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1. Wstęp 

Instrukcja została przygotowana na podstawie aplikacji Inkasent PC 3 do wersji 3.8.0. 

1.1. Zakres dokumentu 

W kolejnych rozdziałach, krok po kroku, opisane są etapy pracy aplikacją: 

 Rozdziały od 1 do 3 - informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z aplikacją, opisują podstawowe 

funkcjonalności. 

 Rozdziały od 4 do 6 - informacje niezbędne przy administrowaniu struktury pomiarowej i tras 

odczytu. 

 Rozdziały 7 i 8 - wskazówki odnośnie pracy na danych zapisanych z punktów pomiarowych. 

 Rozdział 9 - opis przydatnych plików do pobrania.  

 Rozdział 10 - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy z systemem (FAQ). 

 Rozdziały 11, 12 - spisy tabel oraz rysunków, które mają ułatwić nawigację po instrukcji. 

Użytkownikom rozpoczynającym pracę z systemem zaleca się czytanie instrukcji zgodnie z kolejnością 
rozdziałów. 

1.2. Podstawowe pojęcia 

Tabela 1. Podstawowe pojęcia 

L.P. Nazwa pojęcia Opis pojęcia 

1.  Alarm Zgłoszenie nieprawidłowości związanej z pomiarem. 

2.  Terminal 
Mobilne urządzenie (np. smartfon, palmtop itp.), na którym zainstalowana 
jest aplikacja inkasencka terminala.  

3.  
Struktura 
pomiarowa 

Punkty pomiarowe, zamieszczone na strukturze adresowej, wraz 

z zamontowanymi w nich urządzeniami. Struktura pomiarowa ma budowę 

hierarchiczną, co w praktyce oznacza, że dodawanie kolejnych jej elementów 

uwarunkowane jest istnieniem elementów poziomu wyższego 

4.  Punkt pomiarowy 

Miejsce w sieci, w którym dokonuje się pomiaru mierzonej wielkości. Punkt 

pomiarowy identyfikowany jest przez indywidualną nazwę oraz lokalizację. 

Składa się z przyłączy, w których wykonywane są montaże urządzeń 

pomiarowych i pomiarowo-transmisyjnych. 

5.  
Urządzenie 
pomiarowe 

Inaczej miernik, urządzenie do pomiaru mierzonej wielkości. Posiada interfejs 

pomiarowy, który jest montowany w przyłączu (np. wodomierz). 

6.  
Urządzenie radiowe 
(transmisyjne) 

Urządzenie, które umożliwia transmisję danych. Dodatkowo może gromadzić 

odczyty z urządzeń pomiarowych i przesyłać je do systemu. Urządzenie 

transmisyjne może posiadać klika interfejsów, a każdy z nich można połączyć 

z innym urządzeniem pomiarowym, transmisyjnym lub pomiarowo 

transmisyjnym (np. AT-WMBUS-16-2). 

7.  
Urządzenie 
pomiarowo-
transmisyjne 

Urządzenie, które umożliwia pomiar mierzonej wielkości oraz transmisję 

danych. Jego zadaniem jest zarówno pomiar zużycia medium, jak również 

gromadzenie odczytów i ich zdalne przesyłanie do systemu (np. InvonicH). 
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1.3. Główne zadania aplikacji 

Do głównych zadań aplikacji Inkasent PC 3 należy: 

 tworzenie struktury pomiarowej, 

 tworzenie tras odczytu dla inkasentów, 

 współpraca z terminalami, 

 prezentacja danych pobranych z terminala, 

 przetwarzanie danych, 

 bilansowanie punktu pomiarowego, 

 eksport i import struktury pomiarowej. 

8.  Podlicznik 

Podrzędne urządzenie pomiarowe, powiązane z głównym urządzeniem 

pomiarowym. Przykład: Licznik główny (wodomierz) będzie miała 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w budynku na styku z wodociągami a podliczniki 

(wodomierze) będą w pomieszczeniach lokatorów. 

9.  
Trasa  Uporządkowany zbiór lokalizacji (budynków) według, którego inkasent ma 

zebrać odczyty.  

10.  Lokalizacja  

Położenie urządzenia.  
Położenie powinno być określane w taki sposób, aby łatwo zidentyfikować 
miejsce, w którym znajduje się urządzenie (poprzez określenie części adresu 
oraz konkretnego umiejscowienia, np. ul. Sobieskiego 3 – piwnica, ul. 
Banacha przy skrzyżowaniu z Sobieskiego – studzienka).  



1.4. Budowa interfejsu 

 

Rysunek 1. Budowa interfejsu 



Objaśnienie: 

1. Menu główne, 

2. Pasek narzędziowy, 

3. Panele główne, 

4. Pasek stanu. 

1.4.1. Panele główne 

Użytkownik ma dostęp do pięciu paneli głównych: 

 Struktura pomiarowa – panel posiada obszar roboczy do zarządzania strukturą pomiarową, która 

jest wykorzystywana przy tworzeniu tras oraz panel boczny: Trasy odczytu, przeznaczony do 

tworzenia tras odczytu dla inkasentów. 

 Woda – panel składa się zakładek: 

 Odczyty pomiarowe – zakładka umożliwia wyświetlenie danych odczytowych zużycia wody. 

 Raport miesięczny – zakładka umożliwia wyświetlenie miesięcznych raportów zużycia wody. 

 Energia cieplna – panel składa się z zakładek: 

 Odczyty ciepłomierzy – zakładka umożliwia wyświetlenie danych odczytowych ciepłomierzy. 

 Odczyty podzielników – zakładka umożliwia wyświetlenie danych dotyczących podziału 

kosztów ogrzewania. 

 Gaz – panel umożliwia wyświetlenie danych odczytowych gazomierzy. 

 Diagnostyka – panel składa się zakładek: 

 Odczyty alarmowe – zakładka umożliwia wyświetlenie odczytów alarmowych. 

 Odczyty diagnostyczne – zakładka umożliwia wyświetlenie odczytanych danych 

diagnostycznych. 
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2. Rozpoczęcie pracy z aplikacją 

2.1. Uruchomienie 

Aby uruchomić aplikację należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w ikonę aplikacji, znajdującą się 

na pulpicie lub wyszukać aplikację w Menu start systemu Windows. 

 
Rysunek 2. Ikona aplikacji 

2.2. Wybór języka 

Po uruchomieniu aplikacji istnieje możliwość wyboru języka, używanego podczas pracy z systemem. 

Aby wybrać język interfejsu wybierz w menu głównym Ustawienia, a następnie Język. 

