSSÉG ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

/ 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 

elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

 

 

 
 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 

mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 
kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 

mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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A Hopbit elemzés minden olyan mérőt megmutat, amelynek jelét IZAR Radio Extend eszköz bővíti. 

 

 

A Hopbit elemzés IZAR Radio Extend eszközök használatából eredő problémák elemzésére 

használatos. A Hopbit elemzés az összes olyan mérőt mutatja, amelynek jelét ilyen eszköz bővíti és 

bővített táviratok (telegram) százalékát. 

 

 

 
 

NAME (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 

hosszúságú nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUS 

 

szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

Hopbit 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 

végrehajtásra kerül. 
2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 

adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 
a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 
 

 
 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 

ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 

 

CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 

Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 
rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 

elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

HOPBIT ANALYSIS / HOPBIT ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 
RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 

mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 
Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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A vészjelzés elemzés egy kiválasztott csoport összes olyan mérőjét mutatja, amely egy vagy több 

meghatározott vészjelzést mutat az adott időszakra vonatkozóan. 

 

 

 

 

 
 

NAME (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

 

ANALYSIS TYPE 

 

szabvány 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

vészjelzés 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 

végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 
az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 

 
 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 

AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 
egy mérő csoport kiválasztását követően a 

listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 
és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 

később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 
a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 

AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 
táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 

 
CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 
Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 
elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 

átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

ALARM ANALYSIS / VÉSZJELZÉS ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 



56 

 

 

 

 

 
 

 
 

ALARMS / VÉSZJELZÉSEK 
Egy legördülő lista ahol több vészjelzést 
választhat kritériumként az elemzéshez. 

 

 

 
 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 
RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 

kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 

mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 
Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

INPUT 

OUTPUT 
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A hőmérsékletváltozás elemzés (Delta Temperature Analysis) a központi fűtés állomásokon keresztül 

fűtött háztartások átlagos előre és hátra hőmérséklet ???( forward and Backward Temperature) 

különbséget mutatja, Celsius fokban meghatározva egy adott időszakra vonatkozóan. 

 

 

A hőmérsékletváltozás elemzés egy nagyon specifikus eszköz a hő elosztó hálózatok 

hatékonyságának monitorizálására. A szállított hő használati hatékonyságát a bemeneti hőmérséklet 

és a kimeneti hőmérséklet közötti különbség által kerül monitorizálásra. Minél alacsonyabb az 

kimeneti hőmérséklet annál hatékonyabb a felhasználás. 

 

 

 
 

NAME / NÉV (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 

okos 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

hőmérsékletváltozás 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 
az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 

 
 

 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 

AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 
egy mérő csoport kiválasztását követően a 

listában szereplő összes mérőt kijelöli 
figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 

később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 
a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 

 
CREATE JOB / FELADAT 

LÉTREHOZÁSA 

 
Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszerensen szeretné végrehajtani ezt az 
elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 

átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

DELTA TEMPERATURE ANALYSIS / HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 

mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 
Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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Az áramlás viszonylagos QN elemzés három különböző értéket mutat a választott időszakra nézve 

- minimális áramlás, maximális áramlás és az átlagos áramlás. 

 

 

Az áramlás viszonylagos QN elemzéssel (Flow Relative Qn Analysis) ellenőrizheti, hogy a mérői 

rendelkeznek megfelelő átmérővel az előforduló átlagos áramláshoz. 

Az aluláramlás és a túláramlás közelgő problémái korán felfedezhetők ezzel az elemzéssel. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy a rendszernek rendelkezni kell a Qn-értékkel a kiválasztott mérőkre és, hogy 

monitorizált mérőknek legalább a távirati (telegram) értékkel (Mean) Flow. A teljes információhoz, 

szükséges van a maximális áramlásra és minimális áramlásra. 

 

 

 
 

NAME (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 
hosszúságú nevet! 

