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A.1  OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU 
System eWebTEL to kompleksowe rozwiązanie zapewniające dostęp do danych gromadzonych przez urządzenia 

telemetryczne firmy PLUM sp. z o.o. Platforma posiada wiele funkcji dających pełen pogląd na środowisko pomiarowe 

oraz daje możliwość zdalnej konfiguracji sprzętu znacznie usprawniając budowanie i zarządzanie siecią. Spełnia 

funkcję systemu bilingowego monitorującego pracę całej sieci urządzeń oraz systemu nadzorczego nad urządzeniami 

zainstalowanymi w określonych lokalizacjach. 

Mamy możliwość tworzenia harmonogramów oraz natychmiastowo wysyłanych alarmów dla danego punktu 

pomiarowego co bardzo usprawnia zarządzanie skomplikowanymi środowiskami. Dodatkowo dostępne graficzne 

wizualizacje danych prezentowanych przez szereg urządzeń umożliwia nam szybką ocenę stanu systemu, słabych 

punktów czy też potencjalnych źródeł awarii. 

Raporty możliwe do wygenerowania: 

• Dzienne i miesięczne zużycie wody, gazu, prądu. 
• Dzienne i miesięczne wahania ciśnienia. 

• Alarmy i zdarzenia w strefach, grupach i punktach pomiarowych. 

• Zużycie wody w określonej przez użytkownika strefie bądź grupie urządzeń. 

Cechy systemu eWebTEL: 

• Interfejs dostosowany do pracy z przeglądarkami PC oraz urządzeń mobilnych. 

• Przegląd danych archiwalnych. 
• Wysyłka powiadomień e-mail w momencie wystąpienia alarmu. 

• Prosty system uprawnień użytkowników. 

• Interfejs w wielu językach.  
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A.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE SERWERA 
System eWebTEL może być zainstalowany lokalnie na serwerze klienta lub pracować jako usługa w chmurze. Zwykle 

instalacja u klienta preferowana jest w przypadku dużej liczby urządzeń lub gdy pracuje nad nim wielu użytkowników 

i wymagana jest zaawansowana kontrola nad systemem. 

Sugerowane wymagania sprzętowe serwera przetwarzającego dane.  

Baza danych MS SQL, minimalna wersja 2016 

Procesor 
Procesor 2,6 GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 9,6 GT/s, 11 MB pamięci 

podręcznej 

Pamięć RAM 
32GB pamięci RDIMM, 2666MT/s 

Dysk 2 x 1TB SATA 512n 6Gb/s 

 

W przypadku gdy nasz sprzęt nie będzie wystarczająco wydajny mogą wystąpić błędy związane z przetwarzaniem 

danych wysłanych przez urządzenia. 
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A.3 WYMIANA DANYCH DO SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 
Platforma eWEBTEL umożliwia wymianę danych do zewnętrznych systemów IT na kilka sposobów. Nasze opcje są 

zależne od nie tylko od wybranej wersji systemu ale również od licencji na jaką się zdecydujemy. 

 

Chmura podstawowa Integracja jest realizowana poprzez tworzenie plików które następnie są zaczytane 

przez drugi system. Mogą być one generowane automatycznie w przypisanym folderze 

na serwerze SFTP klienta lub tworzone ręcznie poprzez generowanie raportów w 

formacie .csv lub Excel. 

Chmura rozszerzona Dodana jest możliwość wymiany danych przez WebService – udostępnienie danych 

zwracanych przez procedury składowane. 

Serwer lokalny klienta W podstawowej licencji wykorzystane są procedury składowane (po stronie bazy 

danych). Procedury składowane zwracają dane zawierające: 
• dane rejestrowane 

• raporty przepływu 
• raporty ciśnienia 

• raporty bilingowe 

 

Szczegółowy opis konfiguracji oraz możliwości platformy znajduje się w sekcji INTEGRACJA 
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B.1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE 
Rejestracja użytkownika do systemu eWEBTEL zaczyna się od kliknięcia w jednorazowy link który otrzymujemy na 

konkretny adres email. Jest on generowany przez administratora systemu który wysyła zaproszenia. W dalszej 

kolejności system eWEBTEL poprosi nas kolejno o ustalenie hasła dostępu oraz zatwierdzenia regulaminu serwisu. 
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B.2 KONFIGURACJA UPRAWNIEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW 
System eWEBTEL posiada trzy poziomy uprawnień dla rozwiązania w chmurze: 

 Dodawanie -

usuwania 

kolejnych 

użytkowników 

do konta 

Zaawansowana 

konfiguracja 

urządzeń 

telemetrycznych 

Podstawowa 

konfiguracja 

urządzeń 

telemetrycznych 

Aktywacja lub 

dezaktywacja 

punktów 

pomiarowych 

Dostęp do odczytu 

wszystkich 

rekordów urządzeń i 

punktów 

pomiarowych dla 

konta, generowanie 

raportów 

Dostęp do 

przeglądu 

wybranych 

aktywnych 

punktów 

pomiarowych 

Użytkownik 

zaawansowany 
 

     

Użytkownik       

Gość       

 

Dodatkowe uprawnienia są przydzielane dla administratora systemu działającego na lokalnych zasobach.  
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Po pierwszym zalogowaniu, Użytkownik będzie poproszony o akceptację warunków RODO (rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych). Następnie poproszony o zmianę hasła i zostanie przekierowany do panelu głównego systemu. 

Akceptacja RODO jest wymagana dla każdej Firmy osobno. 
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B.3 WIDOK GŁÓWNY 
Po zalogowaniu wita nas Widok Główny gdzie wyświetlane są najistotniejsze dane.  

 

Miesięczna zmiana przepływu miesięczna procentowa zmiana przepływu w obecnym miesiącu w 

porównaniu do miesiąca poprzedniego. Całkowity przepływ w obecnym 

miesiącu jest szacowany na podstawie średniego dziennego przepływu w 

obecnym miesiącu 

Bieżąca aktualizacja danych procent aktywnych zgłoszonych już urządzeń w ciągu dnia w stosunku do 
urządzeń aktywnych z ostatniego tygodnia 

Urządzenia liczba aktywnych oraz nieaktywnych urządzeń w obrębie danej Firmy 

 

Więcej informacji na temat tej sekcji znajduje się w C.1 DOSTOSOWANIE WIDOKU GŁÓWNEGO  
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Pasek boczny menu który umożliwia nam nawigację pomiędzy podstawowymi ekranami systemu. Jest on 

dopasowany do konkretnego wdrożenia platformy więc nie wszystkie prezentowane tutaj ikony są być widoczne. 
 

 
Widok główny 

 
Lista punktów pomiaru przepływu 

 
Lista punktów pomiaru temperatury 

 
Lista punktów pomiaru ciśnienia 

 
Lista punktów pomiaru energii 

 
Lista innych punktów pomiaru 

 
Lista urządzeń dodanych do systemu 

 
Lista alarmów systemu 

 
Widok mapy 

 
Administracja systemem 
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Przykładowa lista punktów pomiaru przepływu: 
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B.4 EDYCJA DANYCH FIRMY 
Aby edytować dane firmy – na górnym pasku systemu wybierz swoją Nazwę użytkownika z górnej belki. 

 

 
Z rozwijanego menu wybieramy Moja firma. 
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Sekcja Moja Firma pozwala na podstawową konfigurację formatu danych używanych w obrębie Firmy. 

Najważniejsze z nich to Jednostki oraz przypisana do nich Dokładność pomiaru (miejsca po przecinku), która 

zależy od wymagań krajowych.  

 

Wszystkie zmiany w systemie musimy potwierdzić klikając ikonę  lub odrzucić   

  



KONFIGURACJA PODSTAWOWA 

B-9 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

B.5 EDYCJA DANYCH UŻYTKOWNIKA 
Aby zmodyfikować konto Użytkownika wybierz Moje konto z górnego paska menu.  

 

 
W tym miejscu możliwa jest zmiana hasła, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a dodatkowo także zgoda na wysyłkę 

powiadomień e-mail wystąpienia zdarzeń lub konfigurowalnych limitów alarmowych.  
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Po kliknięciu w ołówek zostaniemy przeniesieni do konfiguracji C.10 POWIADOMIENIA EMAIL 
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B.6 DODAWANIE URZĄDZEŃ DO SYSTEMU 
Aby dodać urządzenie, niezbędne jest jego poprawne skonfigurowanie. Szczegóły dotyczące poszczególnych 

urządzeń są zawarte w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej. Jeśli zdecydujemy wykupić usługę 

przechowywania danych w chmurze sprzęt zostanie wysłany do nas skonfigurowany. Natomiast w przypadku 

serwera lokalnego musimy ustawić wybrany adres serwera w urządzeniu.  

 

Nieprawidłowo ustawiony adres serwera (Data Server Address) spowoduje brak komunikacji z systemem 

eWebTEL. Upewnij się czy adres jest ustawiony poprawnie wysyłając raport z urządzenia i sprawdzając czy 

pojawiło się w systemie. 

Firma Plum od wielu lat oferuje swoje produkty stąd też nie wszystkie urządzenia mają możliwość korzystania z 

platformy eWebTEL. Pełna lista kompatybilnych (wrzesień 2022) znajduje się w sekcji F.3 Lista Kompatybilnych 

Urządzeń. 

