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СПИСАК АКРОНИМА И СКРАЋЕНИЦА

COP

Coeficient of Performance - Просечан фактор хлађења

CUSUM

Cumulative Sum – Кумулативна сума

ЕМИС

Energy Management Information System

ЕЕR

Energy Efficency Ratio - Просечан фактор грејања

Е-Т

Енергија - Температура

ИСЕМ

Информациони систем за енергетски менаџмент

МS

Microsoft

ПТВ

Потрошна топла вода

Сл. гл. РС

Службени гласник Републике Србије

www

World Wide Web – Светска мрежа
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УВОД
Информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ) је интернет апликација,
односно рачунарски програм који служи као основни алат за подршку системском
енергетском менаџменту. ИСЕМ (енглески: Energy Management Information System ЕМИС) је пројектован на платформи релационе базе података и веб архитектури, што
значи да му се може приступити са било којег рачунара са интернет прикључком
коришћењем најзаступљенијих интернет претраживача доступних на тржишту, као што
су: Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, Apple Safari итд.
ИСЕМ омогућава:
•

Формирање базе података (регистра) објеката i (зграда ii, делова зграда,
слободностојећих зграда, слободностојећих зграда унутар комплекса зграда и
комплекса зграда) чија се потрошња енергије, енергената и воде прати;

•

Евидентирање и одржавање тачности (ажурности) скупа релевантних података
потребних за дефинисање стања појединачног објекта у бази података
(регистру), нпр:
o Општих података (назив, адреса, намена, површина, година изградње,
итд.),
o Конструктивних података (начин на који је објекат изграђен и у каквом је
општем стању),
o Енергетских података (врсте енергије и енергената, који су главни
потрошачи енергије и воде у објекту и колико та потрошња износи у
физичким и новчаним јединицама).

•

Континуално прикупљање података и надзор потрошње свих врста енергије и
енергената (нпр. електрична енергија, природни гас, уље за ложење средње С
(мазут), уље за ложење ниско сумпорно, огревно дрво, угаљ, топлотна енергија,
пара, ПТВ итд.) и воде. Унос података о потрошњи енергије, енергената и воде
врши се на један од следећих начина:
o Мануелно, односно „ручним” уносом података од стране крајњих корисника
у предефинисане обрасце путем веб апликације. Интервал уношења
података углавном одговара интервалу на фактурама за енергију, енергенте
и воду. Поред тога, могуће је и чешће уношење података на основу
директног очитавања са одговарајућих мерача и бројила;
o Аутоматски, односно преузимањем података са мерача који имају
могућност даљинског очитавања (водомер, мерач потрошње гаса,
калориметар, бројило електричне енергије и сл.);
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o Преузимањем података које путем интернета достављају снабдевачи
енергијом или водом.
• Обраду и анализу прикупљених података и њихову интерпретацију кроз систем
(у облику предлога) унапред дефинисаних енергетских и финансијских
извештаја, графика и анализа;
• Контролу над трошковима и постављање циљева за смањење трошкова за
енергију, енергенте и воду;
• Међусобну комуникацију корисника система са аутоматским системом
информисања и упозоравања корисника;
• Статистичку контролу уноса података и постављање аларма за прекорачења
задатих вредности потрошње;
• Једноставно и лако праћење резултата спровођења пројеката повећања
енергетске ефикасности;
Нова и побољшана верзија ИСЕМ-а задржава све функционалности које су већ у пракси
потврђене кроз рад са претходним верзијама система. Новоуграђене функционалности
су увођење вишевалутног система, дефинисање кључних показатеља и циљних
вредности потрошње енергије, побољшање могућности анализе прикупљених
резултата и интеграција са спољним системима података ради прикупљања
различитих (нпр. метеоролошки подаци) параметара релевантних за успостављање
одговарајућих корелација са потрошњом енергије.
1 Објекат у смислу овог приручника је грађевина или група грађевина спојених са тлом која представља
физичку/функционалну/технолошку целину (зграде, делови зграда и групе зграда свих врста, јавно
осветљење, итд.).
2

Зграда у смислу овог приручника је објекат са кровом и спољним зидовима изграђен као самостална
употребна целина намењена за становање или обављање неке делатности.
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1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
КОРИСНИЧКОГ СИСТЕМА ИСЕМ
1.1. ПОЧЕТАК РАДА СА ИСЕМ АПЛИКАЦИЈОМ
1.1.1. ПРИЈАВА ЗА РАД У СИСТЕМУ
ИСЕМ је веб апликација, стога је потребно да рачунар корисника има приступ
интернету. Корисник ИСЕМ-а треба да има основна знања за рад са рачунаром која
обухватају стандардне процедуре обраде и прегледа података у MS Windows i MS
Office апликацијама, као и процедуре прегледа интернет страница.
Пре него што се приступи ИСЕМ-у потребно је покренути MS Windows и један од
расположивих интернет претраживача (Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox,
Opera, Apple Safari итд.).
Први корак је унос адресе сервера http://isem.undp.org.rs/у веб претраживач после
чега се отвара почетни прозор за пријаву у ИСЕМ апликацију. Прозор се састоји од
поља за унос корисничког имена и шифре, као и дугмета за пријаву. Предвиђено је и
додатно поље за помоћ ако корисник заборави шифру (види слику 1.).

Слика 1: Прозор за пријаву уласка у ИСЕМ апликацију

Приликом пријаве за рад у апликацији потребно је уписати корисничко име и шифру
после чега се отвара почетна страница ИСЕМ-а.
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У случају да корисник није активан у ИСЕМ-у више од 30 минута, активираће се
сигурносна заштита и аутоматски ће се прекинути конекција на ИСЕМ (енгл. Session
Timeout). Након тога појавиће се почетни прозор апликације па је за наставак рада
потребно извршити поновну пријаву.

1.1.2. „ЗАБОРАВЉЕНА“ ШИФРА
Ако корисник заборави шифру за пријаву у ИСЕМ потребно је да се обрати
администратору система или енергетском менаџеру за помоћ.

1.1.3. ИЗМЕНА ШИФРЕ
Ако се е-маил адреса записана у систему и она уписана у пољу прозора приказаном на
слици 1 не подударају, потребно је обратити се администратору система или
енергетском менаџеру за помоћ.
Новодобијена шифра имаће 8 знакова коју могу садржати у себи велика и мала слова,
специјалне знакове и бројке (изглед поруке је као нпр: „Ваша нова шифра је: -Dd)qA#2“). Корисник приликом следеће пријаве мора уписати ту шифру, а онда је
може променити кликом у заглавље апликације на поље Уреди, како је објашњено у
поглављу 1.3 ИЗМЕНА ШИФРЕ И ПОДЕШАВАЊЕ СЛАЊА ОБАВЕШТЕЊА Е-МАИЛОМ.

1.2. СТРУКТУРА АПЛИКАЦИЈЕ

Слика 2: Структура апликације

Структуру апликације чине следећи елементи:
1. Изборна трака (енгл. ribbon) – садржи функционалну дугмад;
2. Статусна трака;
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3. Радна картица;
4. Трака радних картица;
5. Радни простор;
6. Радни простор – табела.

1.2.1. ИЗБОРНА ТРАКА И ФУНКЦИОНАЛНА ДУГМАД
У изборној траци налази се низ функционалних дугмади којима се приступа модулима
за рад са апликацијом. Довођењем курсора на функционално дугме оно ће бити
означено оквиром жуте боје. Кликом на дугме, отвара се модул са изабраном
функционалношћу и радном картицом као што је приказано на слици 3, а назив
дугмета се зацрвени и на тај начин означи селектовано дугме.
Функционална дугмад за приступ корисничким модулима су:
•

ОБЈЕКТИ – сликовни приказ објеката корисника;

•

ОБЈЕКАТ – приказ основних података о изабраном објекту у модулу ОБЈЕКТИ;

•

О ОБЈЕКТУ – приказ и уређивање детаљних података о изабраном објекту,
сортираних према врстама података;

•

РАЧУНИ – преглед, уношење и уређивање свих рачуна за енергију иенергенте
изабраног објекта;

•

ГРАФИЦИ РАЧУНА – преглед различитих графичких приказа потрошњи,
трошкова, емисија CO2 и осталог према подацима са унетих рачуна;

•

ОЧИТАВАЊА – преглед, унос и уређивање свих очитавања мерача за енергију,
енергенте и воду изабраног објекта;

•

ГРАФИЦИ ОЧИТАВАЊА – преглед различитих графичких приказа потрошње
енергије, енергената, емисија CO2 и осталог према подацима изунетих
очитавања;

•

ИЗВЕШТАЈИ

•

ПОРУКЕ – комуникација корисника унутар ИСЕМ-а. Слање и примање порука и
коментара;

•

АЛАРМИ – постављање и приказ аларма за корисника.

Слика 3: Изборна трака и функционална дугмад
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Функционално дугме за преглед и брзи приступ:
•

АЛАРМИ - обавештења о броју аларма за објекат/објекте корисника са
функцијом брзог приступа модулу АЛАРМИ;

•

ПОРУКЕ – обавештења о броју порука за корисника са функцијом брзог приступа
модулу ПОРУКЕ (слика 4).

Функционална дугмад за уређивање и одјаву:
•

УРЕДИ – измена тајне шифре корисника и е-маил адресе;

•

ОДЈАВА – дугме за прекид рада у апликацији.

1.2.1.1.

ОБАВЕШТЕЊА О АЛАРМИМА И ПОРУКАМА

На изборној траци налази се дугме Аларми: (за аларме) и Поруке: (за поруке) са
придруженим бројевима. Те ознаке представљају упозорење за нове аларме и поруке
пристигле кориснику са приказом броја обавештења. Брзи преглед пристиглих
обавештења може да се обави довођењем курсора на ознаку АЛАРМИ или ПОРУКЕ.
Кликом на леви тастер миша, приказ екрана се пребацује у модул АЛАРМИ или
ПОРУКЕ.

Слика 4: Обавештења о порукама

Након прегледа порука или брисања аларма, обавештења се бришу из изборне траке.
Детаљније о управљању алармима и порукама погледати у поглављима 8. ПОРУКЕ и 9.
АЛАРМИ.

1.3. ИЗМЕНА ШИФРЕ И ПОДЕШАВАЊЕ СЛАЊА
ОБАВЕШТЕЊА Е-МАИЛОМ
Када корисник жели да промени своју сигурносну шифру и подешавања слања емаилова, потребно је да у главној изборној траци кликне на поље Уреди. Тада се
отвара прозор за упис нове шифре како је приказано на слици 5.
Потребно је уписати све тражене податке:
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•

е-маил – уписати е-маил адресу корисника на коју се шаљу обавештења о
алармима или порукама система ИСЕМ;

•

Прими поруке на е-маил – изборно поље, означити за примање обавештења на
е-маил адресу;

•

Стара шифра – уписати стару шифру;

•

Нова шифра – уписати нову шифру;

•

Нова шифра – поновни упис нове шифре.

Кликнути на дугме Ажурирај за чување унетих података. Нова шифра је постављена и
од следеће пријаве корисник треба да користи нову шифру.

Слика 5: Прозор за измену шифре за корисника и поставке е-маил адресе

1.4. ИЗЛАЗАК ИЗ АПЛИКАЦИЈЕ – ОДЈАВА
За излазак из апликације кликнути курсором на натпис Одјава који се налази на
статусној траци. Претраживач се поставља на почетни прозор за пријаву. Рад у
апликацији може да се заврши и кликом на
(или
) у горњем десном углу
прозора претраживача или притиском комбинације тастера ALT+F4.

Слика 6: Изборна трака и дугме за крај рада у апликацији
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Детаљан преглед и начин управљања функционалним дугмадима за модуле, биће
објашњени у поглављима која следе.

1.5. СТАТУСНА ТРАКА
На статусној траци се приказују информације о тренутно одабраном објекту за којег се
приказују подаци и називу корисника који је тренутно пријављен за рад у систему.

Слика 7: Статусна трака објекта

1.5.1. РАДНА КАРТИЦА
На радним картицама се одвија оперативни део рада у апликацији. Након избора
модула (кликом на функционално дугме) на изборној траци се приказује радна
картица. Модул може имати једну или више радних картица. Када модул садржи више
радних картица, свака радна картица има своје посебно заглавље са називом, а
заглавља праве траку радне картице.

Слика 8: Приказ структуре радне картице – подаци уписани у табелу

1. Трака радних картица;
2. Трака са алатима;
3. Радни простор.
Преласком курсора преко заглавља радних картица, мења се њихова боја, а кликом на
заглавље бира се жељена радна картица. Приказује се одабрана радна картица чије је
заглавље означено светлом нијансом боје. Када модул има само једну картицу,
заглавље се не приказује.
Трака са алатима, означена бројем 2 на слици 8, налази се изнад радног простора
картице и састоји се од алата за филтрирање, сортирање, додавање и брисање записа,
уређивање постојећих записа, претраживање, извоз података из апликације у excel
формат записа (детаљније у поглављу 1.5.2 Трака са алатима).
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У радном простору картице могу се приказивати таблице, текст, слике, документи,
графици, извештаји и сл. Записи на радном простору могу бити различито
структуирани. Тако на пример, картица може приказивати само једну таблицу која
заузима цео простор радне површине, записи могу бити груписани у независне меније
којих може бити више, а садржај сваког менија може бити различит (текст, график,
таблица итд.). Картице могу бити подељене водоравним или хоризонталним
разделницима који се могу померати.
На слици 9 налазе се означени менији од којих је један „затворен“ а други „отворен“
што је детаљније објашњено у поглављу 1.5.3. Манипулација менијима.

Слика 9: Приказ структуре радне картице – подаци уписани у обојеним менијима

1.5.2. ТРАКА СА АЛАТИМА
Као што је већ поменуто, на свакој радној картици се налази трака са дугмадима која
представљају различите алате потребне за рад са апликацијом. Укупан број различитих
дугмади варира у зависности од радне картице и корисничке улоге којом се корисник
пријављује.

Слика 10: Приказ траке са алатима

Тако ће корисник с улогом госта у својој траци са алатима имати само основне алате
(нпр. Филтрирање), док ће корисник са улогом администратора имати све
расположиве алате.