 
ANALYSIS TYPE 

 
okos 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 

SABLON 

 

áramlás relatív QN / Flow Relative Qn 

 
 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 
közötti minden egyes értékre vonatkozóan 

végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 
adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 

a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 
 

 
 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 

ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 
AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli 

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 

és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 
később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 
2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 

AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 
táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 

 
CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 

Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 
rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 

elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

FLOW RELATIVE QN ANALYSIS / ÁRAMLÁS VISZONYLAGOS QN ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTERK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 
kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 
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A hiányzó óra elemzés / Lack Hour Analysis időmérést mutat percekben, amikor a kiválasztott mérők 

nem működtek az kiválasztott időszak alatt. 

 

 

A hiányzó óra elemzés csak hálózati áramellátású mérők esetén alkalmazható, akkumulátorral 

üzemeltetett mérőkre nem. 

A hiányzó működési idők alapján, megkeresheti az áramellátási problémákkal rendelkező vagy 

potenciálisan manipulált mérőket.  

 

 

 
 

NAME (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 

hosszúságú nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUSA 

 

Okos 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 
SABLON 

 

hiányzó óra 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 

adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 
a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 

 

 
 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 

AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 
és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 

később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 
a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 
 

CREATE JOB / FELADAT 
LÉTREHOZÁSA 

 
Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az 

elemzést! Az elemzés beállítása után Ön 
átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

LACK HOUR ANALYSIS / HIÁNYZÓ ÓRA ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTALÁNOSSÁGOK 
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AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 
RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 

kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 

kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 
mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

OUTPUT 



63 

 

 

 

 
 

 

A szivárgáselemzés (Leakage Analysis) egy kiválasztott csoportmérő hozzáadott fogyasztását mutatja 

a megfelelő, magasabb szintű térfogat mérő adott időszakra vonatkozó fogyasztásához viszonyítva.  

 

 

A szivárgás elemzés az esetleges szivárgást mutatja összehasonlítva egy mérő alcsoport 

áramlását/fogyasztását annak magasabb szintű térfogat mérőjéhez viszonyítva.  

 

A szivárgáselemzéshez minden mérő mérési adata szükséges az elemzett időszakra vonatkozóan. Ha 

nincs elegendő mérési adat a teljes elemzés nem ad eredményt!  

 

 

 

 

 
 

NAME (kötelező mező) 
Adjon az elemzésnek 3 és 30 karakter közötti 

hosszúságú nevet! 

 

ANALYSIS TYPE / ELEMZÉS TÍPUS 

 

okos 

 

ANALYSIS TEMPLATE / ELEMZÉSI 

SABLON 

 

szivárgás 

 

 

 

DATE RANGE / IDŐ TARTOMÁNY 

1. Fixed: Az elemzés a FROM és TO idő/dátum 

közötti minden egyes értékre vonatkozóan 
végrehajtásra kerül. 

2. Variable: Minden érték, amely visszanyúlik az 

adott időszakra számításba kerül – az OFFSET 
a kiválasztott EGYSÉGRE / UNIT eső érték 

az IDŐZÓNÁBAN / TIMEZONE. 

 

 

 
 

 

DEVICES IN THE ANALYSIS / 
ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 

1. FROM CURRENTLY FILTERED / AZ 

AKTUÁLISAN SZŰRTEKBŐL: szűrés vagy 

egy mérő csoport kiválasztását követően a 
listában szereplő összes mérőt kijelöli  

figyelmen kívül hagyva a manuálisan kiválasztott 
és kijelölt mérőket). Minden új eszköz, amelyet 

később adnak hozzá a csoporthoz vagy megfelel 

a szűrőnek automatikusan bekerül az elemzésbe 

2. FROM CURRENTLY SELECTED / A 
AKTUÁLISAN KIJELÖLTEKBŐL:  a mérő 

táblázat manuálisan kijelölt mérőit tartalmazza. 