 
Rysunek 3. Okno: Wybierz język 

Po zatwierdzeniu wyboru przy pomocy przycisku OK należy ponownie uruchomić aplikację. Ponowne 

uruchomienie zostanie wykonane automatycznie, gdy z komunikatu poniżej zostanie wybrany przycisk Tak. 

 
Rysunek 4. Wybór języka - Pytanie 
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2.3. Komunikacja z terminalem 

Aplikacja Inkasent PC 3 współpracuje z aplikacjami inkasenckimi zainstalowanymi na urządzeniach mobilnych 

(np. z aplikacją Inkasoid). 

Aby nawiązać połączenie aplikacji z terminalem mobilnym: 

1. Uruchom urządzenie mobilne. 

2. Podłącz urządzenie mobilne do komputera PC wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie 

przeznaczone do synchronizacji komputera z urządzeniami mobilnymi (dodatkowe informacje na 

temat podłączenia znajdują się w instrukcji obsługi aplikacji inkasenckiej np. Inkasent mobile). 

Aby nawiązać komunikację z urządzeniem mobilnym: 

1. Wybierz w menu głównym Ustawienia, a następnie z menu kontekstowego Terminal. 

2. W wyświetlonym oknie Ustawienia terminala wybierz odpowiednie urządzenie mobilne. 

 
Rysunek 5. Okno: Ustawienia terminala 

Po wybraniu terminala zostanie aktywowany przycisk Terminal znajdujący się na pasku 

narzędziowym, co oznacza poprawne połączenie urządzenia mobilnego z komputerem PC.  

 

3. Upewnij się, że program inkasencki na terminalu mobilnym jest wyłączony. Komunikacja 

z terminalem w trakcie działania programu może spowodować utratę danych. 

4. Naciśnij przycisk Terminal. Przy każdorazowej próbie nawiązania komunikacji zostanie wyświetlony 

komunikat, aby upewnić się, że oprogramowanie inkasenckie zainstalowane na urządzeniu mobilnym 

zostało wyłączone. Należy potwierdzić zapoznanie się z treścią komunikatu wybierając przycisk OK. 

 
Rysunek 6. Komunikacja z terminalem - Ostrzeżenie 

W przypadku, kiedy komunikacja z urządzeniem mobilnym zostanie nawiązana, zostanie wyświetlone 

okno Zarządzanie terminalem. 
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Rysunek 7. Okno: Zarządzanie terminalem 
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3. Podstawowe funkcjonalności aplikacji 

3.1. Liczba rekordów wyświetlanych na stronie 

W górnej części każdego panelu znajduje się grupa narzędzi związanych z obsługą wyświetlania danych 

w tabeli. 

 

Aplikacja, daje możliwość określenia maksymalnej liczby rekordów wyświetlanych w danym momencie na 

stronie. 

 

W grupie Stronicowanie znajdują się narzędzia służące do nawigacji między kolejnymi stronami, 

zawierającymi dane. Są to: 

 przejście do pierwszej strony      , 

 przejście do strony poprzedniej  , 

 przejście do strony następnej      , 

 przejście do ostatniej strony        . 

W środkowej części grupy Stronicowanie znajduje się edytowalne pole z informacją o numerze aktualnie 

wyświetlanej strony. Można przełączyć się do określonej strony po wpisaniu jej numeru i zatwierdzeniu 

przyciskiem Enter. 

 

3.2. Mechanizm filtrowania i sortowania 

3.2.1. Filtrowanie  

Wybrane kolumny posiadają możliwość filtrowania danych według kryterium właściwego dla typu danych 

prezentowanych w danej kolumnie. 

Aby filtrować wyświetlane dane: 

1. Wybierz narzędzie w grupie Filtrowanie. 

 

2. W otworzonym oknie wybierz kolumny, w których dane mają być filtrowane. 
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Rysunek 8. Okno: Filtrowanie 

3. Wybierz rodzaj lub wpisz wartość danych jakie mają być wyświetlane. 

4. Wybierz przycisk Pokaż dane, znajdujący się w lewym dolnym rogu okna. 

Aby usunąc filtrowanie danych: 

1. Wybierz narzędzie w grupie Filtrowanie. 

2. W otworzonym oknie kliknij w przycisk Kasuj filtry, znajdujący się w lewym dolnym rogu okna. 

3. Wybierz przycisk Pokaż dane. 

3.2.2. Sortowanie 

Kolumny tabeli posiadają możliwość sortowania zawartości. Aby przesortować zawartość tabeli względem 

wybranej kolumny, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny.  

Pierwsze kliknięcie włącza sortowanie rosnące.   

Drugie kliknięcie włącza sortowanie malejące.   

Trzecie kliknięcie wyłącza sortowanie.     

Aby wykonać sortowanie w kilku kolumnach jednocześnie, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas 

klikania w nagłówki kolumn. 

3.3. Funkcjonalności kolumn 

W zależności od aktualnych potrzeb oraz preferencji użytkownika istnieje możliwość włączania i wyłączania 

widoczności wybranych kolumn tabeli. 

W celu włączenia bądź wyłączenia widoczności dowolnej kolumny należy kliknąć prawym przyciskiem myszy 

w dowolnym miejscu tabeli i wybrać z menu kontekstowego polecenie Ustawienia kolumn. W dostępnym 
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podmenu widoczna będzie, podzielona na kategorie, lista wszystkich kolumn dostępnych dla danej tabeli. 

Kolumny, których widoczność jest włączona oznaczone są symbolem . 

 
Rysunek 9. Ustawienia kolumn 

3.4. Prezentowanie odczytów 

W panelach aplikacji prezentowane są wybrane informacje dotyczące odczytów pomiarowych: 

 Wodomierzy – panel Woda, 

 Ciepłomierzy – panel Energia cieplna, zakładka Odczyty ciepłomierzy, 

 Podzielników ciepła – panel Energia cieplna, zakładka Odczyty podzielników, 

 Liczników gazu – panel Gaz. 

Dodatkowo prezentowane są odczyty alarmowe i diagnostyczne. 

3.5. Wyświetlanie dodatkowych informacji o odczycie 

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o odczytach kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany odczyt 

i wybierz Szczegóły. 
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Rysunek 10. Okno: Informacje o odczycie 

3.6. Eksport danych odczytowych 

W aplikacji istnieje możliwość zapisu wyświetlonych danych do pliku, który można odczytać w programie MS 

Excel. 

Aby dokonać eksportu odczytów po pliku: 

1. Wybierz panel odczytów, które chcesz eksportować. 

 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w tabeli odczytów i wybierz Eksport odczytów. 
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3. W wyświetlonym oknie wybierz: 

 Tak – aby wyeksportować wszystkie odczyty wybranego medium. 

 Nie – aby wyeksportować odczyty z aktualnie wyświetlanej strony tabeli. 

