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Oprogramowanie ADMINISTRATOR

Dedykowane  jest  dla  osób  zarządzających  nieruchomościami.  Umożliwia  precyzyjne 
zdefiniowanie  struktury  opomiarowanych  lokali  wraz  z  zainstalowanymi  w  nich 
wodomierzami  elektronicznymi  i_Flux.  Każdy  z  wodomierzy  wyprodukowanych  przez 
firmę  Ecomess  posiada  niepowtarzalny  numer  seryjny.  Oprogramowanie 
ADMINISTRATOR komunikuje się z bazą danych zawierającą wszystkie wyprodukowane 
wodomierze.  Dzięki  temu  numery  wprowadzanych  wodomierzy  są  na  bieżąco 
weryfikowane  co  zabezpiecza  użytkownika  przed  popełnieniem  błędu  i  zapewnia 
poprawną komunikację radiową.

Stworzona  w  ten  sposób  kompletna  struktura  lokali  wraz  z  przypisanymi  do  nich 
wodomierzami  jest  zapisywana  w  pliku  odczytowym  i  może  być  wielokrotnie 
wykorzystywana.  W  przypadku  konieczności  wymiany  wodomierzy,  wystaczy  zmienić 
numery seryjne przypisane do lokali, a cała struktura pozostaje bez zmian.

Zastosowane  w  programie  rozwiązanie  jest  bardzo  przyjazne  dla  użytkownika.  Na 
przykład dodanie kolejnych lokali do już zdefiniowanego budynku nie wymaga ponownego 
wpisywania  wszystkich  danych,  ponieważ  dodanie  nowego  lokalu  jest  możliwe 
w strukturze typu drzewo.

Po utworzeniu struktury lokali i przypisaniu do nich wodomierzy, Zarządca nieruchomości 
może  wygenerować  plik  odczytowy  i  przenieść  go  na  urządzenie,  którym  realizowany 
będzie  odczyt  wskazań  wodomierzy.  Podczas  tworzenia  pliku  odczytowego  jest  on 
kodowany  hasłem,  definiowanym  przez  użytkownika.  Każde  kolejne  otwarcie  pliku 
odczytowego wymaga podania tego właśnie hasła.
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Okno programu ADMINISTRATOR
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1. Formularz wprowadzania 
danych.

2. Graficzna struktura lokali.

3. Ekran  wprowadzania  danych 
wodomierzy.



Wymagania techniczne:

Oprogramowanie  ADMINISTRATOR  i  ODCZYT  może  być 
zainstalowane  i  używane  na  komputerach  i  urządzeniach  mobilnych 
działających  w  oparciu  o  system  operacyjny  Windows  wersja  co 
najmniej  XP,  7,  8,  10  i  zainstalowanym  dodatkiem  .NET  Framework 
3.5.  Zalecane  jest  minimum  2  GB  pamięci  RAM  i  minimum  10  MB 
przestrzeni dyskowej.

Najważniejsze cechy:

• bezpieczeństwo danych dzięki kodowaniu plików odczytowych;

• przyjazny interfejs użytkownika;

• intuicyjna obsługa;

• bardzo wysoka skuteczność odczytów drogą radiową;

• drzewiasta struktura danych lokali ułatwiająca wprowadzanie i modyfikowanie danych. 
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Oprogramowanie ODCZYT

Instalowane  jest  na  urządzeniu  odczytowym  działającym 
w  oparciu  o  systemem  Windows.  Do  urządzenia  należy 
podłączyć  przez  port  USB  antenę  RMK500,  która  zapewni 
komunikację radiową z wodomierzami i_Flux.

Po zarejestrowaniu wskazań wszystkich wodomierzy pracownik 
zapisuje  plik  z  danymi.  Po  powrocie  do  biura  plik  jest   
przenoszony  na  komputer  z  programem  ADMINISTRATOR, 
który  po  podaniu  hasła  pozwala  na  odkodowanie  odczytanych 
danych,  zapisanie  ich  w  pliku  CSV  i  wykorzystanie  do 
rozliczenia lokali czy szczegółowych analiz i bilansów.

Wygenerowany plik odczytowy należy przenieść na urządzenie odczytowe  i otworzyć go 
w  oprogramowaniu ODCZYT.  Do  otwarcia  pliku  wymagane  będzie  hasło,  które  zostało 
wprowadzone podczas tworzenia pliku.

Po  otwarciu  pliku  możliwe  jest  wyświetlenie  struktury  punktów  pomiarowych 
i  uruchomienie  odczytu  wodomierzy  drogą  radiową.  W  trakcie  wykonywania  odczytu, 
oprogramowanie na bieżąco aktualizuje liczbę odczytanych wodomierzy.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie  jest możliwe odczytanie wskazań wodomierza drogą 
radiową,  pracownik  wykonujący  odczyt  może  odczytać  stan  wodomierza  w  sposób 
tradycyjny (wzrokowo), a jego stan wprowadzić do oprogramowania ODCZYT.

W przypadku,  gdy wodomierz  został  odczytany  prawidłowo,  odpowiadająca mu  pozycja 
na  liście  punktów  pomiarowych  zaznaczana  jest  kolorem  zielonym.  Sytuacje  alarmowe 
sygnalizowane  są  odpowiednimi  kolorami.  Na  przykład,  jeżeli  odczytany  drogą  radiową 
wodomierz  zarejestrował  wpływ  silnego,  zewnętrznego  pola  magnetycznego,  wówczas 
jest  to  sygnalizowane  kolorem  fioletowym.  Szczegóły  zostały  opisane  w  instrukcji 
oprogramowania.
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1. Panel  ikon,  umożliwiających  sterowanie  funkcjami 
oprogramowania ODCZYT;

2. Okno  główne  programu  zawierające  listę  punktów  trasy 
odczytowej;

3. Pole  komunikatów,  informujących  użytkownika  m.in. 
o postępie pracy.