  



KONFIGURACJA PODSTAWOWA 

B-12 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

Aby dodać urządzenie do systemu należy w menu „Urządzenia” wybrać ikonę  „Dodawanie urządzenia” po 

czym wprowadzić co najmniej numer seryjnych - UID urządzenia.  
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System poprosi o Informacje podstawowe urządzenia oraz jego Adres. Do rejestracji urządzenia bezwzględnie 

wymagany jest jedynie numer seryjny S/N. Pola Nazwa użytkownika i Hasło zwykle zostają puste. Zaleca się 

wprowadzić pozostałe dane dotyczące nazwy punktu montażu urządzenia oraz jego adresu. 

 

Zachowaj zmiany klikając ikonę Akceptuj . Nastąpi przekierowanie do listy wszystkich dostępnych urządzeń. 
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Po dodaniu urządzenia lista będzie prezentować się następująco: 

 

 

 

Po ręcznym dodaniu urządzenie będzie pozostawać w stanie nieaktywnym i nie będzie posiadało 

żadnych danych oraz punktów pomiarowych. Aby dane stały się widoczne należy wykonać wysyłkę 

danych za pośrednictwem polecenia „Wyślij raport instalacyjny” w aplikacji ConfIT!. MacIQ wysyła te 

dane poprzez przytrzymanie magnesu dłużej niż 10 sekund na środku urządzenia.  
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Poniżej widzimy ekran po wysłaniu raportu instalacyjnego. 

 

 

Jedno urządzenie może być powiązane tylko z jedną Firmą. Dodanie urządzenia do innej Firmy musi 

zostać poprzedzone usunięciem go z listy urządzeń Firmy w której już się znajduje. W przeciwnym razie 

system eWebTEL zabroni wykonania takiej operacji. 
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B.7 DODAWANIE ZBIORCZE URZĄDZEŃ DO SYSTEMU 
Platforma daje również możliwość dodawania wielu urządzeń jednocześnie. W tym celu należy sporządzić plik w 

formacie .txt zakodowany w systemie UTF-z ustawionym średnikiem („;”) jako separator kolumn. Po wybraniu opcji 

importu pojawi się okno gdzie możemy wskazać taki plik. 

 

 
 

Możemy również pobrać Szablon pliku który prezentuje się następująco: 
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B.8 KONFIGURACJA URZĄDZENIA W SYSTEMIE 
Gdy urządzenie zostało dodane, Użytkownik uzyskał możliwość jego zarządzania. W tym celu należy w Menu 

Głównym po lewej stronie ekranu wybrać Urządzenia a następnie kliknąć na numer seryjny z listy urządzeń. 

Wyświetli się nam ekran Szczegółów urządzenia. 

W prawym górnym rogu ekranu znajdują się ikony które pozwalają na zarządzanie naszym urządzeniem. 
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Edycja podstawowa (progi alarmowe, harmonogramy wysyłki danych, okres 

próbkowania, lokalizacja, adres) 

 

Edycja zaawansowana (możliwość pełnej konfiguracji oraz wyświetlenia wszystkich 

parametrów urządzenia) 

 
Wymiana urządzenia wraz zachowaniem danych pomiarowych 

 
Protokół z instalacji urządzenia 

Przesuwając kursor myszy na symbole Poziomu baterii lub Poziomu sygnału GSM zobaczymy opis z wartością 

liczbową tych parametrów. Nawet gdy nie ma graficznej reprezentacji zasięgu możemy mieć sygnał wystarczający 

do transmisji danych i urządzenie będzie działać poprawnie. 
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W szczegółach urządzenia widoczna jest również ostatnia aktywność która determinuje aktualność wyświetlanych 

danych. Jeśli urządzenie nie zgłosiło się przez dłuższy czas jest bardzo prawdopodobne że dane nie są aktualne. 

 

 

 

Gdy urządzenie zostanie dodane prawidłowo odbiór oraz dane odebrane przez serwer zostaną automatycznie 

utworzone punkty pomiarowe.  

W zależności od wersji sprzętowej urządzenia może to być więcej niż jeden punkt pomiarowy. Na przykładzie 

podanym powyżej widzimy punkt pomiaru przepływu V1 „Wodomierz Główny”, dwa punkty pomiaru ciśnienia P1 

„Monitoring ciśnienia wlotowego” oraz P2 „Monitoring ciśnienia wlotowego” 

W sytuacji, gdy dany zasób urządzenia nie jest wykorzystywany zaleca się dezaktywację danego punktu 

pomiarowego Edycji Podstawowej tak aby generowane raporty nie zawierały pustych rekordów. 

  



KONFIGURACJA PODSTAWOWA 

B-20 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

B.9 EDYCJA PODSTAWOWA URZĄDZENIA 
Edycja Podstawowa służy konfiguracji danych, które są potrzebne do realizacji podstawowych funkcji urządzeń. 

Pozwala na modyfikację punktów pomiarowych; ustalanie limitów alarmowych, ustalenie hasła dostępu do 

urządzenia; zmianę okresu próbkowania; geolokalizację, harmonogram aktualizacji oraz okres rejestracji danych. 

Aby przejść do tego ekranu należy kliknąć ołówek po prawej stronie ekranu widoku Szczegóły Urządzenia  

 

Niektóre zmiany zostaną wprowadzone dopiero gdy urządzenie skomunikuje się systemem zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem. W przypadku gdy chcemy zmian dokonać wcześniej musimy wymusić komunikację 

lokalnie co jest opisane w instrukcji do urządzenia. W momencie kiedy zmodyfikujemy taki parametry otrzymamy 

następujący komunikat: 
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Po modyfikacji taki parametr zostanie oznaczony ikoną . 

 

Jeśli potrzebna jest natychmiastowa aktualizacja tych danych konieczne będzie ręczne wymuszenie komunikacji 

urządzenia z systemem. 

Po najechaniu kursorem myszki na ikonę  wyświetli się informacja na temat nowych danych. Możemy usunąć 

polecenie zmiany danych przy pomocy ikony „-”  
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B.9.1 KONFIGURACJA PUNKTU POMIAROWEGO URZĄDZENIA 
W tym miejscu możemy nazwać, aktywować oraz dezaktywować nasze punkty pomiarowe. 

Punkty Pomiarowe muszą być właściwie nazwane. Nazwę punktu kończymy „, V” dla punktu pomiaru 

przepływu „, P” dla punktu pomiaru ciśnienia oraz „, E” dla punktu pomiaru energii tak aby zachować 

ciągłość danych w systemie. Jeśli konieczna jest integracja z systemem SCADA zalecane jest unikanie 

polskich znaków. 

Bardzo często w nazwie punktu pomiarowego wpisuje się numer ewidencyjny urządzenia w systemie bilingowym. 

Wyłączenie punktu pomiarowego dokonujemy przy pomocy zielonych suwaków i zapisujemy zmiany. Od tego 

momentu dany punkt będzie przedstawiony na szaro i nie będzie częścią generowanych raportów. Dane będą ciągle 

zapisywane w pamięci nieulotnej urządzenia lecz nie wyświetlane w systemie eWebTEL. 
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B.9.2 KONFIGURACJA OPISU URZĄDZENIA 
Pole tekstowe służące do zapisywania notatek dotyczących naszego urządzenia. Możemy wykorzystać je do zapisu 

dokładnego miejsca montażu, trudności w dostępie, jego rodzaju (np. studnia zalewana). To pole widoczne jest tylko 

w systemie eWebTEL oraz nie stanowi części żadnego z generowanych raportów. 
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B.9.3 KONFIGURACJA ADRESU URZĄDZENIA 
W Edycji Podstawowej możliwa jest również edycja danych adresowych rejestratora oraz współrzędnych 

geograficznych zaprogramowanych podczas instalacji urządzenia. Wprowadzone współrzędne zostaną wykorzystane 

do wyświetlenia urządzenia na mapie obszaru.  

Jeśli szerokość oraz długość geograficzna nie zostaną wprowadzone urządzenie nie będzie widoczne na 

mapie. 
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B.9.4 KONFIGURACJA LIMITÓW ALARMOWYCH 
Limity alarmowe umożliwiają realizację wysyłki danego zdarzenia natychmiastowo poza ustalonym harmonogramem 

wraz z aktualną wartością zarejestrowaną. Możemy konfigurać limity zdalnie przy czym konfiguracja zostanie 
wysłana do urządzenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli potrzebujemy działać natychmiast mamy 

możliwość bezpośredniej konfiguracji urządzenia na obiekcie. 
 

Zbyt ostry próg alarmu może powodować szybsze rozładowanie baterii w urządzeniach telemetrycznych 
spowodowaną dużą ilością przesyłanych alarmów. 
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B.9.5 KONFIGURACJA HARMONOGRAMU AKTUALIZACJI DANYCH 
Konfiguracja harmonogramu aktualizacji danych do systemu jest możliwa z poziomu Edycji  

Podstawowej urządzenia. Należy wybrać interesujący nas okres korzystając z zakładek godziny, dni tygodnia oraz 

dni miesiąca. Możemy wysyłać raport nawet co godzinę jednak częstsza aktualizacja spowoduje szybsze zużycie 

baterii urządzenia. 