3.7. Generowanie raportów 

Aplikacja na podstawie danych odczytanych dla wodomierzy automatycznie generuje raport z podziałem 

odczytanych objętości wg miesięcy. 

Raport wyświetlany jest w panelu Woda w zakładce Raport miesięczny. 

3.8. Wyszukiwanie 

Aplikacja ma również możliwość wyszukiwania urządzeń w strukturze pomiarowej. 

Aby wyszukać dane urządzenie w strukturze: 

1. Naciśnij przycisk „Wyszukaj” znajdujący się w pasku aplikacji. 

 

2. Wybierz z list dane dla Mierzona wielkość oraz Typ urządzenia. 

 

Rysunek 11. Okno: Wyszukiwanie urządzenia Mierzona wielkość i Typ urządzenia 

3. Wybierz z listy lub wprowadź z klawiatury Nr radiowy i naciśnij przycisk Wyszukaj. 

Po wyborze Typu urządzenia, lista z numerami automatycznie zawęża wybór tylko do wybranych kryteriów. 



 

17 
Instrukcja obsługi aplikacji Inkasent PC 3 dla wersji 3.10.0 

 

Rysunek 12. Okno: Wyszukiwanie urządzenia Nr radiowy 

4. Po naciśnięciu przycisku Wyszukaj, aplikacja pokaże wyszukiwane urządzenie w strukturze 

pomiarowej. 

 

Rysunek 13. Wyszukany numer 

5. Aby wykasować dany wybór z listy należy wybrać przycisk  
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Rysunek 14. Wyszukiwanie urządzenia - kasowanie dokonanego wyboru 
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4. Struktura pomiarowa 

Aplikacja Inkasent PC 3 umożliwia tworzenie i zarządzanie strukturą pomiarową. 

Struktura pomiarowa ma budowę hierarchiczną, co w praktyce oznacza, że dodawanie kolejnych jej 

elementów uwarunkowane jest istnieniem elementów poziomu wyższego.  

Wyróżnia się następujące elementy struktury pomiarowej: 

 Grupa , 

 Budynek , 

 Klatka , 

 Lokal , 

 Punkt pomiarowy. 

W punktach pomiarowych znajdują się urządzenia mierzące: 

 Objętość zimnej wody , 

 Objętość ciepłej wody , 

 Objętość gazu , 

 Zużycie energii cieplnej , 

 Koszty energii cieplnej . 

4.1. Tworzenie struktury pomiarowej 

Strukturę pomiarową można stworzyć na kilka sposobów: 

 Import z pliku Inkasent PC 2 (csv), 

 Import z pliku bazy danych Inkasent PC 2 (mdb), 

 Import z pliku Inkasent PC 3 (csv), 

 Ręczne wprowadzenie elementów struktury pomiarowej w aplikacji, 

 Wczytanie bazy stworzonej w aplikacji Inkasent PC 3 (sdf), 

 Wczytanie struktury pomiarowej z terminala mobilnego wyposażonego w aplikację Inkasent mobile. 

4.1.1. Import struktury pomiarowej z pliku importu Inkasent PC 2 i Inkasent PC 3(CSV) 

Aby dokonać importu struktury pomiarowej z pliku importu Inkasent PC 2 lub Inkasent PC 3: 

1. Wybierz w menu głównym Pomoc, a następnie Do pobrania. 

2. Pobierz Szablon importu. 

3. Uzupełnij szablon poprzez wpisanie danych w odpowiednie kolumny. 
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Tabela 2. Plik importu struktury pomiarowej 

Kolumna Wartość Opis 

Grupa 
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca grupę budynków. 

Budynek  
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca adres budynku. Powinna zawierać nazwę ulicy 
oraz nr budynku. 

Klatka  
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca klatkę w budynku. Pole niewymagane. 

Lokal  
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca nr lokalu w budynku. Pole niewymagane. 

Właściciel  
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca właściciela punktu pomiarowego. 
Pole niewymagane. 

Nr radiowy  numeryczna Wartość określająca numer radiowy urządzenia pomiarowego  

Rodzaj urządzenia  

 Wartość numeryczna określająca rodzaj urządzenia transmisyjnego: 

0 - ciepłomierz, 

1 - gazomierz, 

2 - wodomierz, 

4 - podzielnik kosztów ogrzewania. 

Lokalizacja 

 Wartość określająca lokalizację punktu pomiarowego: 

0 - nieznana, 

1 - kuchnia, 

2 - łazienka, 

3 - klatka, 

4 - piwnica, 

5 - inna, 

6 - WC, 

7 - studnia. 

Rodzaj medium 

 Wartość numeryczna określająca rodzaj medium dla wodomierzy: 

0 - zimna woda, 

1 - ciepła woda. 

Uwagi 
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca nazwę punku pomiarowego. Dodatkowy opis. 
Pole niewymagane. 

Typ urządzenia 
Patrz tabela Typy 
urządzeń kolumna 
Aliasy 

Ciąg znakowy określający typ urządzenia transmisyjnego.  
Patrz Tabela 3. Typy urządzeń. 

Model urządzenia 
dowolny ciąg 

znaków 
Ciąg alfanumeryczny określający model urządzenia transmisyjnego. 

Numer miernika* numeryczna Wartość określająca numer urządzenia pomiarowego. 

Nazwa punktu 
pomiarowego* 

dowolny ciąg 
znaków 

Wartość określająca nazwę punktu pomiarowego. Pole niewymagane. 

Uwagi do 
budynku* 

dowolny ciąg 
znaków 

Wartość określająca uwagi do budynku. Pole niewymagane. 

Uwagi do klatki* 
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca uwagi do klatki. Pole niewymagane. 

Uwagi do lokalu* 
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca uwagi do lokalu. Pole niewymagane. 

Trasa* 
dowolny ciąg 

znaków 
Wartość określająca trasę, do której zostanie przypisany budynek, w 
którym znajduje się punkt pomiarowy. Pole niewymagane. 

