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1. Загальна інформація

Оснащення побутових вузлів обліку газу системами телеметрії, дозволяє 
не тільки оперативно отримувати достовірну інформацію з великої 
кількості територіально розподілених об'єктів, а й значно підвищити 
безпеку та експлуатаційну надійність системи газопостачання 
внаслідок підвищення оперативності управління та попередження 
аварійних ситуацій.

Автономна система збору даних з комунально-побутових пунктів 
обліку витрат газу на базі комунікаційного модуля AETel, призначена 
для контролю робочих параметрів побутових приладів обліку газу і 
передачі отриманої інформації по каналу стільникового зв'язку 
стандарту GSM/GPRS на сервер збору даних і АРМ оператора та інших 
користувачів системи телеметрії.

Схема застосування системи телеметрії представлена на рисунку 1.
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2.1. Програмні та апаратні вимоги до робочого місця.

Кінцеві користувачі авторизуються в системі телеметрії через Web- 
браузер і можуть переглядати місячні архіви по споживанню природного 
газу з будь-якої точки при наявності доступу до мережі Інтернет.

Вимоги до обладнання клієнтських робочих станцій:

процесор не нижче Pentium4 1 ГГц (або аналог);

ОЗП не менше 1 Гб;

Клієнтське ПЗ має бути сумісним з браузерами Chrome (версія старше 
12), Firefox (версія старше 9), або аналогічними за функціональними 
можливостями.

2.2. Рівень підготовки користувача.

Користувач системи повинен володіти такою кваліфікацією:

мати навички роботи в Інтернет за допомогою браузера Firefox / 
Chrome / Opera і т.п .;

забезпечувати надійність і безпеку індивідуальних паролів;

знати регламенти Компанії в обсязі, необхідному для виконання 
своїхпосадових обов'язків.

3.1. Порядок підготовчих дій для роботи з системою.

Перед початком роботи з системою користувачеві необхідно виконати 
наступні дії: відкрити web-браузер, перейти за адресою системи 
управління (http://aetel.applen.com.ua) та ввести логін / пароль в формі 
введення.

2. Умови застосування

3. Підготовка до роботи
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4. Основні розділи

3.2. Порядок перевірки працездатності.

Якщо при спробі доступу до системи з клієнтського робочого місця за 
допомогою web-браузера не виникає повідомлень про помилки, то 
система працює нормально. У випадку некоректної роботи слід 
звернутися в службу підтримки.

4.1. Газо-транспортні компанії.

Даний розділ містить довідкову інформацію про управління газового 
господарства.

4.2. Блоки телеметрії.

Даний розділ являє собою перелік лічильників з блоками телеметрії, із 
зазначенням IMEI, типу лічильника, серійного номера, обслуговуючого 
філії та відповідного особистого рахунку.

4.3. Архів показників.

У розділі представлена архівна інформація про дату вимірювання, 
накопиченому обсязі і витраті газу для всіх лічильників.

4.4. Експорт.

В даному розділі користувач системи може виконати експорт показників 
за необхідний період в необхідному файловому форматі (PDF, XLS, DBF, 1С).

4.5. Конструктор графіків і схем.

В даному розділі користувач системи може управляти візуалізацією 
отриманих даних для зазначеної групи параметрів, типу і періоду     
даних.
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5.1. Авторизація у системі.

Після відкриття браузера і переходу на вказану адресу (aetel.applen.com.ua - 
рисунок 2), користувачеві необхідно ввести логін і пароль (рисунок 3).

Рисунок 2 - Головна сторінка системи

Рисунок 3 - Сторінка авторизації
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5. Опис операцій



Рисунок 4 - Вибір необхідного лічильника

Рисунок 5 - Введення особистого рахунку абонента
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5.3. Введення особистого рахунку.

Для того, щоб внести особистий рахунок абонента, у якого буде встановлений 
даний лічильник, користувачеві необхідно у вікні РЕДАГУВАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА 
(рисунок 5) заповнити поле ОСОБИСТИЙ РАХУНОК і потім зберегти зміни.

Адміністрування системи телеметрії через web-інтерфейс

5.2. Вибір лічильника.

Для вибору необхідного лічильника користувачеві необхідно перейти в 
розділ БЛОКИ ТЕЛЕМЕТРІЇ головного меню системи. Потім необхідно 
клацнути лівою кнопкою миші на значку РЕДАГУВАТИ напроти 
потрібного лічильника в правій частині таблиці (рисунок 4).
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Рисунок 6 - Експорт даних

Рисунок 7 - Графік накопиченого обсягу газу
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5.4. Експорт даних.

Експорт здійснюється вручну або автоматично в формати XLS, PDF, DBF і 
1С. Користувачеві необхідно перейти в розділ ЕКСПОРТ головного меню 
системи, а потім, встановивши критерій фільтрації і вибравши необхідний 
період і формат, натиснути на кнопку ЕКСПОРТУВАТИ (рисунок 6).

5.5. Режими візуалізації.

Можлива візуалізація отриманих даних як у вигляді таблиць, так і 
графіків. Налаштування відображення даних доступні у вікні ПЕРЕГЛЯД 
ЛІЧИЛЬНИКІВ (рисунок 7).
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Рисунок 8 - Вікно управління розкладом передачі даних

5.6. Управління розкладом передачі даних.

Передача актуальних даних на сервер постачальника газу виконується з 
періодичністю 1 раз на місяць, за розкладом, заданому на сервері. У 
розділі меню Перегляд ГТК (рисунок 8) користувач може налаштувати 
необхідну дату і час передачі актуальних даних на сервер збору і 
зберігання інформації.
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Адреса:

01034, Україна, м. Київ,                   
вул. Рейтарська, 2

Телефон:

+38 (044) 247-05-89
+38 (098) 906 59 28

Е-mail / Web-сайт:
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