 

W niektórych urządzeniach domyślnie możemy konfigurować tylko godzinę rejestracji – urządzenie 

będzie korzystać z godzinnego okresu rejestracji. Funkcja może zostać odblokowana na życzenie. 

 

Należy wziąć pod uwagę fakt że aktualizacja zostanie wykonana dopiero gdy nasze urządzenie skomunikuje się 

zgodnie z poprzednim harmonogramem. Do tego momentu mimo wprowadzenia harmonogram nie zostanie 

zaakceptowany. Widoczny będzie  obok ikony konfiguracji 

 

 

 

Jeśli potrzebna jest natychmiastowa aktualizacja tych danych konieczne będzie ręczne wymuszenie komunikacji 

urządzenia z systemem. 
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Modyfikacje harmonogramu które czekają na zaktualizowanie będą wyświetlane następująco: 

 

W momencie kliknięcia ikony godzin przejdziemy do ekranu wyboru godziny wysyłki raportu. 
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Po kliknięciu w dni tygodnia możemy wybrać w jakie dni będzie wysyłany raport. 

 

Po wybraniu dni miesiąca możemy ustalić którego dnia wysyłany jest raport. 
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B.9.6 KONFIGURACJA OKRESU REJESTRACJI 
W Edycji Podstawowej sekcji pozostałe konfigurujemy okres rejestracji urządzenia. Ta funkcja nie jest dostępna 

dla wszystkich urządzeń. 

 

Musimy pamiętać że ten paramter ma bardzo istotny wpływ na żywtoność zintegrowanej baterii. Podany 

czas pracy w intrukcji urządzenia zakłada okres 60 minutowy. 

 

Domyślne hasło urządzenia jest automatycznie wpisywane przez system. Jeśli zostało zmienione konieczne będzie 

ręczne wpisanie wartości. 
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B.10  KONFIGURACJA HASŁA DOSTĘPU DO URZĄDZENIA 

Aby wprowadzić hasło dostępu do modyfikacji konfiguracji urządenia należy wybrać ikonę  dostepną z menu 

Edycji Podstawowej urządzenia. Hasłem domyślnym każdego nowego urządzenia są cyfry 4096. Jeżeli użytkownik 

zmieni to hasło przy konfiguracji urządzenia, wymagana jest wtedy jego aktualizacja systemie.  

Zmiana hasła w eWebTEL jest dokonywana wyłącznie po stronie systemu. Zmiana hasła na urządzeniu 

wykonywana jest lokalnie. 

Bardzo istotne jest aby hasła w urządzeniu i eWebTEL-u zawsze się zgadzały. W przeciwnym wypadku niemożliwe 

stanie się modyfikowanie parametrów urządzenia z poziomu systemu.  
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B.11 KONFIGURACJA JEDNOSTEK POMIAROWYCH 
Konfiguracja jednostek pomiarowych jest możliwa w menu Moja Firma w sekcji Jednostki. Mamy możliwość 

wyboru jednostek pomiaru oraz dokładności czyli wagi impulsu. 

Bardzo istotne jest właściwe ustawienie jednostek pomiarowych oraz wagi impulsów. Niepodpowiednie 

ustawienie tych parametrów spowoduje błędne rejestrowanie danych w systemie.  
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B.12 PROTOKÓŁ Z INSTALACJI URZĄDZENIA 
Funkcja służy do utworzenia protokołu z instalacji urządzenia w systemie eWebTEL i dostępna jest w Edycji 

Podstawowej. Możemy zapisać tutaj stany początkowe punktu pomiarowego które będą przechowywane w 

systemie. 
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B.13 PODSUMOWANIE KONFIGURACJI PODSTAWOWEJ 
Po udanej konfiguracji wszystkich parametrów podstawowych panel urządzenia powinien wyglądać w ten sposób: 

 

 
 

Punkty pomiarowe zostały poprawnie nazwane, wyłączono nieużywane. Uzupełniono opis, podano adres 

rejestratora oraz uzupełniono współrzędne geograficzne.  
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Teraz po kliknięciu na polu adresu wyświetlonym pod nazwą urządzenia przeniesiemy się do widoku mapy. 
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C.1 DOSTOSOWANIE WIDOKU GŁÓWNEGO 
Po zalogowaniu do systemu użytkownika wita ekran Widoku Głównego. Pozwala on nam naszybki wgląd w 

najważniejsze dane o systemie. 
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Aby przejść do konfiguracji Widoku Głównego należy kliknąć w ikonę ołówka w prawym górnym rogu ekranu. 

 

Ukazuje się nam lista kafelków które możemy wyświetlać w Widoku Głównym dla obecnie zalogowanego 

użytkownika. Aby wybrać które strefy będą wyświetlane należy zaznaczyć odpowiednią opcję w menu danej strefy. 
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Widok Główny dla użytkownika Gość wygląda zupełnie inaczej. Prezentowane są tylko elementy do 

których został ustanowiony dostęp. 

 

 
 

Z tego widoku użytkownik Gość może generować raporty dla udostępnionych punktów pomiarowych.  
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C.2 EDYCJA ZAAWANSOWANA URZĄDZENIA 
Edycja Zaawansowana jest kompletną tablicą Dostępnych Parametrów (DP) zawierającą surowe wartości bez 

objaśnień. Funkcja ta jest przeznaczona jedynie dla zaawansowanych użytkowników.  

 

Nieautoryzowane zmiany parametrów tablicy mogą spowodować awarię urządzenia. 
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Modyfikacja parametru jest możliwa po kliknięciu ikony Edytuj . Mamy możliwość konfiguracji jedynie tych 

parametrów urządzenia przy których ona widnieje. Pozostałe są wyświetlane w celach diagnostycznych. 

 

Nasze zmiany zostaną wprowadzone dopiero gdy urządzenie wyśle dane rejestrowane zgodnie z 

zaprogramowanym harmonogramem lub zostanie ręcznie uruchomiony tryb instalacji lokalnej urządzenia. 

 

W kolejnym oknie będziemy poproszeni o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła dostępowego urządzenia. 

Funkcje serwisowe są dostępne tylko dla użytkownika SERWIS oraz hasła serwisowego które jest generowane na 

dany dzień. Domyślne hasło dla USER-000 to 4096.  
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Następnie system eWebTEL wskaże przy modyfikowanym parametrze ikonę  świadczącą o przyjęciu polecenia do 

realizacji.  

 

Przesuwając na nią kursor wyświetli opis z wartością która zostanie zmodyfikowania. 

 

Modyfikacje mogą zostać odwołane przy użyciu przycisku Usuń . W momencie gdy nasze zmiany zostaną 

zapisane w urządzeniu ikona  zniknie i aby zmodyfikować wartość będziemy musieli rozpoczynać cały proces od 

początku.  
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C.3 WYMIANA URZĄDZENIA 
Funkcja Wymiana Urządzenia jest wykorzystywana podczas wymiany urządzenia na nowe z zachowaniem zapisanych 

dotychczas danych punktów pomiarowych. 

Każde urządzenie poddane wymianie musi zostać zastąpione tą samą wersją sprzętową. W przeciwnym 

wypadku dane z punktów pomiarowych mogą zostać utracone bezpowrotnie. Przykład. Stare urządzenie 

posiadające punkty pomiarowe V1, V2 zostaje wymienione na nowe, które posiada jedynie punkt V. Dane 

punktu V2 zostaną utracone! 

Punkty Pomiarowe muszą być właściwie nazwane. Nazwę punktu kończymy „, V” dla punktu pomiaru 

przepływu „, P” dla punktu pomiaru ciśnienia oraz „, E” dla punktu pomiaru energii tak aby zachować 

ciągłość danych w systemie. Jeśli konieczna jest integracja z systemem SCADA zalecane jest unikanie 

polskich znaków. 

Zalecane jest wysłanie raportu instalacyjnego lub dokonania wymiany zaraz po wysłaniu danych zgodnie z 

harmonogramem urządzenia. Pozwoli nam to zachować wszystkie dane rejestrowane. 

 

Aby rozpocząć proces najpierw dodajemy nasze nowe urządzenie do naszej Firmy i wysyłamy raport instalacyjny aby 

utworzyć punkty pomiarowe.  Następnie wybieramy urządzenie które wymieniamy i na stronie szczegółów urządzenia 

rozpoczynamy proces za pomocą ikony „Wymień urządzenie” 
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Ekran główny Wymiany Urządzenia zawiera informacje dotyczącą nowego urządzenia, daty wymiany urządzenia 

oraz dane punktów pomiarowych. Na poniższym przykładzie urządzenie posiada tylko jeden punkt pomiarowy. 
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Możemy określić inną datę demontażu i instalacji urządzenia lub zdecydować się na jedną. 

 

Następnie wybieramy docelowy punkt pomiarowy który ma zastąpić obecny. Zapis zmian jest możliwy dopiero po 

zaznaczeniu opcji akceptacji wyboru.  
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Po potwierdzeniu zapisu zmian jesteśmy przeniesieni na stronę szczegółów nowego urządzenia. Pojawi się ikona 

która będzie ułatwiała nam rozpoznanie tego sprzętu. Po najechaniu kursorem wyświetli nam się informacja które 

urządzenie zostało zastąpione.  