 
CREATE JOB / FELADAT 

LÉTREHOZÁSA 

 
Jelölj be ezt a négyzetet, ha egynél többször, 

rendszeresen szeretné végrehajtani ezt az  

LEAKAGE ANALYSIS / SZIVÁRGÁS ELEMZÉS 

DESCRIPTION / LEÍRÁS 

USE CASE / HASZNÁLATI ESET 

PARAMETERS / PARAMÉTEREK 

GENERAL: / ÁLTLÁNOSSÁGOK 
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elemzést! Az elemzés beállítása után 

Ön átirányításra kerül az ütemezőhöz. 

 

 

 
 

TIME UNIT / IDŐ EGYSÉG 
Az az időegység, amelyre vonatkozóan a 
meglévő értékek kigyűjtésre kerülnek - például, 

ha a havit választja, akkor az utolsó mért érték 
jelenik meg az elemzés minden hónapjára 

vonatkozóan. 
 

 
MEASUREMENT / MÉRÉS 

 

Válassza ki az elemzéssel monitorizálni kívánt 
értéket! – Ebben az esetben, a fogyasztás 

kiszámításra kerül a kiválasztott értékre. 

 

REFERENCE DEVICE / 
REFERENCIA ESZKÖZ 

 

Keresse meg a térfogat mérő eszközt, amihez 
viszonyíthat! 

 

 

 

 

 
 

 
AVAILABLE/ASSIGNED OUTPUT / 

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ/HOZZÁRENDELT OUTPUT 

Válassza ki azt a statikus eszköz információt, amit 

kiegészítőleg szeretne hozzáadni az elemzéshez, 
mint például a mérő száma vagy az ügyfél címe! 

Ezt az adatot nem tartalmazza az elemzés 
kalkuláció. Az elemzéshez minimálisan szükséges 

mezők előzetesen kerülnek kiválasztásra. 

INPUT 

OUTPUT 
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- Microsoft Windows 7 vagy későbbi 
 

- az operációs rendszer teljesen javított. 
 

- teljes rendszergazdai jogosultság a telepítéshez 
 

- Java 7 vagy magasabb szükséges a telepítéshez 
 

- 1024 x 768 minimális felbontású monitor  
 

- Ethernet hálózati illesztő (TCP/IPv4) 

 

 

legalább 3 GHz egy magos processzor  
 

vagy legalább 2,6 GHz kétmagos processzor 

vagy legalább 2,5 GHz négymagos processzor 

vagy hasonló 

- legalább 4 GByte főmemória 

 

- legalább 50 GByte szabad lemezterület 

 

 

- 9000 (HTTP) --  helyi (csak helyileg nyitott a rendszeren) 

 

- 9003 (HTTPS) -- nyitott 
 

- 9100 (Master DB)  --   helyi (csak helyileg nyitott a rendszeren) 
 

- 9200 (Storage DB) --   helyi (csak helyileg nyitott a rendszeren) 
 

- 9300 (Storage DB) --   helyi (csak helyileg nyitott a rendszeren) 
 

- 8883 (Messaging)  -- nyitott 
 

- 22350 (Storage DB) --   helyi (csak helyileg nyitott a rendszeren) 

 

 

- IZAR@Mobile 1.3.0 vagy későbbi

SYSTEM REQUIREMENTS / RENDSZER KÖVETELMÉNYEK 

GENERAL REQUIREMENTS / ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

SYSTEM REQUIREMENTS (FOR UP TO 10.000 METERS AND DAILY   READING) / 
RENDSZER KÖVETELMÉNYEK (10.000 MÉRŐIG ÉS NAPI LEOLVASÁSIG) 

REQUIRED NETWORK PORTS (TCP/IP) / SZÜKSÉGES HÁLÓZATI PORTOK (TCP/IP) 

REQUIREMENTS FOR USING IZAR@MOBILE  1.X / az IZAR@MOBILE  1.X KÖVETELMÉNYEI 
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- VMWare virtualizációs technológia (legutóbbi változat) támogatott. 
 

- Nyitott VZ virtualizációs technológia NEM támogatott. 
-  

REMARKS / MEJEGYZÉSEK 


