Інструкція щодо заповнення електронних форм на сторінці
Енергомоніторингу Одеської Області (http://e-monitoring.info/)
Початково розіслані логіни і паролі установ з часом могли змінитися,
у разі труднощів із входом в систему, просимо направити електронного
листа з назвою установи на адресу електронної пошти -

vopanin@gmail.com,

0934765850 (Віктор Панін)
1. В адресну строку браузера необхідно ввести інтернет-адресу
Енергомоніторингу Одеської Області - http://e-monitoring.info/;
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2.Далі на стартовій сторінці треба натиснути кнопку «Вхід» (на малюнку
вище у червоному прямокутнику);
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3.На сторінці http://e-monitoring.info/enter/ необхідно ввести логін і пароль
Вашої установи та натиснути кнопку «Увійти» (на малюнку вище у червоному
прямокутнику);

4.Вас буде перенаправлено на сторінку Вашої установи, яка матиме вигляд
як на малюнку нижче. Спочатку треба натиснути клавішу «Редагувати» (на
малюнку нижче у червоному прямокутнику) для заповнення загальної
інформації про об’єкт. Заповнивши послідовно наступні розділи: «Загальна
інформація», «Технічні параметри об’єкту», «Система опалення»,
«Джерело теплопостачання», «Електропостачання», «Освітлення», необхідно натиснути клавішу «Зберегти», якщо всі данні введені правильно,
або клавішу «Не зберігати зміни та повернутись назад».
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Особливу УВАГУ треба приділити розділу «Джерело теплопостачання»!
Існує чотири варіанти вибору джерела теплопостачання:
1)Локальна котельня (тобто котельня, яка знаходиться на балансі
установи і використовується для опалення будівлі).
2)Підключення до центрального теплопостачання.
3)Підключення до іншого об’єкту (тобто коли котельня знаходиться на
балансі сусідньої установи, або Ваша установа не є балансоутримувачем
будівлі і орендує у ній приміщення).
4)Опалення тільки електрикою (встановлена електрична система
опалення на базі локальних обігрівачів).
5.За наявності локальної котельної треба натиснути клавішу «Додати
котел» як показано на малюнку вище і вказати технічні параметри котельного
агрегату.

6.У випадку коли на балансі установи знаходиться декілька корпусів,
необхідно натиснути клавішу «Додати корпус», ввести назву корпусу. На
стартовій сторінці установи з’явиться доданий Вами корпус та дві кнопки:
«[Редагувати]» і «[Видалити]», як наведено на малюнку нижче.
Натиснувши «[Редагувати]» Ви перейдете на сторінку корпусу де
необхідно заповнити відповідну інформацію стосовно будівлі.
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7. Після заповнення вищезазначених форм необхідно додати фотографії
об'єкту, скан копіі або фотографіі технічної документації, та термографічні
знімки (у разі їх наявності). Як це зробити вказано на малюнках нижче:
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1) Спочатку необхідно натиснути клавішу «Редагувати фото»

2)Після цього вас буде перенаправлено на сторінку для завантаження фото.
Натискаємо «Обрати файли»

3)Після вибираємо шлях для завантаження файлів , обираємо файли та
натискаємо клавішу «Відкрити». Після цього почнеться процес завантаженн
я файлів до галереї об’єкту.

Важливо! Файли необхідно завантажувати в форматі .jpg
4) Після завершення завантаження необхідно натиснути «Додати файли в
форматі JPEG»
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8. Перевірка геолокації. В сайт вбудовано функцію відображення об’єкту
на картах GoogleMaps.
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Якщо геолокація Вашого об’єкту не відповідає дійсності перевірте
правильність введення Вами адреси об’єкту в вкладці «Редагувати».
9. Останньою треба заповнити сторінку [Споживання по рокам],
натиснувши відповідну клавішу на сторінці установи. На форму таблиці
введення даних споживання енергоресурсів має вплив «Джерело
теплопостачання». Якщо було обрано локальну котельну як джерело

теплопостачання, то обов’язково треба додати котел та вказати яке
використовується паливо, споживання якого треба ввести у відповідні колонки
таблиці [Споживання по рокам].
В випадку коли обрані інші джерела теплопостачання за наявності обліку
споживання теплової енергії треба у колонку «Обсяг отриманого тепла, ГКал»
внести помісячний обсяг споживаного тепла. У наступну колонку «Витрати на
отримане тепло, грн» ввести помісячні дані щодо вартості спожитої теплової
енергії, далі у наступній колонці зазначити тариф (вартість у грн.) за 1 Гкал.
Якщо прилад обліку теплової енергії відсутній, треба у колонку «Обсяг
отриманого тепла, ГКал» залишити порожньою, у колонці «Витрати на
отримане тепло, грн» зазначити щомісячну суму яка витрачається на опалення
будівлі, а в колонці «Вартість ГКал отриманого тепла» вказати тариф грн./м2 за
кожен місяць.
Дані про енергоспоживання треба ввести починаючи з січня 2013 року.
Також варто зауважити, що загальну інформацію по кожному корпусу
треба вводити окремо, а споживання енергоресурсів треба вносити в цілому
по установі/підприємству.
Насьогодні сайт обладнаний функціоналом автоматизованого збору даних
з лічильників теплової енергії онлайн. Отже якщо Ваш об’єкт обладнаний
модулем автоматичної передачі даних у вкладці «Погодинні дані з
лічильників» буде відображатися погодинне/подобове/помісячне
споживання енергоресурсів.
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Даний функціонал дозволяє переглядати дані про споживання
енергоресурсів на обраних інтервалах з мінімальним кроком 1 година.
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Після вибору періоду в табличному вигляді завантажуються файли про
споживання енергоресурсів, параметри теплоносія та параметри
мікроклімату приміщень. Даний звіт про споживання теплової енергії можна
завантажити в форматі EXCEL натиснувши відповідну клавішу.

10. Окрім онлайн перегляду та формування звітів про споживання
енергоресурсів сайт дозволяє порівнювати об’єкти між собою та вигружати
порівняльні звіти в форматі EXCEL.

Порівняльний звіт можна завантажити в форматі EXCEL натиснувши
відповідну клавішу.
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