 

Nawet jeśli urządzenie będzie próbowało się skomunikować z platformą dane nie zostaną zapisane tak aby 

zachować ciągłość punktu pomiarowego. 
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Widok szczegółów starego urządzenia zawiera adnotację z przeprowadzonej wymiany. Możemy zwrócić uwagę na 

fakt iż brak jest punktów pomiarowych. Zostały one usunięte w procesie wymiany urządzenia. 
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C.4 PUNKTY POMIAROWE 
Punkt pomiarowy to wejście urządzenia, które służy zliczaniu konkretnej wielkości fizycznej – objętości, ciśnienia, 

temperatury etc.. Na przykładzie rejestratora MacR6 N przeanalizujemy jak powstaje punkt pomiarowy. 

 

Punkt pomiarowy może zostać wyłączony z poziomu systemu eWebTEL bądź aplikacji mobilnej przy pomocy 

zielonego suwaka. Mimo to, rejestrator zachowuje dane z tego wejścia w pamięci i w dalszym ciągu je dosyła do 

systemu. 

Punkty Pomiarowe muszą być właściwie nazwane. Nazwę punktu kończymy „, V” dla punktu pomiaru 

przepływu „, P” dla punktu pomiaru ciśnienia oraz „, E” dla punktu pomiaru energii tak aby zachować 

ciągłość danych w systemie. Jeśli konieczna jest integracja z systemem SCADA zalecane jest unikanie 

polskich znaków. 
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Każdy punkt pomiarowy pracuje jako niezależne urządzenie z własnymi danymi które mogą służyć do generowania 

raportów w różnych formatach. Narzędzia do generowania raportów znajdują się w prawym rogu ekranu 

 
 

 

 

Pobierz raport dobowy 
 

Dane Rejestrowane 

 
Pobierz raport miesięczny 

 
Dodaj punkt pomiarowy do Grupy 

 

Wygeneruj raport niestandardowy   
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Punkty pomiarowe zawierają także listę Zdarzeń przypisanych i widocznych na dole strony Szczegółów Punktu 

Pomiarowego. Użytkownik nie zobaczy tu zdarzeń dot. Wymiany baterii, czy zmiany wejść pomiarowych. W tym 

miejscu będą prezentowane jedynie te zdarzenia, które odpowiadają pomiarom czyli wycieki lub progi alarmowe.  
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C.5 GRUPY POMIAROWE 
Grupa jest zbiorem urządzeń, punktów lub stref. Umożliwia łatwe i przejrzyste generowanie wielu wykresów 

jednocześnie z różnych punktów pomiarowych, które do niej należą. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej analizy 

stanu wybranej Grupy. 

Grupy są również wykorzysytywane razem ze specjalnym kontem użytkownika Gość, który będzie mieć dostęp tylko 

i wyłącznie do wybranej grupy urządzeń, punktów lub Stref. 

Tworzenie i usuwanie grup możliwe w zakładce Administracja, sekcji Moja Firma lub w urządzeniu ikoną dodaj do 

grupy. 
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Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu, aby stworzyć Grupę. Otworzy się okno konfiguracji grupy. 
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W Panelu Konfiguracji Elementów Grupy możemy wybrać, które wartości chcemy dodać – może to być albo 

Punkt Pomiarowy, albo cała Strefa – a następnie przeszukać po numerze seryjnym urządzenia. Jest to szczególnie 

przydatna opcja, gdy liczba rejestratorów jest naprawdę duża. 

Następnie wybieramy punkt zaznaczając go w polu wyboru i dodajemy go używając Dodaj do grupy. Jedno 

urządzenie może mieć więcej niż jeden punkt pomiarowy który możemy przydzielić do oddzielnych grup.  
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Wybrane punkty pojawią się w oknie Szczegóły Konfiguracji Elementów Grupy po prawej stronie.  
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Następnie z listy użytkowników danej Firmy dodajemy 

użytkowników do grupy.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Po dodaniu użytkownika zostanie wyświetlony na liście 

po prawej stronie.  

Użytkownika możemy usunąć z grupy poprzez  
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Od teraz grupa widoczna jest w zakładce ADMINISTRACJA > GRUPY. 

 

Z poziomu tego menu przy pomocy ikon widocznych w tabeli jest możliwa edycja, usunięcie oraz generowanie 

wykresów dla wybranej grupy.  
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C.6 STREFY POMIAROWE 
Ideą Stref Pomiarowych jest stworzenie bilansu sieci przesyłowej, aby uzyskać dane podsumowujące zużycia cieczy 

bądź gazu na wybranym obszarze. Ograniczając się do przynajmniej dwóch punktów pomiarowych można uzyskać 

podsumowanie. W przypadku sieci wodociągowej możemy zrealizować:  

• Bilansowanie sieci dystrybucji wody: rozróżnienie na punkty zasilające i odbierające. Ostateczny bilans musi 

być bliski zero. Duże odchylenie od zera może sugerować wyciek lub błąd wodomierza. 

• Podsumowanie zużycia wody: wszystkie punkty ustawione na odbierające – jako wynik otrzymasz całkowite 

zużycie z jednej dzielnicy, domu czy sklepu. 

• Wodomierz sprzężony: dwa punkty z jednego wodomierza do punktu odbierającego. Jako wyjście otrzymamy 

wartość z wodomierza sprzężonego. 

Stworzenie Strefy jest możliwe poprzez zakładkę Administracja, widoku Listy lub sekcji Moja Firma: 
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Dodawanie urządzeń do Strefy jest zbliżone do tego opisywanego w funkcji Grupa. Różnicą jest określenie, które z 

punktów mają być odbierającymi, a które zasilającymi. Jest to bazą dla tworzenia wykresów bilansu przepływu. 

Możemy również zmienić kolor oraz dodać Strefę do Widoku Głównego.  
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Po zapisaniu system przekieruje nas do Listy stref, gdzie widoczna będzie utworzona przed chwilą strefa. Z tego 

poziomu możemy wygenrować raport listry stref, edytować lub usunąć daną strefę. 
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Klikając nazwę strefy przejdziemy do jej podsumowania. Tutaj sprawdzimy bilans przepływu w strefie, dokonamy 

edycji strefy, dodamy ją do Grupy lub wygenerujemy raport przy pomocy ikon po prawej stronie ekranu. 
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Nasza Strefa będzie również widoczna na mapie którą możemy wyświetlić korzystając z menu po lewej stronie. 
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C.7 MAPA  
Mapa pozwala na sprawną nawigację pomiędzy urządzeniami oraz monitorowanie Stref pomiarowych. Widok został 

zaprojektowany z myślą o szybkiej wizualizacji, lokalizowaniu urządzeń, przeprowadzaniu przeglądów okresowych 

oraz skróceniu czasu reakcji na alarm w punkcie. Status jest aktualizowany co 60 sekund i w przejrzysty sposób 

prezentuje aktywne, nieaktywne punkty pomiarowe oraz nieskwitowane alarmy. 
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Pasek wyszukiwania – wpisanie części nr. Seryjnego spowoduje zbliżenie do 

obszaru gdzie znajduje się urządzenie. 

 
Pokaż urządzenia z aktywnym alarmem 

 

Pokaż tylko nieaktywne urządzenia – ostatni 

raport co najmniej 10 dni temu 

 
Pokaż tylko aktywne urządzenia 

 
Pokaż Strefy 

 
Warstwy mapy  

 
Typy urządzeń 

 
Mierniki Przepływu 

 
Mierniki Ciśnienia 

 
Mierniki Temperatury 

 
Mierniki Energii 
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Kółeczka z numerem „1”, to pojedyncze urządzenia. Klikając na nie, ukażą się 

jego dane i aktywne punkty pomiarowe.  

Klikając na poszczególne ikony możemy przejść bezpośrednio do Szczegółów, 

Danych Rejestrowanych, Raportu Dobowego oraz Raportu Miesięcznego 

 

 Szczegóły punktu pomiarowego 

 Dane rejestrowane punktu pomiarowego 

 Raport dobowy punktu pomiarowego 

 Raport miesięczny punktu pomiarowego 

 

 

 

Kółeczka z innymi cyframi są zbiorem wielu urządzeń na 

danym obszarze. Kliknięcie kółka spowoduje zbliżenie do 

obszaru, w którym można wyświetlić każde z nich osobno 

tak, jak opisano wyżej. 
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Kolory wskaźników również stanowią cenną informację: 

 
Urządzenia działają poprawnie – brak aktywnych alarmów 

 

Co najmniej 1 urządzenie w tej grupie jest nieaktywne – ostatni 

raport sprzed 10 dni 

 
Co najmniej 1 urządzenie w tej grupie ma otwarty alarm 
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C.8 PRACA W IMIENIU FIRMY 
Pojedynczy użytkownik może mieć dostęp do wielu Firm w systemie eWebTEL – jest to funkcja pracy w imieniu 

Firmy. Z punktu widzenia Dystrybutora, bardzo ważny jest wgląd do firm, które on zaopatruje. Jest to również bardzo 

istotne ułatwienie dla dużych dostawców mediów nadzorujących niezależne podmioty. 