Табела 1: Расположиви алати у ИСЕМ-у

Дугме

Функција
Алат за сложена филтрирања и сортирања – Мастер филтер
Алат за филтрирање по врстама – Филтер по врсти
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Алат за извоз табела у Excel запис
Алат за додавање новог записа
Алат за брисање одабраног записа
Алат за придруживање етикете (тага) запису
Алат за брзо претраживање записа
Алат за учитавање наредних 1000 записа.
Приказ табеле за дефинисање подешавања заузетости и унутрашње
температуре
Приказ табеле за унос дневне заузетости и унутрашње температуре

1.5.3. УНОС ПОДАТАКА У ПОЉА
У ИСЕМ-у постоје више врста поља која су објашњена у табели 2. Нека поља могу бити
захтевана (поља која су обавезна) тј. морају бити попуњена да би запис био исправан.
Садржај тих поља мора бити пажљиво унет јер ИСЕМ разврстава записе према тим
пољима и спречава њихово дуплирање. Све ИСЕМ форме имају најмање једно
захтевано поље.
Табела 2: Врсте поља у ИСЕМ-у и начин уноса

Врста поља

Текстуално –
необавезно поље
Текстуално –
обавезно поље
Падајући мени (енг.
dropdown menu)
Опционо поље
Изборна листа
Унос датума

Унос података и примери

Подаци се уносе директно у необавезно поље са белом позадином
(слика 11)
Подаци се уносе директно у поље обавезног уноса са зеленом
позадином (слика 11)
Одабрати понуђено из падајућег менија (слика 12)
Одабрати поља или активирање/деактивирање опције (слика 13)
Податке одабрати из табеле које се приказује кликом на икону
(слика 14)
Кликнути на поље датума и одабрати датум из календара (слика 15)

Слика 11: Текстуални унос података
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Слика 12: Бирање из падајућег менија

Слика 13: Коришћење опционог поља (поље за одабир може бити испред или иза назива
одабира)

Слика 14: Бирање податка из изборне листе

Слика 15: Бирање датума
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1.5.4. УПРАВЉАЊЕ МЕНИЈИМА
Поједине радне картице садрже мноштво различитих података који су распоређени у
својим групама – менијима. Поједини менији су радног карактера и стално се користе,
а понеки су информативног карактера и за поједине кориснике система можда
небитни.
Сваки корисник система може „затворити“ или „отворити“ поједини мени како би
организовао радну картицу и учинио је прегледнијом, тако да приказује само потребне
податке.
Кликом на дугме
сви подаци који се налазе у менију могу да се сакрију а остаје
само заглавље и његов назив а дугме се мења у
. Поновним кликом на дугме
подаци у групи постају опет видљиви. Корисник система не може мењати распоред
менија унутар картице.

Слика 16: Затварање менија на радној картици

1.5.5. ПОДЕШАВАЊЕ ШИРИНЕ ВРСТА

Слика 17: Подешавање ширине врсте

Ширина врста у табличном прегледу подешава се уобичајеним поступком, довођењем
курсора до границе две врсте у заглавље таблице док се курсор не промени у
,
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затим треба кликнути на леви тастер миша и померањем миша, подесити ширину
врсте.

1.5.6. МУЛТИСЕЛЕКЦИЈА ЗАПИСА
Мултиселекција значи истовремено означавање више записа у појединим табелама
апликације. ИСЕМ апликација омогућава корисницима лакши и бржи рад у
ситуацијама када је на већем броју записа потребно извршити неку радњу.
Мултиселекцијом је могуће означити више записа и истовремено их обрисати у једном
потезу или прегледати заједнички скуп података свих означених записа и слично.
Записи се могу мултиселектовати:
•

Појединачним избором – означавање квадратића испред сваког записа у
табели;

Слика 18: Мултиселекција записа – избор неколико појединачних записа

•

Избором свих записа – аутоматски избор записа означавањем квадратића у
заглављу врсте.
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Слика 19: Мултиселекција записа – избор свих појединачних записа

1.5.7. УРЕЂИВАЊЕ ПРИКАЗА ЕКРАНА ПОМЕРАЊЕМ РАЗДЕЛНИКА
Позиционирањем миша на разделник, могуће је подесити приказ екрана на начин који
кориснику најбоље одговара. Довођењем миша на разделник, курсор се промени у
или , зависно од позиције курсора. Распоред екрана се мења кликом на леви
тастер миша уз истовремено повлачење миша. Када је разделник доведен у жељену
позицију пушта се леви тастер миша. Разделници у апликацији могу бити вертикални
или хоризонтални.

Слика 20: Поступак померања разделника на екрану

1.5.8. ДОДАВАЊЕ ЗАПИСА
Додавање нових записа може се остварити помоћу иконе
која се налази на алатној
траци изборне картице. Зависно од врсте новог записа, систем аутоматски отвара
одговарајућу картицу или искочи прозор у коме треба попунити сва потребна поља
или изабрати вредност из изборног менија. За неке записе (нпр. унос новог рачуна)
потребно је пратити „чаробњака“ (wizard) који води корисника приликом уписа
сложенијег записа.

Слика 21: Додавање новог записа у табеларном приказу радне картице
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Уписивање података је могуће само у поља са белом позадином. Код поља са сивом
позадином и иконом
на крају, потребно је кликнути мишем на икону
и
одабрати вредност добијену из изборне листе. Остала поља са сивом позадином се
аутоматски попуњавају. Код поља са падајућим менијем изабрати једну од понуђених
опција.
За крај уноса и снимање података потребно је кликнути на дугме за потврђивање које
може бити облика Креирај, Ажурирај, Ок или слично.
Дугме Одустани кликнути у случају прекида уноса података без снимања унесених
података.

Слика 22: Додавање записа за нови систем грејања

1.5.9. БРИСАЊЕ ЗАПИСА
Брисање записа започиње означавањем реда који мења своју позадину у зелену боју и
кликом миша на икону .
Систем исписује поруку Јесте ли сигурни?, након потврде У реду, одабрани запис се
брише из система.

Слика 23: Брисање записа

1.5.10. АЖУРИРАЊЕ ЗАПИСА
За ажурирање постојећег записа потребно је у табели селектовати ред који је потребно
уредити и курсором миша кликнути на икону
. Отвара се прозор са записима које је
потребно попунити или уредити. Директно уређивање/ажурирање записа је могуће
само у пољима са белом позадином. За поља са сивом позадином и иконом
на
крају, потребно је кликнути мишем на икону и одабрати вредност добијену из изборне
листе. Остала поља са сивом позадином се попуњавају након ажурирања података.
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Записе који се налазе на сивој подлози није могуће мењати, али је могуће поновним
кликом на икону
променити избор у изборној листи.

Слика 24: Ажурирање записа из табеле

Након ажурирања табеле записа кликнути на дугме
како би запис био сачуван
у базу и како би се подаци везани за нови запис приказали на екрану.

Слика 25: Ажурирање записа у менију

Дугме

притиснути у случају прекида уноса података без снимања измена.

1.6. ФИЛТРИРАЊЕ ЗАПИСА – ПРЕТРАЖИВАЊЕ
У ИСЕМ апликацији могуће је филтрирати, односно претраживати записе на три
различита начина.
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1.6.1. БРЗО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Брзо претраживање записа значи да се претраживање врши по кључној речи по
предефинисаним врстама (назив објекта, врста објекта, град, адреса). Претраживање
се врши уписом тражене речи у празно поље у заглављу картице
која се затим потврди кликом на дугме
које се налази поред поља за упис или
притиском дугмета ENTER (↵). Приказаће се сви записи који садрже уписану реч у
врстама. Резултат претраге је једнократан, није могуће запамтити упит и касније га
поновити. Важно је након завршеног претраживања обрисати реч из поља за упис и
притиснути дугме ENTER (↵).

Слика 26: Поступак брзог претраживања

1.6.2. ФИЛТРИРАЊЕ ПО ВРСТАМА
Ово филтрирање врши се филтрирањем по степеницима. За разлику од брзог
претраживања, овде је могуће поставити упит по свакој врсти на једноставан начин.
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Слика 27: Поступак филтрирања по врстама

Кликом на дугме
приказују се додатна поља за услове филтера испод сваке
врсте. Из падајућег менија бира се потребан услов и испод њега се уписује кључна реч
или део кључне речи. Након унете речи, потребно је потврдити претраживање
притиском дугмета ENTER.
Након завршеног претраживања – филтрирања, потребно је обрисати уписану реч из
поља за упис и притиснути дугме ENTER. Резултат претраживања није могуће сачувати
и касније га користити.
Табела 3: Критеријуми за филтрирање

Услов

Функција

Садржи

Филтрира записе који садрже уписану реч или део речи

Не садржи

Филтрира записе који не садрже уписану реч или део речи

Почиње са

Филтрира записе које почињу као уписана реч или део речи

Не почиње са

Филтрира записе које почињу као уписана реч или део речи

Је једнак

Филтрира записе који су једнаки као уписана реч

Је празан
Није празан
Није једнак
=

Филтрира поља која немају записа – празна поља
Филтрира поља која су попуњена записима
Филтрира записе који нису једнаки као уписана реч
Филтрира бројчане вредности које су једнаке уписаној
Филтрира бројчане вредности које су веће или једнаке
уписаној
Филтрира бројчане вредности које су мање или једнаке
уписаној
Филтрира бројчане вредности које су у задатом бројчаном
интервалу А-Б
Филтрира бројчане вредности које нису у задатом бројчаном
интервалу А-Б

>=
<=
У интервалу А-Б
Није у интервалу А-Б
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1.6.3. СЛОЖЕНО ФИЛТРИРАЊЕ – МАСТЕР ФИЛТЕР
Мастер филтер је скуп више функционалности у једној форми. Помоћу њега је могуће
изградити филтере са сложеним условима, дефинисати сортирања више врста записа
по падајућем или по растућем поретку и дефинисати редослед и видљивост врста.
Могуће их је снимити под различитим називима и користити их као предефинисане
филтере за различита претраживања како би се поједноставио рад са великим бројем
записа.
Мастер филтер се састоји од поља са падајућим менијем
из којег се
бирају већ дефинисани филтери и дугме
којим се покреће израда новог филтера.
Кликом на дугме

отвара се искочни прозор (pop-up window) мастер филтера.

Дефинисање редоследа врста које су међусобно повезане називом филтера приказано
је на слици 28.

Слика 28: Мастер филтер – главни прозор

Избором једног реда и кликом на дугме
улази се у мени који омогућава
подешавања одређених параметара за изабрану врсту.
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Слика 29: Мастер филтер – бирање редоследа врста

Избор врста, које треба да буду исписане као резултат претраге, врши се или
додавањем на дугме
(и избором врсте која треба да буде у резултату
филтрирања)или брисањем, односно селектовањем одређене врсте и кликом на дугме
.

Слика 30: Мастер филтер – додавање или брисање врсте из резултата

1.7. ДЕФИНИСАЊЕ НОВОГ ФИЛТЕРА
Приликом дефинисања новог филтера, морају бити попуњена следећа поља:
Назив - дефинише име филтера. Поље мора бити попуњено. Док се не упише назив
филтера, није га могуће сачувати.
Колоне - врши избор колона који се приказују у резултату претраге мастер филтера по
принципу који је описан у делу 1.6.3. Сложено филтрирање – Мастер филтер
У случају потребе, могуће је унети и додатне критеријуме како би филтер могао
удовољити свим захтевима сложености филтрирања (описано у поглављу 1.8. Додатна
прилагођавања филтера). Први корак код креирања филтера је одређивање његовог
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назива. То поље никако не сме остати празно јер се према називу филтера бирају
сачувани филтери. Предефинисане филтере поставља администратор система и они
ништа не филтрирају већ само служе за преглед свих података. Њихов постављени
назив у свим таблицама је ---.
Поред назива у овом делу се налази и дугме
филтера.

, које служи за брисање постојећег

Након уписивања имена новог филтера, потребно је кликнути на дугме
како би
филтер био сачуван. Након креирања новог филтера, прозор и поље Мастер филтер се
аутоматски постављају на новокреирани филтер.
Избором врсте за коју се врше упити, отвара се мени кликом на дугме
врше сва подешавања напредног филтрирања.

, са којим се

У пољу Sort поставља се редослед врста које имају приоритет при сортирању (избором
1↑, врста ће бити прва сортирана у растућем редоследу, 2↓ врста ће бити друга
сортирана у опадајућем редоследу, итд. ).
Поље Поредак у таблици служи за „физичко” распоређивање редоследа врста у
резултату упита (врста са вредношћу 10 ће се појавити са леве стране врсте која има
вредност нпр. 20, итд.).

Слика 31: Мастер филтер – напредна претраживања

Сва напредна претраживања се остварују помоћу овог прозора, а њихова
функционалност објашњена је у поглављу које следи.

1.8. ДОДАТНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ФИЛТЕРА
За изабрану врсту могуће је подесити одређене услове, у односу на које ће резултати
претраге бити приказани односно, неприказани.
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Након избора врсте за коју се поставља неки услов, потребно је попунити следећа
поља:
•

Филтер - падајућа листа са свим упитима за Параметар (табела 4);

•

Параметар филтера - поље за уписивање вредности које врста треба, односно
не треба да испуни (у даљем тексту представљено као Вредност);

•

Агрегатна функција - падајућа листа са агрегатним функцијама који се могу
извршити у пољу.