* Kolumny tylko dla importu typu „Plik importu Inkasent PC 3 (csv)”. 
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Dostępne typy urządzeń przedstawione zostały w poniższej tabeli: 

Tabela 3. Typy urządzeń 

Typ urządzenia Aliasy 

APT-OMS-NA-1 
AptOmsNa1 

APT-OMS-NA-1 

APT-OMS-NA-2 AptOmsNa2 

APT-OMS-NA-2 

APT-OMS-NA-3 AptOmsNa3 

APT-OMS-NA-3 

APT-OMS-NA-4 AptOmsNa4 

APT-OMS-NA-4 

APT-OMS-NA-5 AptOmsNa5 

APT-OMS-NA-5 

APT-OMS-NA-6 AptOmsNa6 

APT-OMS-NA-6 

AT-WMBUS-01 
AtWmbus01 

AT-WMBUS-01 

AT-WMBUS-04 
AtWmbus04 

AT-WMBUS-04 

AT-WMBUS-07 
AtWmbus07 

AT-WMBUS-07 

AT-WMBUS-08 
AtWmbus08 

AT-WMBUS-08 

AT-WMBUS-08-2 
AtWmbus082 

AT-WMBUS-08-2 

AT-WMBUS-09 
AtWmbus09 

AT-WMBUS-09 

AT-WMBUS-10 
AtWmbus10 

AT-WMBUS-10 

AT-WMBUS-11 
AtWmbus11 

AT-WMBUS-11 

AT-WMBUS-11-2 
AtWmbus112 

AT-WMBUS-11-2 

AT-WMBUS-16-1 
AtWmbus161 

AT-WMBUS-16-1 

AT-WMBUS-16-2 

AtWmbus162 

AT-WMBUS-16-2 

AT-WMBUS-16 

AtWmbus16 

AT-WMBUS-17 
AtWmbus17 

AT-WMBUS-17 

AT-WMBUS-17-2 
AtWmbus172 

AT-WMBUS-17-2 

AT-WMBUS-18a 
AtWmbus18A 

AT-WMBUS-18a 

AT-WMBUS-18b 
AtWmbus18B 

AT-WMBUS-18b 
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Typ urządzenia Aliasy 

AT-WMBUS-19 
AtWmbus19 

AT-WMBUS-19 

AT-WMBUS-G-01 
AtWmbusG01 

AT-WMBUS-G-01 

AT-WMBUS-MR-01 
AtWmbusMr01 

AT-WMBUS-MR-01 

AT-WMBUS-MR-01z 
AtWmbusMr01z, 

AT-WMBUS-MR-01z 

AT-WMBUS-MR-02 
AtWmbusMr02 

AT-WMBUS-MR-02 

AT-WMBUS-MR-02z 
AtWmbusMr02z 

AT-WMBUS-MR-02z 

AT-WMBUS-MR-03z 

AtWmbusMr03z 

AT-WMBUS-MR-03z 

AT-WMBUS-MR-03 

AtWmbusMr03 

AT-WMBUS-MR-04z 

AtWmbusMr04z 

AT-WMBUS-MR-04z 

AtWmbusMr04 

AT-WMBUS-MR-04 

AT-WMBUS-MR-05z 

AtWmbusMr05z 

AT-WMBUS-MR-05z 

AtWmbusMr05 

AT-WMBUS-MR-05 

AT-WMBUS-MR-06z 

AtWmbusMr06z 

AT-WMBUS-MR-06z 

AtWmbusMr06 

AT-WMBUS-MR-06 

AT-WMBUS-MR-07z 

AtWmbusMr07z 

AT-WMBUS-MR-07z 

AtWmbusMr07 

AT-WMBUS-MR-07 

AT-WMBUS-MR-08z 
AtWmbusMr08z 

AT-WMBUS-MR-08z 

AT-WMBUS-MR-09z 

AtWmbusMr09 

AT-WMBUS-MR-09 

AtWmbusMr09z 

AT-WMBUS-MR-09z 

AT-WMBUS-MR-10 
AtWmbusMr10, 

AT-WMBUS-MR-10 

E-ITN-30.5 
Eitn305 

E-ITN-30.5 

E-ITN-30.51 
Eitn3051 

E-ITN-30.51 

E-ITN-30.6 
Eitn306 

E-ITN-30.6 
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Typ urządzenia Aliasy 

UnifloGxE UnifloGxE 

UnifloGxS UnifloGxS 

APT-WMBUS-NA-1 APT-WMBUS-NA-1 

Ultrimis Ultrimis 

AT-WMBUS-G-01 AT-WMBUS-G-01 

InvonicH InvonicH 

Ceris Ceris 

CerisWmbus CerisWmbus 

APT-ELF-2* APT-ELF-2 

* Dla urządzenia typu APT-ELF-2 w przypadku braku określenia modelu (Inlet, Outlet) zostanie domyślnie 

zaimportowane urządzenie APT-ELF-2 Inlet. 

 

4. Zapisz uzupełniony szablon importu. 

5. W menu głównym aplikacji wybierz Plik, a następnie z menu kontekstowego wybierz Import…. 

6. W wyświetlonym oknie Otwieranie wybierz typ pliku Plik importu Inkasent PC 2 lub Plik importu 

Inkasent PC 3 i wskaż plik z danymi do zaimportowania. 

7. Wciśnij przycisk Otwórz. 

Struktura pomiarowa zostanie wczytania i będzie widoczna w panelu głównym aplikacji Inkasent PC 3. 

4.1.2. Import danych z pliku bazy danych Inkasent PC 2 

Aby zaimportować bazę danych stworzoną w aplikacji Inkasent PC 2: 

1. W menu głównym aplikacji wybierz Plik, a następnie z menu kontekstowego wybierz Import…. 

2. W wyświetlonym oknie Otwieranie wybierz typ pliku Baza danych Inkasent PC 2 i wskaż plik z danymi 

do zaimportowania. 

3. Wciśnij przycisk Otwórz. 

4. W otworzonym oknie Import określ domyślny typ i model urządzeń transmisyjnych oraz źródło nazwy 

punktu pomiarowego.  
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Rysunek 15. Okno: Import 

5. Po wybraniu wszystkich wartości naciśnij przycisk Dalej. 

6. Zapoznaj się z wyświetlonym raportem Import i wciśnij OK. 

Dane zostaną zapisane w aplikacji i potwierdzone odpowiednim komunikatem.   

 

4.1.3. Ręczne wprowadzenie elementów struktury pomiarowej w aplikacji 

Tworzenie nowej struktury należy rozpocząć od stworzenia Grupy pomiarowej. Aby dodać Grupę do 

struktury pomiarowej: 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce okna Struktura pomiarowa i w wyświetlonym 

menu kontekstowym wskaż Dodaj grupę.  

 

2. W oknie Dodaj grupę uzupełnij nazwę grupy i zatwierdź przyciskiem OK. 
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Rysunek 16. Okno: Dodaj grupę 

Następnym elementem struktury pomiarowej jest Budynek. Aby dodać budynek należy zaznaczyć w drzewie 

struktury pomiarowej grupę w jakiej ma się znajdować oraz z menu kontekstowego wybrać polecenie Dodaj 

budynek, które spowoduje otwarcie okna Dodaj budynek.  

 

Dodanie budynku przebiega w sposób analogiczny do dodawania grupy, ale dodatkowo po wprowadzeniu 

nazwy użytkownik ma możliwość wpisania uwag. 