Jedynie Administrator może zarządzać Firmą. W przypadku gdy system nie jest zaimplementowany na serwerze 

klienta ta rola jest przydzielona wybranemu pracownikowi Działu Technicznego bądź Działu Sprzedaży firmy PLUM. 

Jeśli jesteśmy przypisani do więcej niż jednej Firmy podczas logowania się do systemu naszym oczom ukaże się lista 

wyboru. Specjalną Firmą jest „administrator” która daje szczególne funkcje zarządzania systemem. 
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W celu zmiany firmy, w imieniu której chcemy pracować klikamy nazwę Firmy na która jesteśmy obecnie zalogowani 

na górnym pasku systemu. Zaletą tego rozwiązania jest posiadanie tylko jednego konta w systemie eWebTEL, 
pozwalającego na łatwą i szybką obsługę wielu Firm. 
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C.9 KONTO GOŚCIA 
Funkcja konta Gościa została stworzona z myślą o pojedynczym Kliencie, który potrzebuje mieć dostęp do danych 

swego własnego licznika: w domu, w pomieszczeniu, w którym pracuje. Użytkownik ten zwykle jest odpowiedzialny 

za media z danej strefy, w tym za wodę. 

Gość ma możliwość przeglądu C.5 GRUP POMIAROWYCH do których otrzymał dostęp. Użyjmy teraz wcześniej 

utworzonej grupy pomiarowej. 
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Wybieramy Administracja -> Użytkownicy. Następnie, używając opcji Rejestracja Nowego Użytkownika, 

zaznaczamy opcję Gość. 
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Poniżej widoczny jest panel konfiguracyjny grup, gdzie znajdują się wszystkie grupy danej Firmy. Widzimy teraz 

grupę Grupa domowa. Procedura jest podobna do dodawania urządzeń do Grup lub Stref.  

Zaznaczamy grupę i klikamy Powiąż grupę z użytkownikiem. Wybrana grupa pojawi się w oknie po prawej stronie. 
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Poniżej zaprezentowano widok konta Gościa w eWebTEL-u. 

 

Jest to podstawowy widok punktów pomiarowych umożliwiający generowanie raportów z dostępnych punktów.  
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Gość ma możliwość wyświetlenia szczegółowych danych punktu pomiarowego 
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C.10  POWIADOMIENIA EMAIL 
Powiadomienia email są konfigurowane w edycji podstawowej danego urządzenia lub w konfiguracji naszego konta. 

Bez zaznaczenia zgody powiadomienia nie będą wysyłane. Aby wybrać opcję konfiguracji alarmów klikamy w 

odpowiednią ikonę.  

 

Na kolejnej stronie mamy możliwość wybrania wszystkich dostępnych alarmów dla danego typu urządzenia.  
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Oprócz typowych zdarzeń takich jak otwarcie obudowy czy też niski stan baterii możemy również otrzymać 

informacje na temat maksymalnego ciśnienia, osiągnięcia zadanego progu przepływu lub zmianie stanu wyjścia 

stykowego (np. czujnik otwarcia włazu). Opis konfiguracji limitów alarmowych znajduje się w sekcji B.9.4 

KONFIGURACJA LIMITÓW ALARMOWYCH 

 

Dostępne powiadomienia są zależne od konkretnego urządzenia. Na powyższym przykładzie widzimy również 

powiadomienia wysyłane z konfigurowalnych wyjść stykowych. Szczegóły konfiguracji oraz ich podłączenie znajduje 

się w dedykowanej instrukcji do urządzenia. 

Klikając w ikonę  możemy zmienić nazwę zdarzenia tak aby ułatwić sobie szybki przegląd sytuacji.  
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Istnieje również możliwość modyfikowania powiadomień we wszystkich urządzeniach jednocześnie po wybraniu 

odpowiedniej opcji. 

 

Po wybraniu żądanej konfiguracji system zapyta czy jesteśmy pewni naszych zmian  

 

Zmiany zostaną automatycznie zastosowane i zapisane.  
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Konfiguracji Powiadomień Email możemy dokonać również w menu Edycji Danych Użytkownika klikając w . 
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Następnie wybieramy urządzenie z listy rozwijanej. 

 

Po wybraniu konkretnego urządzenia wyświetli się nam dostępna lista powiadomień które możemy otrzymywać. 
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C.11 ADMINISTRACJA 
W sekcji administracja możemy nie tylko tworzyć uzytkownikow, grupy czy też strefy. Znajdują się tutaj narzędzia 

do kontroli nad środowiskiem systemu. Jedynie użytkownik zaawansowany oraz administrator systemu mają dostęp 

do tej sekcji.  

Użytkownik zaawansowany ma dostęp do poniższych funkcji: 
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Dziennik zdarzeń dotyczących logowania do systemu użytkowników. Można znaleźć tutaj 

informacje kto się logował o jakiej godzinie, z jakiego adresu IP oraz w czyim imieniu 

pracował. 

 

Ekran zarządzania użytkownikami pozwala na sprawdzenie listy użytkowników, wysyłanie 

zaproszeń, blokowanie kont, dezaktywacje kont oraz edycja kont. 

 

Lista grup punktów bądź stref pomiarowych utworzonych w obrębie danej firmy. Umożliwia 

tworzenie i kasowanie grup, generowanie raportów. 
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Lista stref pomiarowych utworzonych w obrębie danej Firmy. Umożliwia tworzenie stref oraz 

generowanie raportów. 

 

Dziennik zdarzeń dotyczących urządzeń. Jakiekolwiek zmiany w opisie punktów 

pomiarowych, błędy czy alarmy wyświetlą się nam na tym ekranie. 

 

Lista aktywnych urządzeń bez przypisanego profilu do systemu. Po skasowaniu urządzenia w 

jest ono dalej widoczne w tej sekcji, umożliwia odnalezienie sprzętu którego profil został 

usunięty. Bez stworzonego profilu w sekcji urządzenia dane pomiarowe nie będą 

rejestrowane przez system. 
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Lista punktów pomiarowych współczynnika energochłonności. Na punkt pomiarowy 

energochłonności składa się wiele punktów zliczających przepływ oraz jeden punkt 

pomiarowy energii. Tworzenie tych punktów pozwala obserwować intensywność użycia 

energii w czasie i tworzyć na tej podstawie raporty. 
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C.11.1 ADMINISTRACJA ZAAWANSOWANA 
Zaawansowane funkcje systemu są dostępne dla administratora jedynie w opcji instalacji platformy na własnym 

serwerze. Dają one szczegółowe informacje na temat stanu systemu oraz pozwalają na szczegółową konfigurację. 
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Błędy – dziennik zawierający błędy bazy danych oraz urządzeń. 

Zdarzenia – dziennik zdarzeń w systemie dotyczących użytkowników. Można znaleźć tutaj 

informacje kto się logował o jakiej godzinie, z jakiego adresu IP oraz w czyim imieniu pracował. 

 

Błędy – dziennik błędów ramek rejestracji sesji urządzenia. Informacje pozwolą nam na 

zlokalizowanie wyjątków portów, odniesień do obiektów czy też złej konstrukcji ramki. 

Zdarzenia – dziennik zdarzeń urządzenia. Możemy sprawdzić tutaj parametry takie jak 

parsowanie ramek, zakończenie przetwarzania odpowiedzi urządzenia i wiele innych. 

 

Błędy – dziennik błędów wiadomości Email wysyłanych przez system 

Zdarzenia – dziennik zdarzeń wiadomości Email wysyłanych przez system 
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Profile urządzeń – lista profili obsługiwanych urządzeń. 

Globalne DP – lista dostępnych parametrów globalnych Danych Pomiarowych. 

Globalne ZD – lista dostępnych parametrów globalnych Zdarzeń. 

 

W tej sekcji możemy prześledzić wszystkie ramki w formie Hex które zostały odebrane przez 

system. Mamy również możliwość wymuszenia ponownego przetworzenia ramki przez system 

lub dekodowania ramki z formy Hex. Funkcja jest pomocna w odczytywaniu archiwalnych 

raportów z urządzenia.  

 

Lista żądań które system wysłał do urządzeń dająca możliwość sprawdzenia żądań 

zakolejkowanych, wykonanych oraz odpowiedzi urządzenia. 
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Lista Firm którymi zarządza administrator systemu pozwala w przejrzysty sposób sprawdzić 

liczbę urządzeń, użytkowników, stref, grup oraz zaproszeń danej Firmy. 

 

Administrator może wysyłać zaproszenia, sprawdzać listę Firm przypisanych do danego konta, 

zablokować konto globalnie lub w obrębie danej Firmy. 

 

Lista grup punktów bądź stref pomiarowych utworzonych we wszystkich administrowanych 

firmach. Umożliwia tworzenie i kasowanie grup, generowanie raportów. 
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Lista stref pomiarowych utworzonych we wszystkich administrowanych firmach. Umożliwia 

tworzenie nowych oraz generowanie raportów. 

 

Możliwość konfiguracji ustawień systemowych takich jak konfiguracji skrzynki email, hosta, 

portów sieciowych, domeny serwera, danych systemu, zmiany kolorystyki, automatycznych 

powiadomień w razie konserwacji, domyślnych haseł urządzeń. 