Филтер оператори се користе за филтрирање и издвајање жељених података из ИСЕМа. У наставку је описано њихово значење.
Табела 4: Филтер оператори

Филтер
Је једнак
Није једнак
Веће од
Мање од

Дефиниција
Записи који садрже Вредност у Пољу
Записи који садрже вредност различиту од Вредности у Пољу
Записи који садрже вредност која је већа од Вредности у Пољу
Записи који садрже вредност која је мања од Вредности у Пољу
Записи који садрже вредност која је већа или једнака од
>=
Вредности у Пољу
Записи који садрже вредност која је мања или једнака од
<=
Вредности у Пољу
Је празан
Записи који немају вредност у Пољу
Није празан
Записи који имају било коју вредност у Пољу
Записи који имају вредност у Пољу измећу две Вредности
У интервалу А-Б
укључујући и њих
Није у интервалу А- Записи који немају вредност у Пољу између две Вредности
Б
укључујући и њих
Записи који садрже Вредност у Пољу. Поље не треба да буде
Садржи
потпуно исто као задата вредност него мора садржати неке
вредности унутар поља
Не садржи
Записи који не садрже Вредност у Пољу
Записи који одговарају Вредности у Пољу
Коришћењем ? укључују се записи који садрже задату вредност
Слаже се са
плус било који знак.
узорком
Коришћењем * укључују се записи који садрже задату вредност
плус један или више знакова.
Записи који не одговарају Вредности у Пољу
Коришћењем ? укључују се записи који садрже задату вредност
Не слаже се са
плус било који знак.
узорком
Коришћењем * укључују се записи који садрже задату вредност
плус један или више знакова.
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Као пример приказан је изглед филтера којим се филтрирају само ИД језика који
садржи слова „Д2”(слика 32).

Слика 32: Мастер филтер – пример услова где врста садржи „Д2“

1.9. ПРИМЕЊИВАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ФИЛТЕРА
Након креирања филтера и његовог чувања под одређеним називом, потребно је
кликнути на дугме
и изаћи из форме Мастер филтер кликом на дугме а
онда на траци са алатима, у пољу са падајућим менијем
одабрати
креирани филтер. Применом тог филтера, ИСЕМ приказује само оне записе који
одговарају задатим критеријумима. Када се у падајућем менију филтера одабере
предефинисани запис „---” тада се филтер уклања, а ИСЕМ приказује све записе.

Примена филтера: На падајућем менију одабере се филтер

Уклањање филтера: На падајућем менију одабере се запис „---”

1.9.1. БРЗО СОРТИРАЊЕ ВРСТА У ТАБЕЛАМА
ИСЕМ нуди брзо сортирање записа по врстама у падајућем или у растућем абецедном
или бројчаном поретку. На почетку сваке врсте налази се ознака
која има функцију
примене растућег и падајућег сортирања записа у изабраној врсти табеле. Кликом на
ознаку она мења изглед у

и означава да је извршено узлазно сортирање. Поновним

кликом на исту ознаку она се мења у
и означава силазно сортирање. Узастопним
кликом на ознаку, наизменично се мења начин сортирања из растућег у опадајући.
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Слика 33: Брзо сортирање

1.9.2. ЕТИКЕТИРАЊЕ (ТАГОВАЊЕ)
Етикетирање или таговање је једноставан начин филтрирања којим се могу лако
приказати записи који су означени као етикетирани. Ради се о филтрирању према
унапред постављеним ознакама које сваки корисник поставља и према њима може
касније прегледати скупове записа са истом етикетом (ознаком или „тагом”). Сваки
корисник у таблицама које су предвиђене за таговање (оне које у траци са алатима
садрже дугме
(реду табеле).

) може кликом на то дугме поставити етикету на означеном запису

Слика 34: Поступак етикетирања (таговања)
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Како поставити етикету на запис? Означити ред кликом на квадратић у табели (или
више њих мултиселекцијом) у којем се налази запис који треба етикетирати и кликнути
на дугме
могуће је:

у алатној траци. Приказаће се прозор за подешавање етикета у коме

•

Селектованом објекту (објектима) дефинисати нову етикету, додајући назив у
празно поље испод натписа Додај нову етикету. Кликом на дугме Додај нову
етикету и Селектованим објектима се додаје уписана етикета (за приказан
случај у врсти етикете ће бити уписано „Етикета 1”) (слика 35);

•

Селектованом објекту (објектима) придружити нека од постојећих етикета
означавањем изборног поља Постави иза натписа постојеће етикете који
желимо придружити (слика 35);

•

Селектованом објекту (објектима) уклонити неку од постојећих етикета
означавањем изборног поља Обриши етикету. Кликом на дугме Обриши
етикету, селектованом објекту уклања се етикета (слика 35).

Претрага записа према етикетама може се извршити помоћу постепеног претраживача
како је објашњено у поглављу 1.6.2. Филтрирање по врстама.

Слика 35: Прозор за уређивање етикета

Напомена: Постављање етикета је дефинисано на индивидуалној основи, тј. корисник
види само оне етикете које је сам поставио. Корисник не може видети етикете другог
корисника.
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1.10. ПРИКАЗ ТАБЕЛА СА ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ
ПОДАТАКА
Код приказа који се не могу приказати на једном приказу монитора, апликација
аутоматски поставља вертикалне и хоризонталне слајдере како би кориснику
омогућила потпуну прегледност апликације. Померање по једној од оса и преглед
записа приказано је на слици 36.

Слика 36: Померање (scroll) траке у апликацији

1.11. ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПИСА
Сви записи који постоје у табелама апликације једноставно се могу експортовати као
Excel документ и снимити на локални рачунар. Експортоване податке могуће је даље
обрађивати за потребе израде сложених извештаја.
Поступак почиње отварањем радне картице која приказује табелу или график са
траженим подацима и кликом на дугме
. Преузимање Excel табеле може се
разликовати у зависности од врсте веб претраживача који корисник користи (на слици
37 и 38 приказани су поступак за Mozila Firefox и Chrome а на слици 39 приказ у MS
Excel-u).
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Слика 37: Преузимање података из приказане табеле

Слика 38: Прозор за преузимање табеле из ИСЕМ-а

Слика 39: Преузимање података у Excel формату
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2. ОБЈЕКТИ
Модул ОБЈЕКТИ постављен је као почетна страница ИСЕМ корисничког поглавља.
Садржи страницу са сликовним приказом свих објеката које корисник има право да
прегледа и уређује. Сваки објекат је представљен својим оквиром у зеленој боји који
садржи слику, назив објекта, ИСЕМ број и назив места у ком се налази. За кориснике
који имају додељених до 30 објеката, сви ће објекти бити приказани у сликовном
облику. За кориснике који имају преко 30 објеката сви објекти на овој страници ће
бити приказани у табели.
Сваком објекту је аутоматски придружена системски одређена слика. Администратор
система може сваком објекту поставити његову предодређену слику (нпр. слику
објекта) и тако корисницима олакшати сналажење у избору објеката.

Слика 40: Модул Објекти

За избор објекта и наставак рада, потребно је позиционирати курсор на оквир објекта
(зелене боје који промени своју боју у жуту) и селектовати га кликом на леви тастер
миша. Након тога приказује се страница са сажетим подацима о селектованом објекту.
То је уједно и приказ података који се добијају након преласка у модул ОБЈЕКАТ.
ВАЖНО!! Прелазак у неки од модула без селектованог објекта на почетној страници,
резултоваће приказом неисправних података или њиховог општег изостанка. У
статусној траци испод изборне траке мора обавезно бити исписан објекат.
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2.1. ОБЈЕКАТ
Модул ОБЈЕКАТ представља радну корисничку страницу на којој се налазе основни
подаци за одабрани објекат, савети за енергетску ефикасност и поља за унос рачуна,
очитавања и података о дневној заузетости и унутрашњој температури.

Слика 41: Модул Објекат

1. Фотографија објекта и динамички приказ енергетске класе одабраног објекта;
2. Приказ свих мерача за енергенте објекта;
3. Поруке за енергетску ефикасност;
4. Општи подаци за селектовани објекат и динамички приказ постојеће енергетске
класе исте врсте објеката.
На централном делу странице налазе се поља унутар којих се налазе мерачи за
енергенте.
Испод табеле мерача налазе се дугмад за преглед заузећа објекта и унутрашњих
температура. Податке о броју корисника и унутрашњим температурама објеката
потребно је свакодневно уносити јер су то важни подаци који се користе код анализа
енергетског учинка.

2.2. УНОС НОВОГ РАЧУНА
За унос новог рачуна пратити следеће кораке (слика 42):
•

За почетак уноса рачуна довести курсор миша до дугмета
се курсор претвори у

, кликнути мишем;
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•

Отвара се прозор за упис параметара новог рачуна са падајућим менијима у
којима се бира временско раздобље за које се рачун односи (година и месец);

•

За наставак уноса кликнути на дугме

;

Слика 42: Додавање новог рачуна у модулу Објекат

•

Отвара се следећи прозор у коме се бира група рачуна. Из падајућег менија
одабрати одговарајућу групу – уколико постоји више група рачуна (групе рачуна
се најчешће употребљавају за електричну енергију код које постоји више
различитих тарифа са појединачним разликама у начину обрачунавања, па је
потребно одабрати управо ону која је наведена на рачуну);

•

Кликнути на дугме
ставки рачуна;

•

Приказује се прозор са обрасцем за унос података новог рачуна за одабрани
енергент (мерило) (слика 43). Образац за упис новог рачуна се састоји од 3
функционалне целине које су Заглавље рачуна, Ставке рачуна и Контролни
график са месечним приказом утрошених количина енергента и њиховим
трошком у последњих 12 уписаних рачуна.

за потврду групе рачуна и приказ образаца за унос
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Слика 43: Изглед прозора са обрасцем за унос новог рачуна

2.2.1. ЗАГЛАВЉЕ РАЧУНА
Садржи ставке општих информација о рачуну које систем аутоматски попуњава, као
што су:
Објекат – назив објекта на који се рачун односи.
Мерно место – назив мерача са рачуна или опис његове локације.
Енергија/Енергент – назив енергента на које се рачун односи (податак који је одабран
у поступку креирања новог рачуна).
Добављач – назив добављача са његовом адресом (податак који је одабран у поступку
креирања новог рачуна).
Група рачуна – назив одабране групе рачуна (податак који је одабран у поступку
креирања новог рачуна).
Месец – приказ месеца и године на које се рачун односи (податак који је одабран у
поступку креирања новог рачуна).
Заглавље рачуна садржи и ставке које корисник треба испунити приликом уноса новог
рачуна као што су:
Број рачуна – уписати број рачуна;
Коментар – уписати коментар за рачун, уколико постоји потреба;
Тачан датум рачуна од–до – кликом на прву икону календара одабрати датум од ког
важи очитавање рачуна, а кликом на другу икону календара одабрати датум до ког
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важи очитавање рачуна. Важно је унети почетни и крајњи датум због прецизније
расподеле месечних трошкова.

Слика 44: Део форме за унос рачуна са заглављем рачуна

Уколико се не унесе интервал почетног и завршног датума рачуна, систем ће их након
освежавања меморисаних података, аутоматски доделити првом односно последњем
дану у месецу.

2.2.2. СТАВКЕ РАЧУНА
Потребно је попунити празна поља ставки рачуна за количине, јединичне цене и порез.
За ставке које су приказане на екрану, а не појављују се на рачуну, није потребно
ништа уписати него оставити само празна поља. Након уписа података са рачуна,
снимање новог рачуна потврдити дугметом
(слика 43).
Апликација врши праћење уписаних вредности у образац за унос рачуна. Након првог
уписа вредности за количину, јединичну цену или порез, апликација задржава те
вредности. Задржавају се уписани називи ставки рачуна.

Слика 45: Део форме за унос рачуна са ставкама рачуна

На тај начин се убрзава унос нових рачуна, уз претпоставку да нема промене цена на
месечној бази. На кориснику је обавеза да контролише уписане податке и да унесе
измене ако до њих дође.
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Изглед овог дела форме за упис података са рачуна, корисник може слободно
модификовати на начин да у потпуности одговара ономе на рачуну. Корисник је у
могућности да модификује називе ставки рачуна и редослед њиховог приказивања,
при томе наравно пазећи да не мења смисао назива ставке (добар пример за то су
ставке рачуна за воду, где се због великог броја различитих добављача воде, исто
поље може називати на више начина, нпр: Вода, Потрошња воде, Утрошена вода, Вода
за наплату,... и сл.).
Дугметом
могу се „сакрити“ ставке за које нису унете количине и цене.
Тиме се постиже прегледност приказа јер су видљиве само ставке које постоје на
рачуну (слика 45).
Дугметом
приказују се све ставке које могу бити присутне за тај енергент а
дефинисане су апликацијом (слика 43).
Модификација назива се једноставно извршава кликом миша на назив ставке, када се
курсор претвори у
. Приказује се искочни прозор за упис алтернативног назива у
који треба уписати назив какав је на конкретном рачуну. Модификовани назив ће бити
приказан као назив ставке рачуна. Позиционирањем курсора миша на модификовани
назив, приказаће се у облику „tooltip“-a оригинални назив ставке (функција тренутно
онемогућена).
Редослед приказивања ставки рачуна извршити дугмадима
крају записа сваке ставке (слика 45).

које се налазе на

Након уписа података са рачуна и уређења изгледа обрасца за унос, потврдити чување
новог рачуна дугметом
, а прозор за унос затворити дугметом
или
кликнути на дугме (слика 43).
За излазак из форме за упис новог рачуна без чувања уноса кликнути на дугме
или (слика 43).
Ставке рачуна које су приказане на овом делу обрасца дефинише администратор
система и потребно га је контактирати ако корисник не налази неку од ставки која се
налази на рачуну добављача.

2.2.3. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
На графику месечне потрошње приказује се месечни трошак и потрошња енергента.
График служи визуелној контроли уписаних вредности рачуна као и контроли
неуписаних рачуна јер приказује рачуне у последњих 12 месеци (вредност на графику
за тај месец је празна или је једнака нули). Свако одступање у тренду потрошње (било
позитивно или негативно) упућује на потребу детаљнијег разматрања месечног рачуна
(потрошње).
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Приказани подаци се могу експортовати у Excel облик кликом миша на икону
која се
налази испод графика. Преласком курсора миша преко карактеристичних тачки
графика приказују се вредности за те тачке у облику вредности за x и y графика.

Слика 46: Део обрасца за унос рачуна са графичким приказом месечних рачуна

Све преостале функционалности за рад са рачунима су објашњене у поглављу које
обрађује модул 4. РАЧУНИ.