 
Rysunek 17. Okno: Dodaj budynek 

Kolejnym elementem struktury pomiarowej może być Klatka albo Lokal. Klatkę można dodać wyłącznie do 

budynku, natomiast lokal do budynku albo klatki. Sposób dodawania tych elementów struktury pomiarowej 

jest taki sam jak powyżej opisany, z tą różnicą, że dodając lokal można wpisać właściciela lokalu. 

 
Rysunek 18. Okno: Dodaj klatkę 
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Rysunek 19. Okno: Dodaj lokal 

Ostatnim elementem struktury pomiarowej jest Punkt pomiarowy. Można go dodać do budynku, klatki 

i lokalu. Aby dodać Punkt pomiarowy: 

1. Nadaj nazwę, określ rodzaj mierzonego medium i miejsce zamontowania urządzenia pomiarowego 

(pola Nazwa, Mierzona wielkość, Lokalizacja). 

2. Opcjonalnie możesz dodać uwagi. 

3. Wybierz rodzaj i wpisz numer seryjny urządzenia pomiarowego zamontowanego w punkcie 

pomiarowym. 

4. Określ typ, model i nr radiowy urządzenia radiowego. 

5. Po uzupełnieniu wszystkich pól, zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem OK. 
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Rysunek 20. Okno: Dodaj punkt pomiarowy 

Urządzenie radiowe o danym numerze radiowym nie może być przypisane do więcej niż jednego punktu 

pomiarowego jednocześnie. Jeżeli podczas dodawania punktu pomiarowego zostanie podany nr radiowy 

urządzenia już przypisanego do struktury pomiarowej pola z grupy Urządzenie radiowe zostaną obramowane 

na czerwono sygnalizując błąd. Wówczas należy najpierw zdemontować urządzenie w poprzedniej lokalizacji, 

a następnie ponowić próbę dodania nowego punku pomiarowego. 
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Rysunek 21. Błąd dodawania punktu pomiarowego 

4.1.4. Wczytanie struktury pomiarowej stworzonej w aplikacji Inkasent PC 3 

Aplikacja umożliwia wczytanie struktury pomiarowej, która została wcześniej stworzona w aplikacji 

Inkasent PC 3 i zapisana w na dysku komputera w postaci pliku sdf (SQL Server Compact Edition Database 

File). 

Aby wczytać strukturę pomiarową: 

1. Naciśnij przycisk Otwórz ( ) znajdujący się na pasku narzędziowym.  

2. W oknie Otwieranie określ lokalizację pliku zawierającą zapisaną strukturę pomiarową. 

3. Wciśnij przycisk Otwórz. 

Jeżeli struktura pomiarowa została zapisana w starszej wersji aplikacji Inkasent PC 3, niż obecnie 

zainstalowana, to przy próbie jej wczytania pojawi się komunikat: Nieprawidłowa wersja bazy danych. Czy 

chcesz wykonać aktualizację. Aby kontynuować należy, nacisnąć przycisk Tak. Struktura pomiarowa zostanie 

przekonwertowana do aktualnej wersji aplikacji i wczytana do aplikacji. 

4.1.5. Wczytanie danych pomiarowych z urządzenia mobilnego 

Aby wczytać dane pomiarowe z urządzenia mobilnego: 
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1. Naciśnij przycisk Terminal ( ) znajdujący się na pasku narzędziowym. W wyświetlonym 

oknie Zarządzanie terminalem wylistowane zostaną wszystkie trasy pomiarowe znajdujące się na 

urządzeniu. 

2. Zaznacz trasy, z których mają zostać wczytane dane do aplikacji i naciśnij przycisk Wczytaj (

). 

Pomyślność operacji zostanie potwierdzona wyświetleniem komunikatu: 

 

3. Zatwierdź komunikat przyciskiem OK, w oknie Zarządzanie terminalem wciśnij Zamknij. 

Dane zostaną wczytanie i widoczne będą w panelach. 

W przypadku, kiedy dane pomiarowe nie zostały wyświetlone w panelach, a informacja o ich ilości znajduje 

się na pasku Filtrowanie, należy nacisnąć przycisk Filtrowanie i zmienić zasady filtrowania lub skasować filtry 

przy pomocy przycisku Kasuj filtry. Następnie należy wybrać przycisk Pokaż dane. 

 
Rysunek 22. Usunięcie filtrowania danych 

4.2. Zarządzanie strukturą pomiarową 

Na każdym etapie pracy z aplikacją istnieje możliwość edycji poszczególnych elementów struktury adresowej 

jak i ich usuwania. 

Aby edytować lub usunąć element struktury adresowej należy: kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

wybrany element i w wyświetlonym menu wskazać odpowiednio Edytuj lub Usuń. Wraz z usunięciem 

wybranego elementu usuwane są wszystkie podrzędne elementy struktury pomiarowej.  
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Uwaga: operacja usunięcia elementów jest nieodwracalna. 

 

4.2.1. Wymiana urządzenia w punkcie pomiarowym 

Aby wymienić urządzenie: 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt pomiarowy, w którym chcesz wymienić urządzenie 

i wybierz Wymiana urządzenia. 

2. W wyświetlonym oknie wybierz typ i model oraz określ numer radiowy nowego urządzenia. 

 
Rysunek 23. Okno: Wymiana urządzenia 

3. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem OK. 

Należy pamiętać, że po dokonanych zmianach w strukturze pomiarowej należy uaktualnić dane dla trasy 

w termianlu. 

4.3. Eksport struktury pomiarowej 

Aby dokonać eksportu struktury pomiarowej do pliku: 

1. Wybierz w menu głównym Plik. 

2. Z menu kontekstowego wybierz Eksport…. 
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3. Nadaj nazwę, wybierz lokalizację i typ pliku eksportu rozwijając pole Zapisz jako typ.  

4. Zatwierdź przyciskiem Zapisz. 

 
Rysunek 24. Okno: Zapisywanie jako 
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5. Dane dostępowe 

 

5.1. Import kluczy AES 

Aby importować klucze AES: 

1. W menu głównym wybierz Plik > Import kluczy AES. 

2. Pobierz i uzupełnij szablon, a następnie zaimportuj go wybierając przycisk:  

 
Rysunek 25. Import kluczy AES 
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5.2. Edycja kodów PIN 

Do danego typu urządzenia można dodać kod PIN. Aby to zrobić: 

1. W menu głównym wybierz Plik > Edycja kodów PIN. 

2. W wyświetlonym oknie naciśnij Dodaj ( ). 

3. Wybierz typ urządzenia i nadaj mu PIN. Kod PIN musi mieć cztery znaki. 

 
Rysunek 26. Dodawanie kodu PIN 
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6. Trasy odczytu 

Trasy odczytów wyświetlane są dla panelu Struktura pomiarowa w oknie Trasy odczytu.  