 

Lista błędów wszystkich urządzeń we wszystkich Firmach obsługiwanych przez system 

oznaczonych jako poważne. 
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Lista uwag do systemu wysłanych przez użytkowników przy pomocy funkcji dostępnej na 

każdym ekranie w prawym dolnym rogu. 

 

E-Mail – wyświetlenie listy wiadomości wysłanych do użytkowników oraz ich statusów. 

Style – konfiguracja stylu wysyłanych automatycznie wiadomości Email. 

 

Monitor usług serwera pozwalający sprawdzić status oraz parametry pracy wszystkich usług 

systemowych. 
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Lista wszystkich zdarzeń ze wszystkich urządzeń oraz firm 

 

Statystyki systemowe – wykres ilości sesji urządzeń, statystyki błędów oraz harmonogram 

raportowania FTP. 

Czas parsowania – funkcja pozwalająca na analizę parsowania ramek pod kątem czasu 

oraz opóźnienia realizacji. 

 

Lista punktów pomiarowych współczynnika energochłonności we wszystkich zarządzanych 

Firmach. 
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Lista aktywnych urządzeń bez przypisanego profilu do systemu we wszystkich zarządzanych 

Firmach. Po skasowaniu urządzenia w jest ono dalej widoczne w tej sekcji, umożliwia 

odnalezienie sprzętu którego profil został usunięty. Bez stworzonego profilu w sekcji 

urządzenia dane pomiarowe nie będą rejestrowane przez system. 
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C.12 INNE POMIARY 
Funkcja ta daje możliwość tworzenia bazy danych zewnętrznych czujników konfigurowanych indywidualnie. Obecnie 

wspieranym urządzeniem jest MacREJ 5 W który umożlwia zaczytanie urządzeń poprzez RS485. Dokumentacja 

techniczna dostarczana jest wraz z danym instrumentem pomiarowym. 
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D.1 PRACA Z LISTAMI  
Podstawowym widokiem punktów pomiarowych lub urządzeń jest Lista. Możemy ją dowolnie sortować, filtrować 

bądź też generować raport konkretnej listy. Lista pozwala na wyświetlenieć maksymalnie 7 z dostępnych kolumn, 

konfiguracji dokonujemy poprzez ikonę ołowka.  

 

 

 

Omówimy konfigurację praz pracę Listami na przykładzie Listy Przepływu mając na uwadze fakt iż niektóre funkcji 

mogą być niedostępne dla innych List.   
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Domyśle sortowanie tabeli 

 
Sortowanie kolumny tabeliw sposób rosnący 

 
Sortowanie kolumny tabeli malejąco 

 

Możliwe jest podanie więcej niż jednego parametr szukania używając 

średnika do ich rozdzielenia. Każda lista posiada osobny zestaw 

parametrów które możemy przeszukiwać 

 

Możemy również filtrować widok poprzez wybór filtra z listy rozwijanej. 

Po wybraniu filtra edytowalnego należy wpisać wartość a następnie ją 

zatwierdzić ikoną  umieszczoną przy opcji Wyszukaj. Filtry 

nieedytowalne odświeżają listę automatycznie. 
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W widoku List możemy również wygenerować raport przy pomocy ikon w prawym górnym rogu ekranu. Jedynie 
wybrane elementy zostaną wyświetlone w raporcie PDF. Raport Excel oraz CSV zawsze zawiera wszystkie dostępne 

kolumny. 
 

 

Przedstawia identyczne dane jak te widoczne w tabeli po filtrowaniu w formie 

PDF lub wszystkie dane w formie Excel. 

 

Raport dostępny tylko w Liście Przepływu. Zawiera wartość najnowszej próbki 

w każdym z punktów pomiarowych zarejestrowanej do zadeklarowanej daty. 

 

Zawiera dane rejestrowane z urządzeń z wybranego okresu. 
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D.2 PRACA Z RAPORTAMI  
System eWebTEL umożliwia generowanie wielu typów raportów. W większości przypadków proces rozpoczyna się od 

kliknięcia w odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu ekranu. W tym rozdziale omówimy dokładnie proces 

tworzenia raportu na przykładzie raportu dziennego przepływu.  

Rozpoczynamy od kliknięcia w ikonę Raport Dobowy . 

 

 

 

Po kilknięciu w  otworzy nam się podgląd raportu który może zostać zapisany w formacie PDF, pliku 

wsadowego CSV bądź Excel przy pomocy ikon wyświetlonych w prawym górnym rogu ekranu. 
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Pierwsza strona raportu 
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Druga strona raportu 

 
  



DANE I RAPORTY 

D-7 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

Przykład raportu zapisanego w formacie PDF: 
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Przykładowy raport w formacie Excel: 
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Przykładowy raport w formacie CSV: 

 

 
  



DANE I RAPORTY 

D-10 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

D.3 PRACA Z WYKRESAMI 
Wykresy widoczne w danych szczegółowych punktu pomiarowego mają ustawioną domyślną skalę oraz zakres. 

Możemy te parametry zmieniać między innymi korzystając z ikon które znajdują się w prawym górnym rogu okienka 
danego wykresu. 

 

 
 

 
Przybliżenie zaznaczonego obszaru wykresu. 

 
Cofnij do domyślnego widoku. 

 
Zapisz aktualnie wyświetlony widok do pliku. 

  



DANE I RAPORTY 

D-11 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

 

 
Powyżej widzimy przykład tego samego wykresu przepływu wyświetlonego w dwóch skalach. Białe punkty 

reprezentują surowe dane zapisane przez urządzenie. Listę tych danych wyświetlić w funkcji Dane Rejestrowane. 
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Możemy również zmienić okres dla którego generowany jest wykres wprowadzając datę i godzinę ręcznie lub 

korzystać z odpowiednich ikon.  
 

 
 

Poniżej widzimy przykład wykresu przepływu z wodomierza DN80 
 

 
 

W danych dobowych nieciągłość oznaczona jest innym kolorem. W tym przypadku nieciągłość wynika z instalacji 

urządzenia w nowym punkcie pomiarowym.  
  



DANE I RAPORTY 

D-13 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

Potwierdzić możemy nasze przypuszczenia w Danych Rejestrowanych lub zaznaczając kursorem dany dzień na 

wykresie – wyświetlona zostanie zarejestrowana zmiana wartości. 
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Wykres poniżej przedstawia awarię sieci wodociągowej. Zaznaczone zostały spadki ciśnienia które oznaczają brak 

dostawy wody 
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D.4 LISTA URZĄDZEŃ 
Listę urządzeń otwieramy wybierając Urządzenia w głównym menu. W tym miejscu znajdziemy zebrane informacje 

dotyczące parametrów technicznych sprzętu pracującego w naszej Firmie. Wyświetlone w kolumnach będą: 

• Numer seryjny urządzenia (UID) 

• Adres instalacji 

• Poziom baterii 

• Zasięg 

• Nazwa operatora GSM, numer karty SIM-IMSI oraz ICCID (zależnie od dostępności funkcji w urządzeniu)  

• Data ostatniego raportu 
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Dodawanie nowego urządzenia. 

 
Import listy urządzeń z pliku. 

 

Usuwanie urządzenia z systemu. Możemy również zaznaczyć wiele 

urządzeń i usunąć je ikoną „Usuń zaznaczone urządzenia”. 

 

Możliwe jest podanie więcej niż jednego parametr szukania używając 

średnika do ich rozdzielenia. 

• Id urządzenia 

• Numer seryjny 

• Firma 

• Adres 

• Typ urządzenia 

 

Możemy również filtrować widok poprzez wybór filtra z listy rozwijanej. 

Po wybraniu filtra edytowalnego należy wpisać wartość a następnie ją 

zatwierdzić ikoną  umieszczoną przy opcji Wyszukaj. Filtry 

nieedytowalne odświeżają listę automatycznie. 
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D.4.1 RAPORT LISTY URZĄDZEŃ 
Aby wygenerować raport listy urządzeń wybieramy odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Poniżej 

znajduje się przykładowa tabela zawierająca podstawowe dane na temat naszego sprzętu.  

 

 

Raport w PDF uwzględnia wyniki filtrowania rekordów natomiast CSV i Excel dołączy wszystkie dostępne dane. 
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D.5 LISTA ALARMÓW PUNKTÓW POMIAROWYCH 
Aby wyświetlić listę alarmów w obrębie wszystkich urządzeń danej firmy wybieramy z głównego menu po lewej 

stronie. 

Ideą funkcji alarmu urządzenia jest szybka i sprawna komunikacja ważnych wydażeń w systemie pomiarowym. 

Powiadomienia są wysyłane natychmiast pomijając harmonogram wysyłki. Szczegółowy opis konfiguracji tych 

zdarzeń znajduje się w sekcji B.9.4 Konfiguracja Limitów Alarmowych. 
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Wszystkie zdarzenia dotyczące danego urządzenia są widoczne również w Szczegółach urządzenia. 
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Jeśli zostały wykonane czynności wymagane wystąpieniem danego alarmu możemy go skwitować poprzez wybranie 

ikony . Wyświetli się nam okno kwitowania zdarzenia: 

 

 
Możemy dodać tutaj opis czynności jakie zostały wykonane, napisać rekomendacje jeśli zdarzenie wystąpi ponownie. 