2.3. УНОС НОВОГ ОЧИТАВАЊА МЕРЕЊА
2.3.1. УНОС ОЧИТАВАЊА МЕРЕЊА У УНАПРЕД ДЕФИНИСАНЕ ЗАПИСЕ
(СЛОТОВЕ)

Слика 47: Унос очитавања мерења
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За унос „ручног“ очитавања мерења пратити следеће кораке (слика 47):
•

За почетак уноса рачуна позиционирати курсор на дугме
курсор се претвори у

,

, кликнути мишем;

•

Отвара се прозор радне картице модула ОЧИТАВАЊА, са табелом Мерења за
упис и уређивање очитавања мерача;

•

Селекцијом одговарајућег (празног) записа и кликом на дугме
прозор за очитавање стања бројача;

•

Уписати очитану вредност мерења (уколико је реч о ручном уписивању
очитавања) или изменити запис у случају грешке;

•

Потврдити на дугме

прикаже се

за чување записа.

Слика 48: Унос очитавања мерача

Да би се могле уписивати вредности очитавања мерења, администратор система треба
да дефинише мерило, режим мерења и датум почетка очитавања. Након ажурирања
мерача формирају се празни слотови (записи у редовима) са датумима у картици
Очитавања/Мерења и корисник може несметано да уноси вредности очитавања.
Све остале функционалности за рад са очитавањима су објашњене у поглављу које
обрађује модул 6. ОЧИТАВАЊА.

2.3.2. УНОС ЗАУЗЕТОСТИ И УНУТРАШЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Кликом на дугме
које се налази испод табеле за унос рачуна и мерења, показује се
искочни прозор за унос заузетости и унутрашњих температура у објекту по данима.
Табела се састоји од поља за избор датума за приказ траженог периода недеље и од
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дугмета
које служи за освежавање приказа и редова са данима у недељи. У
врстама су поља за унос информација о броју људи у згради и унутрашњој
температури зграде који су раздвојени у податке за активно време (радни део дана) и
неактивно време (нерадни део дана).

Слика 49: Табела за унос заузетости и унутрашњих температура

Табела се испуњава по данима са тачним подацима за све дане у недељи, а чување
података се потврђује са

.

Поред приказаног „ручног” начина уноса података може се користити и
„аутоматизовани” начин попуњавања табеле предефинисаним вредностима за целу
недељу, кликом на дугме
. Услов за то је попуњена табела са предефинисаним
вредностима што је описано у наставку поглавља.

Слика 50: Табела предефинисаних вредности заузетости и температура
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За објекте са уједначеним параметрима заузетости и температуре могу се
предефинисати температуре и заузетости по данима у недељи и деловима дана.
Потребно је притиснути дугме
у алатној траци картице Сви мерачи и приказује се
табела за одређивање дефинисаних вредности. Попунити табелу уобичајеним
вредностима за дане у недељи, сачувати запис дефиниције заузетости и унутрашње
температуре кликом на дугме
.

2.4. ПРИКАЗИ ЕНЕРГЕТСКЕ КЛАСЕ
Модул ОБЈЕКАТ садржи два динамичка приказа енергетских класа. Вредност укупно
доведене енергије за изабрани објекат и вредност просечно доведене енергије за
такву врсту објеката су графички приказани казаљком и бројчаним очитавањем које се
налази у подножју кружне скале.

Слика 51: Динамички приказ енергетске класе

Слика са леве стране екрана представља енергетску класу селектованог објекта према
његовој укупној годишњој потрошњи енергије [kWh/m2a].
За израчунавање динамичке енергетске класе користе се подаци о потрошњи са
месечних рачуна објекта за све енергенте. Сви су сведени на исту мерну јединицу kWh/m2a.
Слика на десној страни екрана представља просечну динамичку енергетску класу за
исту врсту објекта као што је и изабрани објекат.
Поређењем приказа енергетских класа корисник може оценити колико је његов
објекат енергетски ефикасан у односу на просечне вредности за исту врсту објеката.
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3. О ОБЈЕКТУ
Модул О ОБЈЕКТУ се састоји од 6 картица: Општи подаци / Енергетски подаци /
Конструктивни подаци / Google карте / Документи / Енергетски преглед
У њима су детаљно описани подаци о објекту.

Слика 52: Детаљи објекта

На картици Општи подаци уносе се основни подаци о објектима у ИСЕМ-у. Подаци су
подељени у више група:
•

Опште информације о објекту;

•

Контакт информације (Објекат);

•

Коришћење објекта зграде;

•

Климатски подаци;

•

Изградња и обнова;

•

Одговорна особа за унос података у ИСЕМ;

•

Основне димензије објекта зграде;

•

Креирање и промена података.

Опште информације о објекту згради
Подаци наведени у овом делу не улазе у прорачун већ само служе за идентификацију
објекта.
Сва зелена поља се аутоматски попуњавају подацима које је унео администратор
система или енергетски менаџер.
•

Пројекат – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;
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•

Назив објекта – треба уписати назив објекта, ово је обавезно поље (текстуално
поље нпр. ОШ Бранко Радичевић или Народна Библиотека);

•

ИСЕМ шифра – (зелено поље) идентификациони број објекта зграде у ИСЕМ-у.
Поље које се аутоматски попуњава. Формат идентификационог броја је облика
SR-xyzw-pqrs-k, где је xyzw код Општине (у формату x – регион, од 1 до 4; y –
редни број округа унутар региона, од 1 до 9; zw – редни број општине унутар
округа), pqrs – редни број објекта унутар ИСЕМ-а система, к – индикатор да ли је
објекат комплекс или је сложени објекат (к=0 – комплекс, к>0 – редни број
објекта унутар комплекса);

•

ИСЕМ шифра (комплекс) – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава.
Означава редни број објекта или комплекс у граду/општини (бројчана вредност
од 0001-9999 која се додељује према редоследу уноса);

•

ИСЕМ шифра (део зграде) – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава.
Ознака се уноси када се један објекат дели на више самосталних
функционалних целина унутар исте зграде. Означава се словним ознакама од AZ, AA-ZZ (нпр. 2. целина је означена као B, 3. целина као C,... 27. Целина као АА);

•

Иденфикациони број објекта – (зелено поље) поље које се аутоматски
попуњава;

•

Адреса – треба уписати назив улице и кућни број (алфанумеричко поље нпр.
Улица Пере Перића 110);

•

Шифра општине – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Општина – (зелено поље) поље се аутоматски попуњава након попуњавања
поља Шифра општине;

•

Поштански број – (зелено поље) поље се аутоматски попуњава попуњавањем
поља Шифра општине;

•

Округ – (зелено поље) поље се аутоматски попуњава попуњавањем поља
Шифра општине;

•

Држава – (зелено поље) поље се аутоматски попуњава попуњавањем поља
Шифра општине;

•

Климатска зона – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава

•

Катастарска парцела – треба уписати број катастарске парцеле на којој се
налази објекат како је он заведен у Катастру;

•

Катастарска општина – треба уписати катастарску општину;

•

Шифра врсте објекта – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;
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•

Врста објекта – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава након избора
шифре врсте објеката;

•

Одговорна особа – треба уписати име одговорне особе за објекат, нпр.
директор;

•

Шифра корисника – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Врста корисника – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Назив корисника – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Општина корисника – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Врста матичног корисника – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Матични корисник – (зелено поље) поље које се аутоматски попуњава;

•

Власник – треба уписати назив или име и презиме власника објекта (текстуално
поље нпр. општина, град, министарство, приватни власник, итд.);

•

Удео у укупној површини зграде [%] – ако постоји још власника објекта треба
унети свој део у укупној површини објекта (нумеричко поље нпр. 50);

•

Објекат културне баштине – у изборном пољу треба означити да ли се ради о
објекту културне баштине. Запис ће бити меморисан притиском притиском на
дугме
и попуњавањем поља Категорија заштићеног објекта које се
појављује након ажурирања;

•

Категорија заштићеног објекта – поље за унос категорије заштићеног објекта
које је видљиво само ако је означено изборно поље Објекат културне баштине;

•

Финансирано средствима Фонда за ЕЕ – треба означити изборно поље ако је из
средстава Фонда за ЕЕ финансирана нека реконструкција или мера на објекту;

•

Датум престанка постојања објекта – (зелено поље) поље које се аутоматски
попуњава. У случају престанка постојања објекта, треба обавестити
администратора или енергетског менаџера одатум престанка рада објекта;

•

Контакт информације (Објекат)

•

Контакт особа (директор) – треба уписати име особе задужене за контакт
(текстуално поље нпр. Пера Перић);

•

Телефон – треба уписати број телефона особе задужене за контакт (текстуално
поље нпр. 011/333-5555);

•

Факс – треба уписати број факс уређаја особе задужене за контакт (текстуално
поље нпр. 011/333-5555);

•

е-маил – треба уписати е-маил особе задужене за контакт (поље без
дијакритичких знакова нпр. pera.peric@isem.undp.org.rs);
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•

Број мобилног телефона – треба уписати број мобилног телефона особе
задужене за контакт (текстуално поље нпр. 064 111 11 11).

Коришћење зграде
У овом делу бележе се специфични подаци за поједине врсте објеката. Битни су јер се
користе као базни параметри и референтне вредности код креирања извештаја као и
при поређењу енергетске ефикасности различитих објеката па их је свакако
препоручљиво попунити и одржавати ажурнима. Важно је напоменути да се овде
уписују само просечне месечне (недељне) вредности, док у картици 6. Очитавања
постоји табела за вођење детаљних вредности података о заузетости објекта која
служи за аналитику.
За тачне енергетске анализе користиће се подаци из поменуте табеле, а у случају да
нису уписани, користе се подаци записани у овом менију. Детаљније информације о
табели заузетости и температурама дате су поглављу 6. Очитавања.
•

Број запослених – треба уписати број особа које су стално запослене у објекту
(целобројна вредност нпр. 15). Тај број се сабира са бројем корисника објекта и
служи за израчунавање индикатора потрошње воде у објекту, пример је
недељна потрошња воде по броју особа [kWh/особа];

•

Број корисника – треба уписати месечни просек особа које користе објекат, а
нису запослени (целобројна вредност нпр. 80). Тај број се сабира са бројем
запослених у објекту и служи за израчунавање индикатора потрошње воде у
објекту, пример је месечна потрошња воде по броју особа у објекту
[кWh/особа];

•

Број радних дана у недељи * – треба уписати број радних дана у недељи
(целобројна вредност нпр. 5);

•

Број радних дана у години * – треба уписати број радних дана у години
(целобројна вредност нпр. 255);

•

Број радних сати у радном дану * – треба уписати број радних сати у радној
недељи (целобројна вредност нпр. 5);

•

Опште напомене о коришћењу зграде – треба уписати специфичности везане
за начин коришћења објекта (алфанумеричко поље).

Важно: Поља означена знаком * ТРЕБА ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ.
Климатски подаци
•

Унутрашња пројектована температура за грејну сезону** [°C] – треба уписати
вредност унутрашње пројектоване температуре (вредност нпр. 21);

•

Избор референтне метеоролошке станице – (зелено поље) поље које се
аутоматски попуњава и садржи назив одговарајуће метеоролошке станице која
је географски најближа том објекту;

** Податке о детаљним температурама по радним и нерадним данима и
активном/неактивном делу дана треба уписати у табелу заузетости и температура.
Детаљније информације дате су у поглављу 6. Очитавања.
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Изградња и обнова
•

Извођач радова – треба уписати назив и адресу извођача радова (текстуално
поље, нпр. Техника д.о.о., Сурдулица);

•

Година завршетка изградње – треба уписати годину када је објекат изграђен
(само целобројна вредност нпр. 2001);

•

Година последње обнове – треба уписати годину када је објекат обновљен
(само целобројна вредност нпр. 2001);

•

Шта је обновљено – треба уписати да ли је обновљен цео објекат или неке
просторије, и слично (текстуално поље нпр. кров, прозори и врата, ограда
клизалишта, уређена учионица и сл.).

Одговорна особа за унос података у ИСЕМ
•

Контакт особа (ИСЕМ) – треба уписати име и презиме особе задужене за унос
података у ИСЕМ; (текстуално поље нпр. Пера Перић);

•

Телефон (ИСЕМ) – треба уписати број телефона особе задужене за унос
података у ИСЕМ; (нпр. 011/111-222);

•

Факс (ИСЕМ) – треба уписати број факс уређаја особе задужене за унос
података у ИСЕМ (нпр. 011/111-2222);

•

е-маил (ИСЕМ) – треба уписати е-маил особе задужене за унос података у ИСЕМ
(текстуално поље нпр. pera.peric@gmail.com);

•

Број мобилног телефона (ИСЕМ) – треба уписати број мобилног телефона
особе задужене за унос података у ИСЕМ (нпр. 062/222-3333).

Основне димензије зграде
•

Бруто развијена грађевинска површина *[m2] – треба уписати збир површина
свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта –
спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама) у m2
(бројчана вредност са децималним зарезом нпр. 153,23);

•

Нето грејана површина унутар термичког омотача зграде Ак *[m2] – треба
уписати укупну површину нето подне површине грејаног дела објекта у m2
(бројчани износ са децималним зарезом нпр. 153,23);

•

Гранична површина А [m2] – треба уписати површину термичког омотача
(спољне мере) преко кога се врши размена топлоте;

•

Грејана запремина зграде Ve *[m3] - треба уписати запремину објекта
обухваћену термичким омотачем објекта у m3;

•

Нето хлађена површина унутар граничне површине хлађеног дела зграде Akh
[m2] – треба уписати укупну нето површину хлађеног дела објекта у m2;
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•

Гранична површина (површина омотача) хлађеног дела зграде Ah *[m2] –
треба уписати укупну површину грађевинских делова који раздвајају хлађени
део објекта од спољног простора, тла или нехлађених делова објекта (омотач
хлађеног дела објекта);

•

Бруто запремина хлађеног дела зграде Veh *[m3] – треба уписати бруто
запремину, запремину хлађеног дела објекта чија је запремина Ah;

•

Број етажа – из изборног поља треба одабрати вредност укупног броја етажа у
објекту (у број етажа, уз број спратова урачунати приземље, подрум и
поткровље, целобројна вредност нпр. 5 );

•

Опште напомене о објекту – треба уписати специфичности везане уз техничке
податке објекта.