 
Rysunek 27. Okno: Trasy odczytu 

Za pomocą rozwijanej listy można wybrać trasę, która ma zostać wyświetlona. 

 

Trasa odczytu tworzona jest w oparciu o strukturę pomiarową (patrz rozdział 4).  

6.1. Tworzenie trasy odczytu 

Aby stworzyć nową trasę odczytową: 

1. Stwórz strukturę pomiarową (patrz 4.1) w oparciu, o którą tworzona będzie trasa. 

2. Z rozwijanej listy w oknie Trasy odczytu wybierz polecenie Dodaj trasę… 

 

Na liście rozwijanej dodana zostanie trasa o nazwie Nowa trasa.  

3. Aby zmienić nazwę trasy wybierz przycisk Zmień nazwę ( ). 

4. Dodaj budynki lub grupy do trasy odczytowej przeciągając (przytrzymując lewy klawisz myszy) wybrane 

obiekty ze struktury pomiarowej do okna ze stworzoną trasą. 

 
Rysunek 28. Dodawanie elementów trasy odczytu 

5. Uporządkuj budynki trasy pomiarowej zmieniając ich kolejność za pomocą przycisków na pasku narządzi 

Budynek: 

a. Przesuń na początek trasy , 
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b. Przesuń wyżej , 

c. Przesuń niżej , 

d. Przesuń na koniec trasy , 

e. Usuń budynek . 

6.2. Zarządzanie trasami odczytu 

Za pomocą narządzi na pasku Trasa możliwa jest: 

1. Zmiana nazwy trasy – wybierz trasę pomiarową i naciśnij przycisk Zmień nazwę. 

2. Usunięcie trasy – wybierz trasę pomiarową i naciśnij przycisk Usuń. Usunięcie trasy odczytu jest 

nieodwracalne. 

3. Wyczyszczenie trasy (usunięcie z trasy wszystkich przypisanych budynków) - wybierz trasę 

pomiarową i naciśnij przycisk Wyczyść. 

 

6.3. Zapis trasy do urządzenia mobilnego 

Aby zapisać trasę w urządzeniu mobilnym: 

1. Wybierz przycisk Terminal na głównym pasku narzędziowym. 

 

2. W wyświetlonym oknie Zarządzanie terminalem wybierz Dodaj. 

 

3. Pojawi się okno z nazwami tras. Wybierz trasy, które mają zostać zapisane do urządzenia 

mobilnego. Jest możliwość zaznaczenia kilku lub wszystkich tras. 
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Rysunek 29. Dodawanie trasy odczytów do terminala 

4. Zatwierdź dodawanie tras przyciskiem: 

 

5. Zamknij okienko z nazwami tras, aby aktywować przycisk Zapisz dane do terminala. 

 
Rysunek 30. Zamykanie okna z nazwami tras 

6. Wybierz przycisk Zapisz dane do terminala. 
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Rysunek 31. Zapis danych do terminala 
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7. Bilansowanie punktów pomiarowych 

Bilansowanie sieci wodociągowej to zestawienie/podsumowanie zliczonych wartości zużyć licznika 

głównego, względem jego podliczników. 

Aby rozpocząć bilansowanie, konieczne jest zdefiniowanie liczników głównych i podliczników. Użytkownik 

powinien stworzyć strukturę liczników-podliczników odzwierciedlającą rzeczywiste (fizyczne) połączenia 

pomiędzy licznikami. 

7.1. Tworzenie struktury liczników-podliczników 

Aby stworzyć strukturę liczników-podliczników: 

1. Wybierz na strukturze pomiarowej wodomierz, który ma być licznikiem głównym. 

2. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Podliczniki. 

3. W oknie Podliczniki licznika... zaznacz wodomierze, które mają być podlicznikami licznika 

głównego. 

 
Rysunek 32. Okno: Podliczniki licznika 

Należy pamiętać, że niezależnie od stopnia złożoności struktury liczników-podliczników, bilansowanie zawsze 

wykonywane będzie dla wybranego licznika głównego względem jego podliczników znajdujących się najniżej 

w hierarchii struktury (tzn. względem liczników nieposiadających podliczników). 

 

 

7.2. Zainicjowanie bilansowania punktów pomiarowych 
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Aby zainicjować tworzenie raportu Bilansowanie punktu pomiarowego: 

1. Wybierz na strukturze pomiarowej licznik główny dla którego ma zostać wygenerowany raport 

bilansowania. 

2. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Bilansowanie punktu pomiarowego. 

3. Określ nazwę raportu i parametry odczytów, które mają być uwzględnione w bilansowaniu. 

 
Rysunek 33. Okno: Bilansowani punktu pomiarowego - Ustawienia 

4. Zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Pobierz…. 

5. Wybierz miejsce zapisu pliku z raportem i naciśnij Zapisz. 
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8. Alarmy 

Odczyty, podczas których zarejestrowano wystąpienie zdarzenia alarmowego wyświetlane są w panelu 

Diagnostyka w zakładce Odczyty alarmowe oraz są wyróżniane na czerwono w tabelach odczytów (panele 

Woda, Energia cieplna, Gaz, Diagnostyka). 

Aby wyświetlić zdarzenia, których wystąpienie generuje alarm wybierz z menu głównego Ustawienia, 

a następnie Alarmy. 

8.1. Wyświetlane alarmy 

Użytkownik ma możliwość wybrania zdarzeń, których wystąpienie ma generować alarm. Aby to zrobić: 

1. Wybierz z menu głównego Ustawienia, a następnie Alarmy. 

2. Zaznacz opcję Tryb diagnostyczny. 

3. Wybierz i zaznacz zdarzenia, które mają powodować wystąpienie alarmu. 

4. Potwierdź wybór przyciskiem Zapisz. 

Odznaczenie opcji Tryb diagnostyczny spowoduje powrót do ustawień początkowych. 

8.2. Alarm wodomierzy stojących 

Aplikacja poprzez Alarm wodomierzy stojących umożliwia wykrawanie urządzeń, w których przez określony 

okres czasu nie zarejestrowano zużycia wody, lub zużycie było mniejsze od wybranej objętości. 

Aby wygenerować alarm wodomierzy stojących: 

1. Wybierz z paska narzędziowego Alarmy, a następnie Alarm wodomierzy stojących. 

 

2. Zaznacz opcję Generuj alarm wodomierzy stojących. 
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Rysunek 34. Okno: Alarm wodomierzy stojących 

3. Określ rodzaj odczytów, które mają być uwzględniane. 

4. Wybierz dozwoloną liczbę dni postoju (maksymalnie rok). 

5. Wybierz maksymalną objętość, w ciągu zadanej liczby dni postoju (maksymalnie 10 m3). Alarm nie 

zostanie wygenerowany, jeśli zużycie przekroczy wybraną wartość. 