Te informacje będą zapisane w systemie razem z danymi użytkownika kwitującym alarm. 

Przy pomocy ikony  możemy wyświetlić szczegóły zdarzenia. 
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Aby wyświetlić alarmy które zostały skwitowane należy zaznaczyć opcje „Pokaż skwitowane”. 
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D.5.1 RAPORT ALARMÓW PUNKTÓW POMIAROWYCH 
Aby wygenerować raport listy alarmów wybieramy odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Poniżej 

znajduje się przykładowa tabela Excel zawierająca przykładowe informacje oraz osoby która go skwitowała. 

 

 

 
 

Przykładowy plik w formie CSV. 
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D.6 PRZEGLĄD DANYCH REJESTROWANYCH 
Platforma eWebTEL umożliwia pełny wgląd do czystych danych zarejestrowanych przez urządzenie przechowywanych 

w wewnętrznej pamięci urządzenia. Mogą zostać wyeksportowane do pliku na tych samych zasadach jak raporty.  

Wyświetlenie listy danych rejestrowanych jest możliwe po kliknięciu w numer seryjny urządzenia -> Punkt 

Pomiarowy a następnie w ikonę „Dane Rejestrowane”.  
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Tutaj Użytkownik jest w stanie sprawdzić ciągłość danych w przysłanych przez urządzenie w konkretnym okresie. 

Umożliwia nam to weryfikację poprawnego zaczytywania informacji z punktu pomiarowego. 
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D.6.1 RAPORT DANYCH REJESTROWANYCH 
Aby wygenerować raport danych rejestrowanych wybieramy odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu ekranu. 

Poniżej znajduje się przykładowa tabela zawierająca przykładowe dane. Raport w PDF uwzględnia wyniki filtrowania 

rekordów natomiast CSV i Excel dołączy wszystkie dostępne dane. 
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D.7 LISTA PUNKTÓW POMIARU PRZEPŁYWU 
Wyświetlanie punktów pomiaru przepływu w obrębie danej firmy jest możliwe po kliknięciu w menu po lewej stronie 

ekranu ikony Przepływ. 
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Klikając na kafelki na górze listy możemy filtrować listę punktów lub stref wyświetlaną na ekranie. 

 

Filtrowanie listy punktów lub stref bez przepływu podczas 

ostatniej doby 

 

Filtrowanie listy punktów lub stref bez przepływu w danym 
miesiącu 

 

Filtrowanie listy punktów lub stref, gdzie wystąpił przepływ 

wsteczny ostatniej doby 

 

Wyświetlenie tylko listy stref 

 

Filtrowanie listy punktów lub stref z potencjalnymi wyciekami 
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Przy pomocy ikony  możemy również stworzyć strefę pomiarową prosto z widoku Listy Przepływu. Dostępne są 

również zaawansowane funkcje filtrowania. Kompletna lista filtrów wyświetla się po kliknięciu w rozwijane menu 

Filtr. 
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D.7.1 WIDOK PUNKTU POMIARU PRZEPŁYWU 
Aby przejść do widoku punktu pomiaru przepływu wybieramy urządzenie z listy i klikamy w Punkt Pomiarowy.   Widok 

ten umożliwia przegląd trendu tygodniowego strumienia godzinowego oraz miesięcznego trendu dobowego zużycia. 

Formularz zawiera również możliwość przeglądu zarejestrowanych zdarzeń alarmowych dla punktu pomiarowego. Z 

poziomu widoku możliwe jest zainicjowanie generowania raportu dobowego oraz miesięcznego. Możliwy jest również 

przegląd innych wybranych okresów czasowych dla prezentowanych trendów. 
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D.7.2 RAPORT DOBOWY PRZEPŁYWU 
Aby wygenerować raport dobowy przepływu w Widoku Punktu Pomiarowego wybieramy odpowiednią ikonę w prawym 

górnym rogu ekranu. Widok raportu w zależności od wybranego formaty raportu PDF, Excel oraz CSV zawiera rekordy 

minimalnego, maksymalnego oraz średniego ciśnienia w poszczególnych dobach oraz widok trendu miesięcznego. 
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D.7.3 RAPORT MIESIĘCZNY PRZEPŁYWU 
Aby wygenerować raport miesięczny przepływu w Widoku Punktu Pomiarowego wybieramy odpowiednią ikonę w 

prawym górnym rogu ekranu. Widok raportu w zależności od wybranego formatu raportu PDF, Excel oraz CSV 

zawiera rekordy minimalnego, maksymalnego oraz średniego ciśnienia w poszczególnych dobach oraz widok trendu 

miesięcznego. 
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D.7.4 RAPORT ZBIORCZY PRZEPŁYWU 
Aby wygenerować Raport Zbiorczy Przepływu w Liście Punktów Pomiaru Przepływu wybieramy odpowiednią ikonę w 

prawym górnym rogu ekranu. Raport w PDF uwzględnia wyniki filtrowania rekordów natomiast Excel dołączy 
wszystkie dostępne dane. 

 

  



DANE I RAPORTY 

D-33 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

D.8 LISTA PUNKTÓW POMIARU CIŚNIENIA 
Wyświetlanie punktów pomiaru ciśnienia w obrębie danej Firmy jest możliwe po kliknięciu w menu po lewej stronie 

ekranu ikony Ciśnienie. 
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D.8.1 WIDOK PUNKTU POMIARU CIŚNIENIA 
Aby przejść do widoku punktu pomiaru ciśnienia wybieramy urządzenie z Listy Punktów Pomiaru Ciśnienia i klikamy 

w szukany Punkt Pomiarowy. Formularz ten umożliwia przegląd trendu tygodniowego oraz miesięcznego jak i 

możliwość przeglądu zarejestrowanych zdarzeń alarmowych dla tego punktu pomiaru. Z poziomu widoku możliwe 

jest zainicjowanie generowania raportu dobowego oraz miesięcznego. Możliwy jest również przegląd innych 

wybranych okresów czasowych dla prezentowanych trendów. 
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D.8.2 RAPORT DOBOWY CIŚNIENIA 
Aby wygenerować raport dobowy ciśeniania w Widoku Punktu Pomiarowego wybieramy odpowiednią ikonę w prawym 

górnym rogu ekranu. Widok raportu w zależności od wybranego formatu raportu PDF, Excel oraz CSV może zawierać 

rekordy minimalnego, maksymalnego oraz średniego ciśnienia w poszczególnych godzinach czy też widok trendu 

dziennego. 
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D.8.3 RAPORT MIESIĘCZNY CIŚNIENIA 
Aby wygenerować raport miesięczny zmian ciśnienia w Widoku Punktu Pomiarowego wybieramy odpowiednią ikonę 

w prawym górnym rogu ekranu. Widok raportu w zależności od wybranego formatu raportu PDF, Excel oraz CSV 

może zawierać rekordy minimalnego, maksymalnego oraz średniego ciśnienia w poszczególnych dobach oraz widok 

trendu miesięcznego. 
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D.8.4 RAPORT ZBIORCZY CIŚNIENIA 
Aby wygenerować Raport Zbiorczy Ciśnienia w Liście Punktu Pomiaru Ciśnienia wybieramy odpowiednią ikonę w 

prawym górnym rogu ekranu. Raport w PDF uwzględnia wyniki filtrowania rekordów natomiast Excel dołączy 
wszystkie dostępne dane. 
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D.9 LISTA PUNKTÓW POMIARU TEMPERATURY 
Wyświetlanie punktów pomiaru temperatury w obrębie danej Firmy jest możliwe po kliknięciu w menu po lewej 

stronie ekranu ikony Temperatura. 
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D.9.1 WIDOK PUNKTU POMIARU TEMPERATURY 
Aby przejść do widoku punktu pomiaru temperatury wybieramy urządzenie z Listy Punktów Pomiaru 

Temperatury i klikamy w szukany Punkt Pomiarowy. Formularz ten umożliwia przegląd trendu tygodniowego oraz 
miesięcznego jak i możliwość przeglądu zarejestrowanych zdarzeń alarmowych dla tego punktu pomiaru. 
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D.9.2 RAPORT ZBIORCZY TEMPERATURY 
Aby wygenerować Raport Zbiorczy Temperatury w Liście Punktu Pomiaru Temperatury wybieramy odpowiednią 

ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Raport w PDF uwzględnia wyniki filtrowania rekordów natomiast Excel dołączy 
wszystkie dostępne dane. 
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D.10 LISTA PUNKTÓW POMIARU ENERGII 
Wyświetlanie punktów pomiaru energii w obrębie danej Firmy jest możliwe po kliknięciu w menu po lewej stronie 

ekranu ikony Energia. 
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D.10.1 WIDOK PUNKTU POMIARU ENERGII 
Aby przejść do widoku punktu pomiaru energii wybieramy urządzenie z Listy Punktów Pomiaru Energii i klikamy w 

szukany Punkt Pomiarowy. 
 