Важно: Поља означена са * ТРЕБА ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ.
Креирање и промене података
•

Креирао – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава шифром корисника
који је креирао запис о објекту;

•

Датум креирања – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава датумом када
је креиран запис о објекту;

•

Креирао (шифра сесије) – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава
шифром сесије када је креиран запис о објекту;

•

Променио – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава шифром корисника
који је последњи мењао податке о објекту;

•

Датум промене – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава датумом када је
извршена последња промена података о објекту;

•

Променио (шифра сесије) – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава
шифром сесије када је дошло до последње промене података о објекту.

3.1. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ
3.1.1. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ/СИСТЕМ ГРЕЈАЊА
Систем грејања може бити мање или више сложен, односно може да се састоји од
једне или више функционалних целина, односно система који могу користити више
различитих енергената. Због такве потенцијално сложене ситуације, за детаљно
описивање система користи се посебна табела унутар радне картице. Табела је
одвојена хоризонталним разделником а у њу се уносе и ажурирају сви подаци о
енергентима и начину грејања.
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Слика 53: Енергетски подаци за систем грејања

Картица Систем грејања
•

Укупно инсталисана снага топлотне подстанице [kW] – (зелено поље) поље се
аутоматски попуњава након што систем сумира вредности свих уписаних
топлотних станица/подстаница из таблице Детаљи система грејања. У табели
Детаљи система грејања морају се уписивати појединачне снаге топлотних
подстаница;

•

Индикатор ефикасности грејања – (зелено поље) индикатор ефикасности
грејања је коефицијент укупно инсталисане снаге топлотне станице/подстанице
и укупно инсталисане топлотне снаге система за грејање, чија вредност треба да
буде између 0,8 и 1,1. Када је коефицијент мањи од 0,8 топлотна
станица/подстаница функционише испод капацитета, а ако је већи од 1,1 онда
функционише преко капацитета. Систем израчунава вредност индикатора и
уписује у поље;

•

Укупно инсталисана снага свих електромотора за погон пумпи у систему
грејања [kW] – треба уписати укупну снагу свих електромотора за погон пумпи у
кW (бројчана вредност, нпр. 0,8);

•

Користи топлотну пумпу у систему грејања – изборно поље је означено ако
систем грејања има топлотну пумпу (топлотне пумпе су уређаји који
искоришћавају топлоту из околине и претварају је у корисну енергију за
грејање, односно хлађење простора и загревања санитарне воде). Следећа
поља су видљива ако је означено ово изборно поље:
o Шифра врсте топлотне пумпе – из изборне листе потребно је одабрати
шифру припадајуће врсте топлотне пумпе;
o Назив врсте топлотне пумпе – поље се аутоматски попуњава након
избора шифре врсте топлотне пумпе;
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o Врста расхладног медијума топлотне пумпе – врста расхладног
медијума топлотне пумпе;
o Укупна инсталисана топлотна снага топлотне пумпе [kW] – топлотна
снага топлотне пумпе за грејање објекта ако постоји у kW (бројчана
вредност, нпр. 2).
•

Укупан број грејних тела – радијатора – треба уписати укупан број грејних теларадијатора (целобројна вредност, нпр. 25);

•

Укупно инсталисана снага грејних тела – радијатора [kW] – треба уписати збир
свих инсталисаних топлотних снага радијатора [kW] (бројчана вредност, нпр. 3);

•

Укупан број грејних тела – вентилоконвектори (уређаји који се састоји од
измјењивача топлоте, вентилатора и филтера уграђених у једно кућиште и може
служити за грејање или хлађење) – треба уписати укупан број
вентилоконвектора (целобројна вредност, нпр. 30);

•

Укупно инсталисана снага грејних тела – вентилоконвектори [kW] – укупно
инсталисана топлотна снага вентилоконвектора [kW] (бројчана вредност, нпр.
3);

•

Подно грејање [kW] – треба уписати укупну снагу топлотних система за подно
грејање у [kW];

•

Укупан број осталих грејних тела – треба уписати укупан број осталих грејних
тела повезаних на топлотну станицу/подстаницу (целобројна вредност, нпр. 10);

•

Укупно инсталисана снага осталих грејних тела [kW] – треба уписати укупну
снагу осталих грејних тела у [kW];

•

Опис осталих грејних тела – треба дати кратак опис који се односи на остала
грејна тела;

•

Укупно инсталисана топлотна снага грејних тела [kW] – (зелено поље), поље се
аутоматски попуњава;

•

Користи додатне електричне грејаче уз примарни систем грејања – треба
означити изборно поље ако систем грејања користи додатне електричне грејаче
уз примарни систем грејања. Запис се меморише кликом на дугме
Након тога треба попунити поље које се појавило након ажурирања:

.

o Инсталисана топлотна снага електричних грејалица [kW] – треба унети
укупну топлотну снагу додатних електричних грејалица за грејање
објекта (бројчана вредност, нпр. 3,5);
•

Користи додатне сплит системе за грејање уз примарни систем грејања –
изборно поље је означено ако се у систему грејања користе додатни сплит
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системи уз примарни систем грејања. Следеће поље је видљиво ако је означено
ово изборно поље:
o Инсталисана електрична снага сплит система [kW] – Инсталисана
електрична снага сплит система за грејање објекта (бројчана вредност,
нпр. 3);
o Инсталисана топлотна снага сплит система [kW] – Инсталисана топлотна
снага сплит система за грејање објекта (бројчана вредност, нпр. 2,6).
• Укупна топлотна снага [kW] – (зелено поље), поље се аутоматски попуњава.
Након што систем сам израчуна и упише укупан број свих топлотних снага
топлотне станице/подстанице, укупне инсталисане топлотне снаге топлотних
пумпи, укупне инсталисане топлотне снаге електричних грејалица и укупно
инсталисаних топлотних снага сплит система у [kW] (бројчана вредност, нпр. 5);
•

Опште напомене о систему грејања зграде – текстуално поље у које се уносе
коментари везани за систем грејања објекта.

Детаљи система грејања
У табели Детаљи система грејања уписују се информације о енергентима за грејање,
начину грејања, врсти котла, топлотној подстаници, години производње и укупном
топлотном капацитету. Када се систем за грејање састоји од више различитих система
и користи више различитих енергената, у овој табели је могуће уписати све системе
грејања, а сажетак система се приказује у прва два поља менија Систем грејања.
Додавање новог записа о енергенту извршити кликом на икону из траке са алатима
(слика 55). Појављује се искочни прозор са падајућим менијем за бирање енергента
система грејања. Одабрати одговарајући енергент и стиснути дугме
, потврдити
са ОК и наставити са додавањем нових енергената или затворити прозор на „X“.

Слика 54: Табела детаљи система грејања

Након уписивања свих енергената за систем грејања потребно је уписати и остале
податке везане за енергент. Одабрати запис о енергенту и притиснути дугме за
уређивање записа .
Појављује се искочни прозор за упис детаља о изабраном енергенту и систему грејања
који је везан за њега. Одабрати из падајућих менија и уписати одговарајуће тражене
вредности и на крају потврдити са
.
•

Шифра енергента – из изборне листе могуће је променити шифру енергента за
грејање (следеће поље Енергент за грејање се након ажурирања аутоматски
попуњава);

•

Енергент за грејање – енергент система грејања. Поље се аутоматски попуњава
након избора шифре енергента;
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•

Начин грејања (шифра) – из изборне листе потребно је одабрати шифру
припадајуће врсте система грејања (следеће поље Начин грејања се након
ажурирања аутоматски попуњава);

•

Врста котла/топлотне подстанице/грејног тела – врста котла или топлотне
подстанице (котлови могу бити на чврста, течна и гасна горива, комбиновани,
итд. а топлотне подстанице могу бити директне и индиректне);

•

Година производње – треба уписати годину производње (бројчана вредност
без тачке, нпр. 2003);

•

Датум последњег сервиса – треба уписати датум последње интервенције /
сервиса на котлу / топлотној подстаници / грејном телу

•

Укупан топлотни капацитет котла/топлотне подстанице/грејног тела [kW]–
треба уписати инсталисану топлотну снагу за појединачни котао/топлотну
подстаницу/грејно тело. Ако је уписано више енергената за исти котао,
вредност топлотног капацитета изражена је за сваки енергент посебно.
Обавезно је повезати описом и у напомени повезати са котлом. Све вредности
овог поља за сваки енергент у картици „Топлотни систем“ се сабирају и
приказују у збирном облику у Енергетским подацима.
Креирање и промена података
Сва поља у овом модулу су аутоматска (зелена поља). У њима се налазе
следеће информације:
•

Креирао – име и презиме особе која је креирала одабрани систем;

•

Датум креирања – датум када је систем грејања креиран;

•

Променио – име и презиме особе која је извршила последње измене
података;

•

Датум промене – датум последње измене података;

Слика 55: Уписивање детаља о енергенту за грејање

60

Информациони систем за енергетски менаџмент - Упутство за корисника

Напомена – у текстуална поља се уносе коментари везани за поједини топлотни
систем, његово опште стање или слично.
Брисање записа о енергенту за грејање извршити селектовањем записа у табели и
кликом на дугме .

3.1.2. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ/СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА

Слика 56: Енергетски подаци за систем хлађења

•

Шифра енергента – са изборне листе потребно је изабрати шифру енергента
који се користи за систем хлађења зграде (следеће поље Назив енергента се
након ажурирања аутоматски попуњава);

•

Назив енергента – (зелено поље) поље се аутоматски попуњава након избора
шифре енергента;

•

Врста хлађења (шифра) – са изборне листе потребно је одабрати шифру
припадајуће врсте система хлађења. Следеће поље Врста хлађења (опис) се
након ажурирања аутоматски попуњава;

•

Врста хлађења (опис) – поље се аутоматски попуњава након избора и
ажурирања шифре врсте хлађења;

•

Укупан расхладни учинак расхладног уређаја [kW] – расхладна снага уређаја за
производњу расхладне енергије;

•

Индикатор ефикасности хлађења – (зелено поље) коефицијент укупно
инсталисане снаге расхладне станице и укупно инсталисане расхладне снаге
расхладних тела, чија вредност треба да буде између 0,7 и 1,1. Када је
коефицијент 0,7 расхладни систем функционише испод капацитета, а ако је
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већи од 1,1, систем функционише преко капацитета. Систем израчунава
вредност и попуњава поље;
•

Просечан фактор хлађења (COP) – показује колико се пута више расхладне или
топлотне енергије добије у односу на уложену електричну енергију потребну за
погон компресора;

•

Просечан фактор грејања (EER)

•

Година производње расхладног уређаја – година када је произведен
расхладни уређај (само целобројна вредност, нпр. 1990);

•

Шифра расхладног медијума – са изборне листе потребно је изабрати шифру
припадајућег расхладног медијума (следеће поље Назив расхладне материје у
расхладном уређају се након ажурирања аутоматски попуњава);

•

Укупан број расхладних тела [ком] – укупан број расхладних тела повезаних на
расхладну станицу (бројчана вредност, нпр. 15);

•

Укупна инсталисана расхладна снага расхладних тела [kW] – збир расхладних
снага свих расхладних тела;

•

Укупна инсталисана расхладна снага сплит система [kW] – укупна инсталисана
расхладна снага сплит система. Сплит систем је уређај за хлађење ваздуха који
има одвојену спољну јединицу у којој су смештени кондензатор и компресор од
унутрашње јединице у којој су смештени испаривач и регулациони вентил
(бројчана вредност, нпр. 3);

•

Број инсталисаних сплит система – уписати укупан број сплит система у објекту
(бројчана вредност, нпр. 5);

•

Укупан број термостата – уписати укупан број термостата за регулацију
унутрашње температуре (бројчана вредност, нпр. 16);

•

Укупно инсталисана расхладна снага система [kW] – поље се аутоматски
попуњава. Систем сам израчунава и уписује укупан збир инсталисаних снага
свих расхладних система;

•

Опште напомене о систему хлађења зграде – текстуално поље у које се уносе
коментари везани за систем хлађена зграде.

3.1.3. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ/КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА
•

Запремина вентилисаног и климатизованог простора [m3] – запремина
простора у коме се врши вентилација и/или климатизација [m3];

•

Број вентилационих клима комора – укупан број вентилационих клима комора
(целобројна вредност нпр. 10);

•

Укупан проток ваздуха [m3/h] – количина свежег ваздуха потребна за измену у
једном сату. Зависи од намене просторије;
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Слика 57: Енергетски подаци за систем климатизације и вентилације

•

Укупан капацитет грејања [kW] – укупан капацитет грејања система
климатизације и вентилације;

•

Укупан капацитет хлађења [kW] – укупан капацитет хлађења система
климатизације и вентилације;

•

Укупна инсталисана електрична снага система климатизације/вентилације
[kW] – збир електричних снага свих елемената система климатизације и
вентилације;

•

Рекуперација/регенерација топлоте – означити изборно поље ако постоји
повраћај топлотне енергије из рециркулисаног ваздуха тј. поновно
искоришћавање отпадне топлоте;

•

Проценат рециркулисаног ваздуха [%] – проценат рециркулисаног ваздуха;

•

Овлаживање ваздуха – означити ако постоји овлаживање ваздуха;

•

Опште напомене о систему климатизације/вентилације објекта – текстуално
поље у које се уносе коментари везани за систем климатизације/вентилације
који је примењен у објекту.

3.1.4. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ/ВОДА/ПТВ
Систем за припрему потрошне топле воде (ПТВ)
•

Шифра ПТВ енергента – из изборне листе потребно је одабрати шифру
енергента за припрему потрошне топле воде (следеће поље Назив ПТВ
енергента се након ажурирања аутоматски попуњава);

•

Назив ПТВ енергента – поље се аутоматски попуњава након избора шифре ПТВ
енергента;

•

Шифра ПТВ енергента 2 – из изборне листе потребно је одабрати шифру
енергента за припрему топле воде (следеће поље Назив ПТВ енергента 2 се
након ажурирања аутоматски попуњава);
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•

Назив ПТВ енергента 2 – поље се аутоматски попуњава након избора шифре
ПТВ енергента 2;

•

Шифра ПТВ енергента 3 – из изборне листе потребно је одабрати шифру
енергента за припрему топле воде (следеће поље Назив ПТВ енергента 3 се
након ажурирања аутоматски попуњава);

•

Назив ПТВ енергента 3 – поље се аутоматски попуњава након избора шифре
ПТВ енергента 3;

•

Шифра начина припреме ПТВ – из изборне листе потребно је одабрати шифру
припадајућег начина припреме ПТВ (следеће поље Назив начина припреме ПТВ
се након ажурирања аутоматски попуњава);

•

Назив начина припреме ПТВ – поље се аутоматски попуњава након избора
шифре начина припреме ПТВ.

