
APPly
engineering

Інструкція користувача
з експорту та подальшого імпорту показань
в білінгову систему «Gasolina»

www.applen.com.ua



2

Зміст

1. Загальна інформація...........................................03

2. Експорт даних........................................................03

3. Імпорт показників................................................04

3.1. Експорт даних з системи 
        віддаленого моніторингу..............................04
3.2. Імпорт показників з файлу CRM..................05

3.3.  Форма выбору файлу.....................................06

3.4.  Імпорт показників у Site-таблицю..............08

3.5.  Імпорт показників з Site-таблиці................09

3.6. Заповнення форми з імпорту
        показників з Site-таблиці..............................10

3.7. Створення показників з Site-таблиці..........11

www.applen.com.uaІнструкція користувача



1. Загальна інформація

У цьому посібнику міститься опис дій з експорту даних з системи 
віддаленого моніторингу, діагностики та вимірювань та імпорту цих 
показань в білінгову систему «Gasolina».

Пропонується наступний метод з експорту/імпорту показників:

1. Експорт показників з системи віддаленого моніторингу, 
діагностики та вимірювань в проміжний файл;

2. Імпорт показників з проміжного файлу в білінгову систему 
«Gasolina».

2. Експорт даних

Після входу в панель управління, необхідно перейти в розділ «Експорт». 
У формі, що з'явилася, в поле «Критерій фільтрації» необхідно вказати 
УЕГГ, в поле «Вибірка За», в випадаючому списку вибрати своє 
підприємство, в полях «Період з» і «Період по» відповідно вказати 
період вибірки показань (рис. 1).

У полі «Формат виводу» необхідно вибрати формат «CSV (формат 
Gasolina)».
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Рисунок 1 - Експорт даних

Імпорт показників здійснюється за допомогою site-таблиці в білінгову 
систему «Gasolina».

Для імпорту даних в систему «Gasolina» необхідно виконати наступний 
порядок дій:

3.1. Експорт даних з системи віддаленого моніторингу, діагностики та 
вимірювань в проміжний файл у форматі «CSV (формат Gasolina)» (див. 
розділ 2, рис. 1). У формі «Експорту» необхідно заповнити поля фільтра і 
викликати кнопку «Експортувати». В результаті, система сформує файл з 
показниками і запропонує зберегти його на локальний диск користувача. 
Необхідно зберегти отриманий файл.

3. Імпорт показників
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Рисунок 2 - Виклик методу «Імпорт показників в site-таблицю
 з файлу CRM ...»

3. 2. У білінговій системі «Gasolina» викликати метод «Імпорту показників 
в site-таблицю з файлу CRM ...» (див. рис. 2). Адреса методу в білінгової 
системі «Gasolina»: Робота / <Ваше місто> / Імпорт показників в 
site-таблицю з файлу CRM.
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Рисунок 3 - Форма вибору файлу

3.3. Вибрати файл з показниками для імпорту в в білінгову систему 
«Gasolina» (див. рис. 3, 4) і натиснути кнопку «Імпорт».
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Рисунок 4 - Вибір файлу для імпорту

7Експорт та подальший імпорт показань в білінгову систему «Gasolina»



8

Рисунок 5 - Імпорт показників в Site-таблицю

3.4. Імпорт показників в Site-таблицю. При виклику кнопки «Імпорт» 
система виконає імпорт показників в Site-таблицю. Після закінчення 
імпорту сформує «Журнал повідомлень» (див. рис. 5).
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3.5. Імпорт показників з Site-таблиці і рознесення показників по 
особових рахунках абонентів. При виклику кнопки «Імпорт» система 
виконає імпорт показників в Site-таблицю. Адреса методу в білінгової 
системі «Gasolina»: Робота / <Ваше місто>/ Імпорт показників з 
Site-таблиці (див. рис. 6).

Рисунок 6 - Імпорт показників з Site-таблиці
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Рисунок 7 - Заповнення форми по імпорту показників
 з Site-таблиці

3.6. Заповнення форми з імпорту показників з Site-таблиці (див. рис. 7).
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Рисунок 8 - Створення показників з Site-таблиці

3.7. Перегляд журналу повідомлень: Створення показників з Site-таблиці 
(див. рис. 8).
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