6. Potwierdź ustawienia przyciskiem Zapisz. 

7. Wybierz z paska narzędziowego Alarmy, a następnie Analiza ostatnich odczytów z bazy. 

 
Rysunek 35. Okno: Analiza ostatnich odczytów z bazy 

8. Generuj alarmy. 

Aby usunąć Alarm wodomierzy stojących wybierz z paska narzędziowego Alarmy, a następnie Analiza 

ostatnich odczytów z bazy i opcję Wyczyść alarmy. 
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9. Do pobrania 

W menu głównym w zakładce Pomoc > Do pobrania znajdują się pliki, które mogą być przydatne podczas 

użytkowania aplikacji. 

9.1. Format pliku importu 

Plik zawiera informacje dotyczące Pliku importu: 

1. Ogólne informacje o pliku, 

2. Opis kolumn, 

3. Typy urządzeń. 

9.2. Szablon importu 

Szablon importu służy do szybkiego wprowadzenia do aplikacji struktury pomiarowej (patrz ). Zawiera 

przykładowe dane. 

9.3. Inkasent mobile 

Znajdziemy tu pliki do instalacji aplikacji Inkasent mobile. 
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10. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

10.1. Jak skomunikować się z terminalem 

Aby nawiązać połączenie aplikacji z terminalem mobilnym: 

3. Uruchom urządzenie mobilne. 

4. Podłącz urządzenie mobilne do komputera PC wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie 

przeznaczone do synchronizacji komputera z urządzeniami mobilnymi (dodatkowe informacje na 

temat podłączenia znajdują się w instrukcji obsługi aplikacji Inkasent mobile). 

Aby nawiązać komunikację z urządzeniem mobilnym: 

5. Wybierz w menu głównym Ustawienia, a następnie z menu kontekstowego Terminal. 

6. W wyświetlonym oknie Ustawienia terminala wybierz odpowiednie urządzenie mobilne 

z zainstalowanym systemem. 

Po wybraniu terminala zostanie aktywowany przycisk Terminal znajdujący się na pasku 

narzędziowym, co oznacza poprawne połączenie urządzenia mobilnego z komputerem PC. 

 

7. Upewnij się, że program inkasencki na terminalu mobilnym jest wyłączony. Komunikacja 

z terminalem w trakcie działania programu może spowodować utratę danych. 

8. Naciśnij przycisk Terminal. Przy każdorazowej próbie nawiązania komunikacji zostanie wyświetlony 

komunikat, aby upewnić się, że oprogramowanie inkasenckie zainstalowane na urządzeniu mobilnym 

zostało wyłączone. Po zapoznaniu się z komunikatem należy nacisnąć przycisk OK. 

W przypadku, kiedy komunikacja z urządzeniem mobilnym zostanie nawiązana, zostanie wyświetlone 

okno Zarządzanie terminalem. 

10.2. Jak przygotować strukturę pomiarową 

Strukturę pomiarową można stworzyć na kilka sposobów: 

 Import z pliku Inkasent PC 2 lub Inkasent PC 3 (CSV) – patrz 4.1.1 

 Import z pliku bazy danych Inkasent PC 2 (mdb) – patrz 4.1.2 

 Ręczne wprowadzenie elementów struktury pomiarowej w aplikacji – patrz 4.1.3 

 Wczytanie bazy stworzonej w aplikacji Inkasent PC 3 (sdf) – patrz 4.1.4 

 Wczytanie struktury pomiarowej z terminala mobilnego wyposażonego w aplikację Inkasent mobile 

– patrz 4.1.5 

10.3. Jak sprawdzić, które urządzenia obsługuje aplikacja 

Podczas dodawania punktu pomiarowego (patrz Ręczne wprowadzenie elementów struktury pomiarowej w 

aplikacji4.1.3) po określeniu rodzaju mierzonej wielkości na rozwijanej liście Typ wyświetlone są wszystkie 

urządzenia (zgodne z wybraną mierzoną wielkością), które obsługuje aplikacja. 
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Rysunek 36. Typ urządzenia 

Dodatkowo lista urządzeń obsługiwanych przez aplikację znajduje się w pliku Format pliku importu 

dostępnego w menu głównym Pomoc > Do pobrania. 

10.4. Jak wymienić urządzenie w punkcie pomiarowym 

Aby wymienić urządzenie: 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt pomiarowy, w którym chcesz wymienić urządzenie 

i wybierz Wymiana urządzenia. 

2. W wyświetlonym oknie wybierz typ i model oraz określ numer radiowy nowego urządzenia. 

3. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem OK. 

10.5. Jak stworzyć trasę odczytu 

Aby stworzyć nową trasę odczytową: 

1. Stwórz strukturę pomiarową (patrz 4.1) w oparciu, o którą tworzona będzie trasa. 

2. Z rozwijanej listy w oknie Trasy odczytu wybierz polecenie Dodaj trasę… 
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Na liście rozwijanej dodana zostanie trasa o nazwie Nowa trasa.  

3. Aby zmienić nazwę trasy wybierz przycisk Zmień nazwę ( ). 

4. Dodaj budynki lub grupy do trasy odczytowej przeciągając (przytrzymując lewy klawisz myszy) wybrane 

obiekty ze struktury pomiarowej do okna ze stworzoną trasą. 

10.6. Jak ustawić budynki trasy w kolejności w jakiej będzie odczytywał je inkasent 

Aby uporządkować budynki trasy pomiarowej możesz zmieniając ich kolejność za pomocą przycisków 

na pasku narządzi Budynek: 

 Przesuń na początek trasy , 

 Przesuń wyżej , 

 Przesuń niżej , 

 Przesuń na koniec trasy , 

 Usuń budynek . 

10.7. Czym się różni Usuń trasę od Wyczyść trasę 

Wyczyszczenie trasy to usunięcie z niej wszystkich budynków (nazwa trasy zostanie), a usunięcie trasy kasuje 

ją z listy tras. 

 

10.8. Jak uaktualnić dane dla trasy 

Aby dodać nowe lub uaktualnić edytowane budynki i grupy do trasy odczytowej przeciągnij (przytrzymując 

lewy klawisz myszy) wybrane obiekty ze struktury pomiarowej do okna ze stworzoną trasą. Zmienioną trasę 

należy uaktualnić w terminalu. 

10.9. Jak wgrać trasę do terminala 

Aby zapisać trasę w urządzeniu mobilnym należy postępować zgodnie z rozdziałem 6.3. 