Слика 58: Енергетски подаци за систем ПТВ

•

Укупна инсталисана топлотна снага система ПТВ [kW] – укупна инсталисана
топлотна снага система за загревање потрошне топле воде;

•

Укупна инсталисана електрична снага система ПТВ [kW] – укупна инсталисана
електрична снага система за загревање потрошне топле воде;

•

Запремина резервоара ПТВ (централни) [l] – треба уписати запремину
централног резервоара за припрему топле воде у литрима;

•

Запремина резервоара ПТВ (електрични бојлери) [l] – треба уписати
запремину резервоара електричног бојлера за припрему потрошне топле воде
у литрима;

•

Референтна температура потрошне топле воде [°C] – треба уписати
температуру на коју се загрева потрошна топла вода;
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•

Опште напомене о систему припреме ПТВ – тексутално поље у које се уносе
коментари везани за систем припреме потрошне топле воде у објекту.

Систем водовода
•

Начин снабдевања питком водом – јавни водовод, бунар, итд.

•

Опште напомене о водоводном систему зграде – текстуално поље у које се
уносе коментари везани за водоводни систем објекта.

3.1.5. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ/СИСТЕМ ОСВЕТЉЕЊА
Систем унутрашњег осветљења
•

Укупна инсталисана снага сијалица са ужареним влакном [kW] – збир снага
свих сијалица са ужареним влакном [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5). Ако је
већи од 0 шаље се упозорење;

•

Укупан број светиљки са сијалицама са ужареним влакном – укупан број
светиљки са сијалицама са ужареним влаком (само целобројна вредност нпр.
23). Ако је већи од 0 шаље се упозорење;

•

Укупна инсталисана снага компакт флуо сијалица [kW] – збир снага свих
компакт флуо сијалица [kW] (бројчана вредност нпр. 2,5);

•

Укупан број светиљки са компакт флуо сијалицама – укупан број светиљки са
компакт флуо сијалицама (само целобројна вредност нпр. 23);

•

Укупна инсталисана снага флуоресцентних цеви са електромаг. пригушницом
[kW] – збир снага свих флуоресцентних цеви са електромагнетном
пригушницом [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5). Ако је већи од 0, шаље се
упозорење;

•

Укупан број светиљки са флуоресцентним цевима са електромаг.
пригушницом – укупан број светиљки са флуоресцентним цевима са
електромагнетном пригушницом (само целобројне вредности нпр. 23). Ако је
већи од 0, шаље се упозорење;

•

Укупна инсталисана снага флуоресцентних цеви са електронском
пригушницом [kW] – збир снага свих флуоресцентних цеви са електронском
пригушницом [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

•

Укупан број светиљки са флуоресцентним цевима са електронском
пригушницом – укупан број светиљки са флуоресцентним цевима са
електронском пригушницом (само целобројна вредност нпр. 23);

•

Укупна инсталисана снага сијалица са живом високог притиска [kW] – збир
снага свих сијалица са живом високог притиска [kW] (бројчана вредност, нпр.
2,5). Ако је веће од 0, шаље се упозорење;

•

Укупан број светиљки са сијалицама са живом високог притиска – укупан број
сијалица са живом високог притиска (само целобројна вредност нпр. 23). Ако је
више од 0, шаље се упозорење;
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•

Укупна инсталисана снага халогених сијалица [kW] – збир снага свих халогених
сијалица [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

Слика 59: Енергетски подаци за систем унутрашњег осветљења

•

Укупан број светиљки са халогеним сијалицама – укупан број металхалогених
сијалица (само целобројна вредност нпр. 23);

•

Укупна инсталисана снага металхалогених сијалица [kW] – збир свих снага
металхалогених сијалица (бројчана вредност, нпр. 2,5);

•

Укупан број светиљки са металхалогеним сијалицама – укупан број
металхалогених сијалица (само целобројна вредност нпр. 23);

•

Укупна инсталисана снага осталих типова осветљења [kW] – збир снага свих
осталих типова осветљења [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

•

Укупан број светиљки осталих типова осветљења – укупан број светиљки
осталих типова осветљења (само целобројна вредност нпр. 23);

•

Сензори присутности – треба означити изборно поље ако постоје сензори
покрета за унутрашње осветљење;

•

Сензори осветљености – треба означити изборно поље акопостоје сензори за
унутрашњу осветљеност;

•

Укупна инсталисана снага унутрашњег осветљења [kW] – (зелено поље) поље
се аутоматски попуњава. Систем сам рачуна укупан збир инсталисаних снага
свих светиљки унутрашњег осветљења објекта;

•

Укупан број светиљки унутрашњег осветљења – поље се аутоматски попуњава.
Систем сам рачуна укупан збир свих светиљки унутрашњег осветљење објекта;
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•

Опште напомене о систему унутрашњег осветљења – текстуално поље у које се
уносе коментари везани за систем унутрашњег осветљења објекта.

Систем спољашњег електричног осветљења
•

Укупна инсталисана снага сијалица са живом високог притиска [kW] – збир
снага свих сијалица са живом високог притиска [kW] (бројчана вредност, нпр.
2,5);

•

Укупан број светиљки са сијалицама са живом високог притиска – укупан број
светиљки са сијалицама са живом високог притиска (само целобројна вредност,
нпр. 23);

•

Укупна инсталисана снага сијалица са натријумом високог притиска [kW] –
збир снага свих сијалица са натријумом високог притиска [kW] (бројчана
вредност, нпр. 2,5);

•

Укупан број светиљки са сијалицама са натријумом високог притиска – укупан
број светиљки са сијалицама са натријумом високог притиска (само целобројна
вредност, нпр. 23);

Слика 60: Енергетски подаци за систем спољашњег осветљења

•

Укупна инсталисана снага осталих типова сијалица [kW] – збир снага свих
осталих типова сијалица [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

•

Укупан број светиљки са осталим типовима сијалица – укупан број светиљки
са осталим типовима сијалица (само целобројна вредност, нпр. 23);

•

Сензори присутности – треба означити поље ако постоје сензори покрета за
спољашње осветљење;
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•

Сензори осветљености – треба означити поље ако постоје сензори за
спољашњу осветљеност;

•

Укупна инсталисана снага спољашњег осветљења [kW] – поље се аутоматски
попуњава. Систем сам уписује укупнуинсталисану снагу светиљки спољашњег
осветљења;

•

Укупан број светиљки спољашњег осветљења – поље се аутоматски попуњава.
Систем сам уписује укупан број свих светиљки спољашњег осветљења објекта;

•

Опште напомене о систему спољашњег осветљења – текстуално поље у које се
уносе коментари везани за систем спољашњег осветљења објекта.

3.1.6. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ/ ОСТАЛИ СИСТЕМИ
•

Укупна инсталисана електрична снага канцеларијске опреме [kW] – збир
електричних снага све канцеларијске опреме [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

•

Укупна инсталисана електрична снага кухињске опреме [kW] – збир
електричних снага све кухињске опреме [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

•

Укупна инсталисана електрична снага осталих потрошача [kW] – збир
електричних снага свих осталих потрошача [kW] (бројчана вредност, нпр. 2,5);

Слика 61: Енергетски подаци за остале системе

•

Укупна инсталисана снага осталих система [kW] – (зелено поље) поље се
аутоматски попуњава. Систем сам рачуна укупну снагу свих осталих електричних
система;

•

Опште напомене о осталим потрошачима електричне енергије – текстуално
поље у које се уносе коментари везани за остале потрошаче електричне
енергије у згради.

68

Информациони систем за енергетски менаџмент - Упутство за корисника

3.2. КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ
Картица Конструктивни подаци састоји се од менија који садржи различите
коефицијенте и засебне табеле за унос и ажурирање карактеристика грађевинских
елемената која је одвојена од главног менија хоризонталним разделником (слика 62).
Рачунски коефицијенти
Рачунски коефицијенти се разликују по начину на који се израчунавају за стамбене и
нестамбене објекте. Систем препознаје и приказује само оне коефицијенте које се
односе на изабрани објекат. Остали коефицијенти неће бити приказани.

Слика 62: Конструктивни подаци

•

Фактор облика зграде, fo [А/Vе, m-1] – однос између површине термичког
омотача објекта (спољне мере) и њиме обухваћене бруто запремине објекта.
Поље се аутоматски попуњава.Систем израчунава фактор облика као количник
површине A [m2] и запремине Ve [m3] грејаног дела објекта;

•

Највећи допуштени коефицијент трансмисионих топлотних губитка по
јединици површине грејаног дела зграде, H'tr,nd [W/m2K] – поље се аутоматски
попуњава ако су попуњени подаци у прозору „Основне димензије објекта“
картице „Општи подаци“;

•

Специфична годишња потребна топлотна енергија за грејање нестамбене
зграде,* Q'H,nd,ref [kWh/m3a] – поље се аутоматски попуњава;

•

Највећа допуштена годишња потребна топлотна енергија за грејање
нестамбене зграде, Q'H,nd,dop [kWh/m3a] – поље се аутоматски попуњава;

•

Релативна вредност годишње потребне топлотне енергије за грејање
нестамбене зграде*, QH,nd,rel [%] - поље се аутоматски попуњава.

Напомена: * Коефицијенти за нестамбене зграде
Коефицијенти
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•

Израчунати коефицијент трансмисионих топлотних губитака по јединици
површине грејања дела зграде H'tr,iz [W/m2K] – Вредност се уноси као реалан
податак израчунат или се преузима из енергетског сертификата зграде;

•

Годишња потребна топлотна енергија за грејање QH,nd,ref, [kWh/a] – рачунски
одређена количина топлоте коју системом грејања треба током једне године
довести објекту ради одржавања унутрашње пројектоване температуре у
објекту током периода грејања објекта. Израчуната вредност се преузима из
енергетског серитификата;

•

Удео површине прозора у укупној површини фасаде, f[%] – количник
површине прозора, балконских врата и прозирних елемената фасаде
(грађевински отвори) и укупне површине фасаде (зидови + прозори, итд.). Код
грејаних поткровља површини прозора се додаје површина кровних прозора, а
укупној површини фасаде додаје се површина крова са кровним прозорима.

Табела грађевинских делова
У табели грађевинских делова се наводе карактеристике спољњег омотача објекта.
Потребно је описати карактеристике сваког грађевинског елемента и топлотну
изолацију зграде.
Унос грађевинског елемента врши се кликом на дугме
, након чега се отвара
искочни прозор у коме корисник из падајућег менија бира врсту грађевинског дела
које треба описати. Избор треба потврдити кликом на дугме
и потврдити
додавање новог записа са кликом на дугме
.

Слика 63: Грађевински делови омотача објекта

Унети редом све врсте грађевинских делова, уз напомену, да за исту врсту може бити
више различитих типова делова (нпр. спољни зид може бити северни, јужни, ...).

Слика 64: Додавање грађевинског дела у табели Конструкцијски подаци
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Следи описивање и уређивање карактеристика грађевинских делова објекта. Одабрати
запис и кликнути на , приказује се искочни прозор који је потребно попунити и за
крај потврдити чување кликом на дугме
.

Слика 65: Уписивање детаља о одабраној врсти грађевинских делова

•

Шифра грађевинског дела – шифра грађевинског дела;

•

Врста грађевинског дела – врстом је дефинисано који се делови обухватају
одабрану шифру грађевинског дела;

•

Опис грађевинског дела – опис тачне локације грађевинског дела и детаљан
састав конструкције (материјал) (текстуални унос нпр. Спољни зид север –
продужени малтер – шупља блок опека – проширени полистирен – завршни
глет малтер);

•

Укупна дебљина [cm] – треба уписати укупну дебљину грађевинског дела у
центиметрима (бројчана вредност, нпр. 20);

•

Дебљина слоја топлотне изолације [cm] – треба уписати дебљину изолације у
центиметрима (бројчана вредност, нпр. 4);

•

Површина конструкције [m2] – треба уписати површину фасадне конструкције у
m2 (бројчана вредност нпр. 30);

•

Коефицијент пролаза топлоте, U [W/m2K] – количина топлоте коју грађевински
елемент губи у 1 секунди по m2 површине код разлике у температури од 1 К,
изражено у W/m2K. Вредност коефицијента за конкретан грађевински део
преузима се из енергетског сертификата или избором из табеле зависно од
врсте израде.

Опште напомене за грађевински део – текстуално поље у које се уносе коментари
везани за грађевински део (треба уписати оцену њиховог стања, могуће цурење воде,
присутност влаге, информације о недавно извршеним реконструкцијама).
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3.3. GOOGLE КАРТЕ

Слика 66: Google карта са приказом објекта

Положај изабраног објекта за који је у основним подацима уписана адреса може се
видети на Гоогле картама. Изабрани објекат је на Гоогле картама означен симболом
„чиодом“
. Повећање и смањивање приказа, као и кретање унутар GoogleMaps-а
постиже се интегрисаним алатом у горњем левом углу прозора карте. Могуће је и
управљање мишем где се средњим колутићем миша (scroll) повећава и смањује
приказ слике, а сталним кликом на леви дугме и померањем миша остварује кретање
по карти.

3.4. ДОКУМЕНТИ
Важан део сваког процеса управљања имовином и енергијом је уредно сложена и
лако доступна документација. Помоћу картице Документација врло једноставно
можемо из базе података прегледати сачуване датотеке у различитим дигиталним
облицима. Формати за чување докумената су: .PDF, .JPG, .GIF, .XLS, .XLSX, .DOC, .DOCX,
.DWG, i .TXT.
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Слика 67: Преузимање и преглед документа везаних за објекат

Одабрати запис документа који је потребно учитати и кликом миша на дугме
Учитај документ, документ се учитава на локални рачунар зависно од коришћеног
интернет претраживача као што је описано у поглављу 1.11 Преузимање записа.
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4.
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4. РАЧУНИ
У модулу РАЧУНИ могуће је прегледати записе свих уписаних рачуна за енергију,
енергенте и воду за одабран објекат. Састоји се од табеле у којој су приказани рачуни
(слика 68).

Слика 68: Рачуни за енергију, енергенте и воду

У поглављу 2.1 Објекат овог приручника, већ је објашњен начин уноса нових рачуна,
али ће због целовитости приказа функционалности, појашњење бити поново написано.

4.1. УНОС НОВИХ РАЧУНА
Кликом на дугме , отвара се прозор за упис параметара новог рачуна у коме је
потребно попунити сва три поља вредностима из падајућих менија. Одабрати
одговарајући мерач за енергент (објекат може имати више мерача за исти енергент па
стога свако мерило има свој назив), годину и месец који одговарају рачуну. Сви подаци
се уносе искључиво из падајућих менија. Уколико се у менију за унос мерача не налази
одговарајући мерач, то значи да оно није дефинисано и да је потребно обавестити
администратора система.

Слика 69: Бирање мерача и периода за унос одређеног рачуна
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Кликнути на дугме
за потврду уноса и прелаз на образац за бирање групе
рачуна. У њему из падајућег менија изабрати групу рачуна односно тарифу за
електричну енергију. Потврдити избор групе рачуна дугметом
.

Слика 70: Бирање групе рачуна код уноса новог рачуна

Приказује се прозор са обрасцем за уписивање података новог рачуна за одабрани
енергент (мерило). Образац за упис новог рачуна се састоји из три целине које су
Заглавље рачуна, Ставке рачуна и Контролни график са месечно приказаним
утрошеним количинама енергента и њиховим трошковима у последњих 12 уписаних
рачуна.

Слика 71: Изглед прозора са обрасцем за унос новог рачуна
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4.1.1. ЗАГЛАВЉЕ РАЧУНА
Садржи ставке општих информација о рачуну које систем аутоматски попуњава, као
што су:
Објекат – назив објекта на који се рачун односи;
Мерно место – назив мерача са рачуна или опис његове локације;
Енергент – назив енергента на које се рачун односи (податак који је одабран у поступку
креирања новог рачуна);
Добављач – назив добављача са његовом адресом (податак који је одабран у поступку
креирања новог рачуна);
Група рачуна – назив одабране групе рачуна (податак који је одабран у поступку
креирања новог рачуна);
Месец – приказ месеца и године за које се рачун односи (податак који је одабран у
поступку креирања новог рачуна).

Слика 72: Део форме за унос новог рачуна са заглављем рачуна

Заглавље рачуна садржи и ставке које корисник треба испунити приликом уноса новог
рачуна као што су:
Број рачуна – уписати број рачуна;
Коментар – уколико постоји потреба, уписати коментар за рачун;
Тачан датум рачуна од–до – кликом на прву икону календара одабрати датум од ког
важи очитавање рачуна, а кликом на другу икону календара одабрати датум до ког
важи очитавање рачуна. Важно је унети почетни и крајњи датум због прецизније
расподеле месечних трошкова. Уколико се не унесе интервал почетног и завршног
датума рачуна, систем ће их након освежавања базе унетих података, аутоматски
доделити првом, односно последњем дану у месецу.
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4.1.2. СТАВКЕ РАЧУНА
Потребно је попунити празна поља ставки рачуна за количине, јединичне цене и порез.
За ставке које су приказане на екрану, а не појављују се на рачуну, није потребно
ништа уписати него оставити само празна поља. Након уписа података са рачуна,
снимање новог рачуна потврдити дугметом
.
Апликација врши праћење уписаних вредности у образац за унос рачуна. Након првог
уписа вредности за количину, јединичну цену или порез, апликација ту вредност
предлаже и поставља као предефинисану, а назив ставки рачуна узима као
предефинисане из последњег уписаног рачуна.

Слика 73: Део форме за унос новог рачуна са ставкама рачуна

На тај начин се убрзава унос нових рачуна, уз претпоставку да нема промене цена на
месечној бази. На кориснику је обавеза да контролише уписане податке.
Дугметом
могу се „сакрити“ ставке за које нису унесене количине и цене.
Тиме се постиже прегледност приказа јер су видљиве само ставке које постоје на
рачуну.
Дугметом
приказују се све ставке које могу бити присутне за тај енергент а
дефинисане су апликацијом.
Редослед приказивања ставки рачуна извршити дугмадима
крају записа сваке ставке.

које се налазе на

Након уписа података са рачуна, потврдити чување новог рачуна дугметом
прозор за унос затворити дугметом
.

,а

За излазак из форме за упис новог рачуна без чувања уноса кликнути на дугме
.
Ставке рачуна које су приказане на овом делу обрасца дефинише администратор
система и потребно га је контактирати ако корисник не налази неку од ставки која се
налази на рачуну добављача.

4.1.3. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
На графику месечне потрошње приказује се месечни трошак и потрошња енергента.
График служи визуелној контроли уписаних вредности рачуна као и контроли
неуписаних рачуна јер приказује рачуне у последњих 12 месеци (вредност на графику
за тај месец је празно или је једнако нули). Свако одступање у тренду потрошње (било
позитивно или негативно) упућује на потребу детаљнијег разматрања месечног рачуна
(потрошње).
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Приказани подаци се могу експортовати у Excel облик кликом миша на икону
која се
налази испод графика. Преласком курсора миша преко карактеристичних тачки график
приказују се вредности за те тачке у облику вредности за x и y графика.

Слика 74: Део форме за графички приказ месечних рачуна

4.1.4. ПРЕГЛЕД РАЧУНА И УРЕЂИВАЊЕ РАЧУНА
У табели модула Рачуни, изабрани рачун се може, ако је потребно, уредити или
прегледати. Кликом на дугме
, отвара се приказ података о изабраном рачуну које
је могуће прегледати и/или уређивати. У форми за уређивање рачуна, приказане су
само ставке и поља која имају уписане вредности. Помоћу дугмади
и
које се налазе у подножју прозора за уређивање рачуна, могуће је
приказати све ставке рачуна или сакрити оне ставке (записе) са празним пољима.
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Слика 75: Прозор за уређивање рачуна

Након измена вредности у пољима (која су предвиђена за измене) потребно је
снимити измене кликом на дугме
.
У случају погрешног бирања података који се односе на Мерно место, Енергент,
Добављача и Групу рачуна (то су поља која нису предвиђена за измене) могуће је
извршити корекцију неког од тих података кликом на дугме
. У искочном
прозору дефинисати исправно мерило на које је потребно преместити рачун, кликнути
дугме
, у новом прозору одабрати групу рачуна која је везана за добављача па
кликнути на дугме
и сачувати промене дугметом
. Затворити прозор за
ажурирање рачуна дугметом
или кликнути на дугме „X”.

4.1.5. БРИСАЊЕ РАЧУНА
Означити рачун у табели Рачуни који је потребно обрисати и кликнути на дугме .
Систем поставља питање у прозору „Јесте ли сигурни“. Потврдити са У реду и рачун ће
бити обрисан.

Слика 76: Прозор за потврду брисања рачуна (изглед зависи од верзије интернет
претраживача)
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5. ГРАФИЦИ РАЧУНА

Слика 77: Графици рачуна за енергију, енергенте и воду

Избор врста предодређених графика бира се дугмадима које су смештени око прозора
приказа графика. Са леве стране приказа налазе се дугмад за избор енергената за које
су унети рачуни и дугме за групни приказ података за све енергенте.
Креирање графика Сви енергенти и поједини енергент (нпр. природни гас, вода, итд.)
разликује се у томе што се у приказу Сви енергенти не приказује график количина
(потрошња) због различитих основних мерних јединица енергента, већ само утрошак и
емисија CO2.
Са горње стране налази се дугме за избор свих година за које се појављују рачуни и
дугмад за избор појединачних година.
Са десне стране графика дугмадима се могу мењати прикази графика према
апсолутним и кумулативним износима (CUSUM график), Е-Т график или према
специфичним вредностима трошкова, потрошње, примарне енергије или емисије CO2.

5.1. ГРАФИК АПСОЛУТНЕ ВРЕДНОСТИ
Графици приказују апсолутне износе количине енергената и трошкова као и емисију
CO2, за одабрану годину, а на месечној бази. Ако је одабрани објекат комплекс, на
графицима се приказују укупни подаци за све објекте комплекса.
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Слика 78: Графици рачуна за појединачне видове енергије/енергената/воду

5.2. ГРАФИЦИ СПЕЦИФИЧНИХ ВРЕДНОСТИ –
ИНДИКАТОРИ
Кликом на једно од дугмади са десне стране графика: Потрошња, Енергија, Емисија
CO2, Примарна енергија, Трошак, мења се изглед изборне траке у подножју прозора
графика (Слика 79).
Мерљиви параметри по којима је могуће пратити потрошњу енергије, енергената и
емисију CO2, могу се изабрати кликом на картице доње изборне траке а оне су:
•

Апсолутне вредности;

•

Површина - корисна површина објекта у m2;

•

Запремина - корисна запремина објекта у m3;

•

Број људи - заузетост објекта;

•

Степен дан - број степен дана грејања у °C.
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Слика 79: График месечних рачуна за појединачне видове енергије/енергената/воду

Графици се приказују у зависности од комбинације одабраних дугмади са леве и десне
стране графика, картица година са горње стране и мерљивог параметра у подножју
графика.
Сви одабрани параметри су означени на слици. На сличан начин бира се приказ
осталих графика.
На слици 80 приказана је специфична потрошња електричне енергије за све године за
које постоје уписани рачуни, изражена у kWh по m2 корисне површине објекта.

Слика 80: Графици рачуна за појединачне видове енергије/енергената/воду у
вишегодишњем периоду

5.3. Е-Т ДИЈАГРАМ
Код приказа Е-Т дијаграма – графика са уцртаном регресионом кривом, за одабрану
енергију, потребно је унети датум почетка и датум завршетка интервала за период који
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се посматра. На Е-Т дијаграму се приказује зависност потрошње енергије за
грејање/хлађење од средње спољне температуре или броја степен-дана.
На регресионој правој разликују се два периода: летњи и зимски. Границу између та
два периода одређује администратор. На пример, када средња спољна температура
износи 14°C, за зимски период узимају се очитавања потрошње енергије до 14°C и за
ту потрошњу (означено црвеним тачкама на Е-Т дијаграму) црта се регресиона права
чија се вредност може очитати у легенди испод графика у облику y=ax+b. Летњем
периоду се додељују вредности потрошње енергије када је средња спољна
температура била 14°C или виша. Вредности потрошње енергије за летњи период
приказане су на дијаграму плавим тачкама, са својом припадајућом регресионом
правом чија се вредност такође може очитати у легенди испод графика.

Слика 81: Е-Т дијаграм

Због потребе квалитетније анализе, могуће је одређене тачке „пребацити” у други
период једноставним означавањем курсором. Довођењем курсора на ту тачку, она
мења свој изглед у
. Кликом на њу могуће ју је означити као тачку која припада
другом периоду. Тако се тачка која припада зимском периоду (црвене боје) „мења” у
тачку очитавања летњег периода (плаве боје). Важи и обрнути поступак, односно
сваким кликом на тачку, она прелази из зимског у летњи период и обрнуто. Приликом
сваке промене, мења се изглед графика, као и једначине регресионих правих за
зимски и летњи период.
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5.4. ГРАФИЦИ КУМУЛАТИВНИХ СУМА – CUSUM
ГРАФИЦИ
За графике Кумулативних сума, могу се изабрати следећи графици:
•

Потрошња [мер. јед.] - потрошња енергента у уписаним мерним јединицама;

•

Енергија [kWh] - потрошња енергента сведена на kWh;

•

Емисија CO2 [t] - емисија CO2 изражена у тонама;

•

Примарна енергија [kWh]- потрошња енергената сведена на примарну енергију
у kWh;

•

Трошак [дин]- трошак у новчаним јединицама – динарима.

За приказ CUSUM дијаграма потребно је на горњој траци са годинама изабрати базну
годину на основу које се израчунава кумулативна сума уштеда година које следе. На
пример, ако се за Е-Т дијаграм одабере 2007. година, графици кумулативних сума
обрађују године 2008, 2009, 2010, итд.
CUSUM дијаграмом се приказују укупне уштеде које су остварене неком мером
побољшања енергетског учинка, а базни је податак израчуната регресиона крива којом
се процењује каква би била потрошња енергије у зависности од температуре у
годинама које следе.
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Слика 82: CUSUM анализа

Тако се за исте температурне услове који су апроксимирани регресионом кривом црта
график процењене и стварне потрошње што је приказано дијаграмом Однос стварно –
процењено.
Разлике које се очитавају у карактеристичним тачкама (месеци у години) између
стварних и процењених вредности уносе се у CUSUM дијаграм на начин да, ако се
стварна потрошња (приказана црвеном линијом графика) налази испод процењене
потрошње (приказано плавом линијом), разлика количине се уноси у график са
негативним предзнаком и представља уштеду.
За случај када су тачке стварне потрошње изнад процењене потрошње, CUSUM график
је у порасту за ту разлику потрошње.
На самом крају приказа налази се поље за унос коментара где корисник може
коментарисати графике. Након уписа коментара потребно је кликнути на дугме
за слање поруке енергетском менанџеру или администратору који може одговорити
на коментар. Дискусија везана за коментар графика остаје редом записана и видљива
је у свим менијима начина приказа за ту годину и енергент на који се односила.
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6. ОЧИТАВАЊА
Модул ОЧИТАВАЊА састоји се од две картице: Сви мерачи и Мерења. У њима је
могуће прегледати записе даљинских аутоматских мерења које апликација преузима
са повезаних SCADA система и ручно уписана мерења за различите интервале
очитавања.