10.10. Jak pobrać dane odczytowe z terminala 

Aby pobrać dane odczytowe z terminala: 

1. Naciśnij przycisk Terminal ( )znajdujący się na pasku narzędziowym. W wyświetlonym 

oknie Zarządzanie terminalem wylistowane zostaną wszystkie trasy pomiarowe znajdujące 

się na urządzeniu. 

2. Zaznacz trasy, z których mają zostać wczytane dane i naciśnij przycisk Wczytaj ( ). 
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Pomyślność operacji zostanie potwierdzona wyświetleniem odpowiedniego komunikatu: 

 

3. Zatwierdź komunikat przyciskiem OK, w oknie Zarządzanie terminalem wciśnij Anuluj. 

Dane zostaną wczytanie i widoczne będą w odpowiednich panelach. 

10.11. Jak zobaczyć szczegóły odczytu niezaprezentowane w tabeli 

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o odczytach kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany odczyt 

i wybierz Szczegóły zgodnie z rozdziałem 3.5. 

10.12. Jak przygotować raport bilansowania punktu pomiarowego 

1. Stwórz strukturę liczników-podliczników (patrz 7.1). 

2. Wybierz na strukturze pomiarowej licznik główny dla którego ma zostać wygenerowany raport 

bilansowania. 

3. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Bilansowanie punktu pomiarowego. 

4. Określ nazwę raportu i parametry odczytów, które mają być uwzględnione w bilansowaniu. 

5. Zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Pobierz…. 

6. Wybierz miejsce zapisy pliku z raportem i naciśnij Zapisz. 

10.13. Jak wyświetlić odczyty z wybranego punktu pomiarowego 

Aby wyświetlić odczyty z wybranego punktu pomiarowego kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany 

punkt pomiarowy na strukturze i wybierz które z odczytów mają zostać wyświetlone. 

 

10.14. Jak sprawdzić jakie zdarzenia generują alarmy 
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Aby sprawdzić jakie zdarzenia generują alarm wybierz z menu głównego Ustawienia, a następnie Alarmy. 

Zdarzenia, dla których alarmowanie jest włączone zaznaczone są symbolem: . 

10.15. Jak wygenerować alarm dla wodomierzy stojących 

Aby wygenerować alarm należy postępować zgodnie z rozdziałem 8.2. 

10.16. Jak dokonać aktualizacji aplikacji 

Są dwa sposoby na dokonanie aktualizacji. 

 Pierwszy sposób to pobranie nowszej wersji aplikacji ze strony http://software.telemetria.eu 

 
Rysunek 37. Pobranie nowszej wersji oprogramowania ze strony internetowej 

W polu Wersja domyślnie są wyświetlane wersje stabilne. Aby zobaczyć wszystkie dostępne wersje należy 

wybrać Pokaż wszystkie wersje. 

 Drugi sposób to aktualizacja z poziomu aplikacji.  

Z menu wybieramy Pomoc a następnie O programie. 

 

Zostanie wyświetlone okno z informacjami o programie, na którym należy wybrać przycisk Aktualizuj. Jeżeli 

wersja, z której korzystamy jest aktualna to przycisk będzie nieaktywny z informacją Wersja aktualna. 

http://software.telemetria.eu/
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Rysunek 38. Okno: O programie - dostępna aktualizacja 

Po wyborze przycisku Aktualizuj automatycznie rozpocznie się aktualizacja oprogramowania. 

 

Rysunek 39. Aktualizacja 

Po wykonaniu aktualizacji w oknie O programie będzie informacja o aktualnej wersji. 
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Rysunek 40. Okno: O programie - wersja aktualna 

3.7.0 
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10.17. Jak ustawić formatowanie danych w eksporcie odczytów 

Aby ustawić formatowanie danych wybierz z menu głównego Ustawienia, a następnie Formaty danych. 

Możliwe jest ustawienie: 

 Formatu daty 

 Liczby miejsc dziesiętnych objętości 

10.18. Jak ustawić poprawnie format daty do eksportu odczytów 

Domyślnie ustawionym formatem daty do eksportu jest: yyyy-MM-dd HH:mm:ss. 

W przypadku błędnie ustawionego formatu pole zostanie oznaczone na czerwono i nie będzie możliwe 

zatwierdzenie zmian. 

Aby poprawnie ustawić format daty należy używać symboli zastępczych: 

 yyyy - wyświetlanie roku, 

 MM - wyświetlanie miesiąca, 

 dd - wyświetlanie dnia, 

 HH - wyświetlanie godziny w formacie 24-godzinnym, 

 hh - wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym, 

 mm - wyświetlanie minut, 

 ss - wyświetlanie sekund. 

Przykładowe poprawne formaty daty: dd.MM.yyyy HH:mm, yyyy/dd/MM hh:mm. 

10.19. Jak zmienić nazwy kolumn 

Nazwy można zmienić klikając w ikonę ołówka umieszczoną w nagłówku kolumny. 

W każdej chwili jest możliwy powrót do domyślnych nazw – ikona X jeżeli została nadana własna nazwa. 

 Zmienione nazwy kolumn wpływają na nazwy kolumn w nagłówku eksportowanych odczytów 

Możliwe jest też przełączanie się pomiędzy nazwami domyślnymi i własnymi w ramach konkretnego panelu 

odczytowego: 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu odczytowym 

2. W Ustawienia kolumn wybierz Przywróć domyślne nazwy lub Przywróć aliasowane nazwy 
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10.20. Jak ustawić szablon eksportu 

W panelach odczytowych: 

 Woda – Odczyty pomiarowe 

 Energia cieplna – Odczyty ciepłomierzy 

 Energia cieplna – Odczyty podzielników 

 Gaz – Odczyty pomiarowe 

możliwe jest ustawienie szablonu eksportu: 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu 

2. W Ustawienia kolumn wybierz Konfigurator eksportu 

 

Każdy panel odczytowy ma własny szablon eksportu w ramach którego możliwe jest: 

 Wybranie kolumn do eksportu 

 Wybranie separatora kolumn oraz kwalifikatora tekstu 

 Wybranie separatora dziesiętnego 

 Wybranie zachowania dla części dziesiętnej liczby oraz liczby miejsc po przecinku 

 Ustawienie dołączania wiersza nagłówkowego 

 Ustawienie formatu daty i czasu 

 Wybranie kodowania pliku oraz znaku końca linii 

10.21. Jak wyeksportować dane z użyciem szablonu eksportu 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu odczytowym 

2. Wybierz Eksport odczytów 

3. Wprowadź nazwę pliku 

4. Wybierz Zapisz jako typ: Eksport zgodny z szablonem 

5. Kliknij w Zapisz 
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