Слика 83: Приказ картице очитавања

У поглављу 2.1 Објекат овог приручника већ је делимично објашњен начин уноса
очитавања мерача, али ће због целовитости приказа функционалности, појашњење
бити поново написано.
У поткартици Сви мерачи налази се попис свих постојећих мерача који су везани за
објекат. У врсти Аутоматско мерење бројем „1“ су означени мерачи за које постоји
аутоматско даљинско очитавање мерача, а са „0“ су означени мерачи за које не
постоји даљинско аутоматско очитавање.

6.1. УНОС ЗАУЗЕТОСТИ И УНУТРАШЊЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ
Кликом на дугме која се налази испод табеле за унос рачуна и мерења, показује се
искочни прозор за унос заузетости и унутрашњих температура објекта по данима.
Табела се састоји од поља за избор датума за приказ траженог периода недеље и од
дугмета
, за освежавање приказа, и редова са данима у недељи. У врстама су
поља за унос информација о броју људи у згради и унутрашњој температури зграде
који су раздвојени у податке за активно време (радни део дана) и неактивно време
(нерадни део дана).
Табела се испуњава по данима са тачним подацима за све дане у недељи, а чување
података потврђује се са

.

Уз овај „ручни” начин уноса података може се користити и „аутоматизовани” начин
попуњавања табеле предефинисаним вредностима за целу недељу, кликом на дугме
. Услов за то је попуњена табела са предефинисаним вредностима што је
описано у наставку поглавља.
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Слика 84: Табела за унос заузетости и унутрашњих температура

За објекте са уједначеним параметрима заузетости и температуре могу се
предефинисати температуре и заузетости по данима у недељи и деловима дана.
Потребно је притиснути дугме
у алатној траци картице Сви мерачи и приказује се
табела за одређивање дефинисаних вредности. Попунити табелу уобичајеним
вредностима за дане у недељи, сачувати запис дефиниције заузетости и унутрашње
температуре кликом на дугме

.

Слика 85: Табела предефинисаних вредности заузетости и температуре
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6.2. УРЕЂИВАЊЕ ОЧИТАВАЊА АУТОМАТСКОГ
МЕРЕЊА
У подкартици Мерења могуће је прегледати очитане вредности оног мерача који је
означен у табели Сви мерачи. Приказ очитаних вредности аутоматског даљинског
мерења је сортиран по датуму и сату одговарајуће вредности бројача што је приказано
на слици (Слика 86).

Слика 86: Приказ аутоматског очитавања мерача

Уређивање приказаних очитавања није препоручљиво јер се ради о аутоматском
даљинском очитавању измерених вредности, али је могуће у случају неисправних
очитавања. Бирањем записа и кликом на дугме
приказује се прозор за уређивање
записа, где се запис о очитавању може изменити. Потврдити на дугме
за чување
записа.

Слика 87: Уређивање записа о очитавању
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6.3. УНОШЕЊЕ ОЧИТАВАЊА МЕРЕЊА У
УНАПРЕД ДЕФИНИСАНЕ ЗАПИСЕ (СЛОТОВЕ)
За ручно очитавање мерача (односно уписивање очитаних вредности) потребно је да
су за мерач дефинисани режими мерења и датум почетка очитавања мерача. Након
ажурирања мерача формирају се празни слотови (записи у редовима) са датумима у
картици Очитавања/Мерења.

Слика 88: Унос очитавања мерача

Уписивање ручних мерења у тако формиране празне записе (слотове) идентично је
описаном начину уређивања мерача за аутоматско очитавање.
Дужност корисника је уносити очитане вредности мерача тако да селектује запис са
датумом и сатом који одговара оном који се записује и кликом на дугме
унесе
тражене вредности у прозору за унос очитавања. Потврдити на дугме
за чување
новог записа. Потребно је водити рачуна да се приликом уписивања вредности
очитавања коригује и време очитавања јер оно не сме бити у „будућности“, односно
време и датум очитавања морају бити уписани у реалном времену – морају бити
старији (пре) од системског времена и датума.
Уколико корисник жели да унесе мерења и ван дефинисаног режима, могуће је
креирати и попуњавати нове слотове. Идентичним поступком као код уређивања
отвореног слота, корисник уноси датум и време очитавања као и износе вредности
које се очитавају. Тако се, уз постојеће режиме, могу направити и сваком кориснику
произвољни период уноса очитавања.
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7. ГРАФИЦИ ОЧИТАВАЊА
Комбиновани приказ различитих временских периода очитавања мерача омогућава
једноставан и брз преглед графика очитавања избором параметра који се налазе на
дугмадима распоређеним изнад графика на начин приказан на сликама 89 и 90.

Слика 89: График очитавања сатне потрошње енергије

Избором из падајућег менија бира се Енергент/Група/Мерно место који се приказује.
Омогућен је групни приказ очитавања мерења свих мерача за одабрани енергент (ако
их је више), и приказ за појединачне мераче којима се врши преглед очитавања само
једног мерача.
Датум од – кликом на дугме
преглед очитавања мерења.
Датум до – кликом на дугме
очитавања мерења.

из календара бира се датум почетка интервала за
из календара бира се датум краја интервала за преглед

Из падајућег менија, Узорковање, бира се временски интервал очитавања. Могуће је
изабрати: годину, месец, недељу, дан или сат.
Параметри на осама (X и Y оса) графика, дефинишу се избором из падајућег менија.
Мерљиви параметри (индикатори), по којима је могуће пратити потрошњу енергије,
енергената, трошка и емисију CO2, могу се изабрати из падајућег менија „Индикатори
по“ а они су:
•

Апсолутне вредности;

•

Површина - корисна површина објекта у m2;

•

Запремина - корисна запремина објекта у m3;

•

Број људи - заузетост објекта;

•

Степен дан - број степен дана грејања у °C.
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За дефинисање Е-Т дијаграма – графика са уцртаном регресионом кривом, потребно је
из падајућег менија изабрати параметар, средња спољна температура или броја
степен-дана.
Након постављања претходно објашњених параметара треба кликнути на дугме
или
у зависности од дијаграма који се креира.

Слика 90: График дневне потрошње воде по данима
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8. ПОРУКЕ
Унутар овог модула може се остварити комуникација између корисника унутар
апликације ИСЕМ.
Кликом на дугме ПОРУКЕ, у радној картици Поруке приказане су све поруке и
коментари, на начин, да је у врсти Предмет приказан наслов (или topic) теме о којој се
расправља. Унутар једног наслова теме може бити више порука конверзације које
следе.
У порукама се налазе и коментари којима корисници коментаришу графике, а они се
препознају по предефинисаном називу у Предмету, облика „Коментар на график
(назив објекта) [ISEM:SR –XXXXXX-XXXX-X] (ID:YYYYYYYY) Година - Енергент”.
Поруке које нису прочитане имају уписану вредност „1” у врсти Непрочитано. Веза са
непрочитаним порукама је такође и на главној изборној траци означена као 1 ПОРУКЕ.
Кликом на натпис ПОРУКЕ из било ког модула апликације корисник аутоматски
„прелази” у модул ПОРУКЕ.

Слика 91: Преглед свих порука и коментара

За детаљан приказ означене поруке кликнути мишем на картицу Преглед поруке у
којој је хронолошким редом исписана комуникација између корисника од најновије
поруке према старијима. Свака порука има наслов са корисничким именом
пошиљаоца поруке као и системским датумом и временом слања поруке.
За одговор на поруку или наставак комуникације са пошиљаоцем, потребно је у празно
поље Унос коментара уписати текст и кликнути на дугме
послат, и примаоцу ће запис бити означен као непрочитан.
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Слика 92: Приказ комуникације између корисника ИСЕМ-а

На слици 92 приказан је пример тока конверзације где се наизменично смењују
коментари између корисника xxxx и yyyy, а последњи коментар се налази одмах испод
поља за унос новог коментара.
Напомена: Истовремено са порукама које се размењују у систему за комуникацију у
ИСЕМ, стижу и маилови на дефинисане е-маил адресе корисника. Дефинисање е-маил
адреса за слање порука на маил обавља се дугметом Уреди у главној изборној траци
како је приказано у поглављу 1.3 Измена шифре и поставке слања обавештења емаилом.

8.1. НОВА ПОРУКА
За слање нове поруке потребно је кликнути на дугме које се налази на алатној траци
картице Поруке. Појавиће се прозор за унос нове поруке.
Потребно је уписати примаоца, предмет поруке и текст поруке коју желимо упутити
примаоцу.
•

Прималац – назив корисника који се уписује као његово корисничко име, (тј.
име.презиме без дијакритичких знакова). У случају да је потребно упутити
поруку на више корисника онда треба уписати њихова корисничка имена
одвојена са „;” (нпр. pera.peric;marko.markovic);

•

Предмет – предмет поруке;

•

Порука –текстуална порука која се упућује примаоцу.
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Слика 93: Приказ прозора за слање нове поруке

Након попуњавања свих празних поља нове поруке кликом на дугме
порука ће
бити послата уписаним корисницима уз потврду Порука је послата, кликнути ОК.

Слика 94: Порука система о послатој поруци

У случају да је назив примаоца нетачно уписан или не постоји, систем ће након слања
поруке исписати обавештење да прималац не постоји и да порука није послата.
Потребно је извршити корекцију имена примаоца.

Слика 95: Порука система о неисправном називу корисника

8.2. БРИСАЊЕ ПОРУКЕ
Za brisanje poruke ili komentara potrebno je selektovati red (poruku) u tabeli Poruke i
obrisati ga klikom na dugme . Nakon toga treba potvrditi brisanje poruke sa U redu.
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Слика 96: Брисање поруке и потврђивање брисања
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9. АЛАРМИ
Аларми који се налазе у ИСЕМ, су предефинисани SQL упити којима корисници могу
надзирати критичне акције и процесе који се одвијају у апликацији. Помоћу њих се
постављају параметри (крајњи услови), чијим прекорачењима се добија повратна
информација о дешавањима у систему. Корисник може пратити само аларме који се
односе на објекте на које он има права видљивости.

Слика 97: Приказ модула Аларми

Аларме могу постављати искључиво администратори система и енергетски менаџери,
док остали корисници могу само пратити задате аларме који су додељени њиховој
корисничкој улози у модулу АЛАРМИ. Могу се постављати на разне догађаје и
карактеристике објеката, кориснике, добављаче, рачуне, очитавања, итд.
За потпуно разумевање аларма потребно је нагласити да постоје две ситуације које се
могу појавити (оне зависе од специфичности аларма) па зато постоје:
•

аларм о догађају и

•

аларм о стању

Аларм о догађају је обавештење о нечему што се једнократно догодило и остало је
забележено као запис. Након брисања тог записа и освежавања аларма, он више неће
бити присутан у попису. Пример за овакав аларм је нпр. Креирање новог добављача
или Креирање новог мерача.
Аларм о стању је обавештење о нечему што се догодило, али радња о том догађају и
даље траје. Аларм о стању ће бити активан док се не предузме нека радња у систему.
Пример за овакав аларм је нпр. Рачун није уписан два месеца или Постоје сијалице са
ужареним влакном. Значи и након брисања записа аларма за поједини објекат и
освежавања аларма, овај ће аларм остати присутан (записан) све док се не предузме
нека акција, што би у конкретном случају значило, све док се не упишу рачуни за два
месеца или се сијалица са ужареним влакном не промени неком другом врстом.

102

Информациони систем за енергетски менаџмент - Упутство за корисника

На левој страни радне картице Сви записи у „стаблу” (испод
) налази се попис
постављених аларма који се прате. Иза сваког назива аларма је у загради приказан
број објеката који су активирали аларм, а детаље о аларму корисник може прегледати
кликом курсора миша на назив аларма. У табеларном приказу на десној страни
приказују се сви објекти на које се односи изабрани аларм.

Слика 98: Преглед детаља о аларму

9.1. ДОДАВАЊЕ ДЕФИНИЦИЈЕ АЛАРМА
Администратор система и енергетски менаџери одређују све расположиве аларме за
поједину улогу корисника. Корисник те аларме може учинити видљивим у овој радној
групи тако што ће курсор миша довести до натписа
у заглављу стабла. Када се
курсор претвори у , и након што се на њега кликне левим тастером миша, отвара се
прозор са падајућим менијем преосталих аларма који још нису дефинисани и
постављени и менијем за дефинисање времена од ког се односи постављање
дефиниције аларма.
Затим се бира неки од аларма из менија Аларм који желите пратити.
Изборником Старост поруке бира се колико се далеко у прошлост треба започети
преглед аларма који се постављају (до максимално 3 месеци), а тиме се дефинише и
време од ког одабрани аларм важи.
, потврдити са У реду и додати аларм ће

На крају је потребно кликнути на дугме
се појавити у стаблу.

Додати аларм је уклоњен из пописа у падајућем менију и сада је видљив само у
приказу стабла.
Сви аларми на крају свог назива имају и број у загради (нпр.
).
Уколико је тај број (0) не постоји запис у бази који задовољава тражене услове
активирања аларма.
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Слика 99: Додавање аларма у постављене аларме

9.2. СЛАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О АЛАРМУ НА Е-МАИЛ
Обавештења о појединим алармима могу се, уз приказ на радној картици, слати и на емаил адресу корисника (уколико је наведена у подацима о кориснику). Подешавања
обавештења о аларму за слање на е-маил адресу приказано је на слици ( Слика 100. )
Потребно је кликнути на дефиницију аларма која се налази у стаблу са леве стране
екрана и кликом на дугме
појављује се искочни прозор у коме је потребно
означити изборно поље Прими аларме на е-маил и потврдити са ОК.
Запис аларма за ког је постављено слање поруке на е-маил, има иза ознаке количине
аларма, исписану ознаку (MAIL).

Слика 100: Укључивање опције слања аларма на е-маил адресу

9.3. БРИСАЊЕ АЛАРМА И БРИСАЊЕ ДЕФИНИЦИЈЕ
За брисање записа о аларму потребно је запис селектовати (за више записа користити
мултиселекцију) на десној страни екрана и кликнути дугме . Потврдити са У реду и
селектовани записи о алармима ће бити избрисани.
За брисање дефиниције аларма потребно је кликнути на назив аларма у стаблу са леве
стране екрана и уклонити га са пописа користећи дугме
, и потврдити
са У реду.
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