Z poziomu widoku możliwe jest zainicjowanie generowania raportu dobowego oraz miesięcznego.  
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Formularz ten umożliwia również przegląd trendu tygodniowego oraz miesięcznego jak i możliwość przeglądu 

zarejestrowanych zdarzeń alarmowych dla tego punktu pomiaru. Możliwy jest również przegląd innych wybranych 
okresów czasowych dla prezentowanych trendów. 
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D.10.2 RAPORT DOBOWY ENERGII 
Aby wygenerować raport dobowy przepływu w Widoku Punktu Pomiarowego wybieramy odpowiednią ikonę w prawym 

górnym rogu ekranu. Widok raportu w zależności od wybranego formatu raportu PDF, Excel oraz CSV zawiera rekordy 

minimalnego, maksymalnego oraz średniego ciśnienia w poszczególnych dobach oraz widok trendu miesięcznego. 
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D.10.3 RAPORT MIESIĘCZNY ENERGII 
Aby wygenerować raport miesięczny energii w Widoku Punktu Pomiarowego wybieramy odpowiednią ikonę w prawym 

górnym rogu ekranu. Widok raportu w zależności od wybranego formatu raportu PDF, Excel oraz CSV zawiera rekordy 

minimalnego, maksymalnego oraz średniego ciśnienia w poszczególnych dobach oraz widok trendu miesięcznego 
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D.10.4 RAPORT ZBIORCZY ENERGII 
Aby wygenerować Raport Zbiorczy Energii w Liście Punktów Pomiaru Energii wybieramy odpowiednią ikonę w prawym 

górnym rogu ekranu. Raport w PDF uwzględnia wyniki filtrowania rekordów natomiast Excel dołączy wszystkie 
dostępne dane. 
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D.11 PUNKT POMIAROWY WSPÓŁCZYNNIKA ENERGOCHŁONNOŚCI 
Na punkt pomiarowy energochłonności składa się wiele punktów zliczających przepływ oraz jeden punkt pomiarowy 

energii. Tworzenie tych punktów pozwala obserwować intensywność użycia energii w czasie i tworzyć na tej 

podstawie raporty. 

Tworzenie punktu pomiarowego współczynnika energochłonności odbywa się w sekcji Administracja -> 

Współczynnik Energochłonności przy pomocy ikony w prawym górnym rogu ekranu. 
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W panelu konfiguracji z dostępnych punktów pomiarowych wybieramy punkty pomiarowe przepływu oraz punkt 

pomiarowy energii które zostaną ze sobą powiązane. 
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W szczegółach konfiguracji po prawej stronie pojawią się nam wybrane punkty pomiarowe. Możemy nazwać 

dowolnie nasz punkt współczynnika energochłonności oraz usunąć punkt pomiarowy. 
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Jeśli prawidłowo skonfigurowaliśmy punkt pomiarowy będzie prezentował się on następująco: 
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D.11.1 RAPORT DOBOWY WSPÓŁCZYNNIKA ENERGOCHŁONNOŚCI 
Aby wygenerować raport dobowy wybieramy ikonę z prawego górnego rogu ekranu. Następnie wybieramy dzień 

który nas interesuje i tworzymy raport przy pomocy ikon w prawym górnym rogu ekranu. 
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D.11.2 RAPORT MIESIĘCZNY WSPÓŁCZYNNIKA ENERGOCHŁONNOŚCI 
Aby wygenerować raport miesięczny wybieramy ikonę z prawego górnego rogu ekranu. Następnie wybieramy okres 

który nas interesuje i tworzymy raport przy pomocy ikon w prawym górnym rogu ekranu. 
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D.12 RAPORT ZBIORCZY DO SYSTEMU BILINGOWEGO  
Raport bilingowy jest generowany w formacie xls lub csv. System tworzy raport bazując na podaniu ostatniego 
dnia rozliczeniowego. 
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D.13 RAPORTY GRUP POMIAROWYCH 
Tworzenie raportu grupy pomiarowej rozpoczynamy w menu Administracja -> Grupy. Następnie wybieramy ikonę 

„Wykres Grupy”  
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Aby wygenerować interesujący nas raport dla danej grupy pomiarowej należy wybrać odpowiednią funkcję z 

rozwijanego menu w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybrać okres który nas interesuje i zapisać raport. 
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D.13.1 RAPORT DOBOWY GRUPY POMIAROWEJ 
Domyślnie generowanym wykresem jest Raport Dobowy. Możemy go zapisać w formie CSV lub Excel przy pomocy 

ikon w prawym górnym rogu ekranu. 
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D.13.2 RAPORT TYGODNIOWY GRUPY POMIAROWEJ 
Aby wygenerować raport tygodniowy dla danej grupy pomiarowej należy wybrać odpowiednią funkcję z 

rozwijanego menu w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybrać okres który nas interesuje i zapisać raport. 
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D.13.3 RAPORT MIESIĘCZNY GRUPY POMIAROWEJ 
Aby wygenerować raport miesięczny dla danej grupy pomiarowej należy wybrać odpowiednią funkcję z rozwijanego 

menu w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybrać okres który nas interesuje i zapisać raport. 
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D.14 RAPORTY STREF POMIAROWYCH 
W menu Administracja -> Strefy po kliknięciu w nazwę Strefy przechodzimy do widoku Danych Szczegółowych 

Strefy. Raporty możemy generować przy pomocy ikon w prawym górnym rogu ekranu. 

 

 

 

Możliwe jest stworzenie raportu dobowego, miesięcznego oraz niestandardowego w formie pliku Excel przy pomocy 

ikon w prawym górnym rogu ekranu 
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D.14.1 RAPORT DOBOWY STREFY POMIAROWEJ 
Aby wygenerować raport dobowy strefy w widoku Danych Szczegółowych Strefy wybieramy odpowiednią ikonę w 

prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy interesujący nas okres i przy pomocy ikony w prawym górnym 

rogu tworzymy plik Excel który zostanie zapisany na naszym urządzeniu. 
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D.14.2 RAPORT MIESIĘCZNY STREFY POMIAROWEJ 
Aby wygenerować raport mesięczny strefy w widoku Danych Szczegółowych Strefy wybieramy odpowiednią ikonę w 

prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy interesujący nas okres i przy pomocy ikony w prawym górnym 

rogu tworzymy plik który zostanie zapisany na naszym urządzeniu.  

  



DANE I RAPORTY 

D-62 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

D.14.3  RAPORT ZBIORCZY STREF POMIAROWYCH 
Aby wygenerować raport zbiorczy stref w widoku Listy Stref Pomiarowych wybieramy odpowiednią ikonę w prawym 

górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy interesujący nas okres i przy pomocy ikony w prawym górnym rogu 

tworzymy plik który zostanie zapisany na naszym urządzeniu. 

Poniżej przykładowy raport zbiorczy stref: 
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E.1 WPROWADZENIE 
Urządzenia marki Plum mają możliwość korzystania z dowolnych protokołów transmisji przewodowej jak i 

bezprzewodowej.  Bazując na naszym doświadczeniu w standardowej ofercie używamy następujących protokołów:  
 

• Gazmodem 
• Gazmodem2 

• Gazmodem3 
• Modbus RTU / TCP 

• TCP, UDP, FTP, NTP, HTTPS 
 

Te protokoły stosowane są do bezpośredniej integracji urządzenia z systemem informatycznym innym niż eWebTEL 

i omówione są dokładnie w instrukcji do konkretnego urządzenia. 
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E.2 AUTOMATYCZNA INTEGRACJA POPRZEZ SFTP 
Platforma eWebTEL może realizować integrację urządzeń z innym systemem informatycznym przy użyciu serwera 
SFTP. System w zadanym katalogu na serwerze w sieci klienta automatycznie tworzy pliki CSV które następnie mogą 

zostać odczytane przez system SCADA lub bilingowy.  
 

Konfiguracja tej funkcji odbywa się w menu Moja Firma, typ protokołu zmieniamy na SFTP. 
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Mamy pełną kontrolę nad harmonogramem tworzenia pliku. Musimy wziąć pod uwagę fakt że system będzie 

rejestrował dane które otrzymał od naszych urządzeń zgodnie z ich harmonogramem wysyłki (opis konfiguracji w 
sekcji B.9.5 KONFIGURACJA HARMONOGRAMU AKTUALIZACJI DANYCH). W tym miejscu konfigurujemy 

jedynie godzinę o której plik będzie automatycznie zapisywany. Poniżej znajduje się przykładowa lista raportów. 
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Klikając na ikonę „+” dodajemy kolejną godzinę do listy. Możemy wybrać więcej niż jedną pozycję. 

 

 
 

Możem usunąć pozycję przy pomocy „-” 
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Przy pomocy następnej ikony możemy przetestować czy nasza konfiguracja działa poprawnie. Funkcja ta generuje 

plik w zadanym folderze poza ustalonym harmonogramem. 
 

 
Ostatnia ikona na liście umożliwia dam bezpośrednie pobranie pliku z raportem na nasze urządzenie.  
 

 
Plik zostanie wygenerowany dla zaznaczonego okresu nie dłuższego niż 7 dni. To pole jest wykorzystywane tylko do 
zapisu pliku generowanego ręczenie.  

 

  



INTEGRACJA 

E-6 
eWEBTEL - instrukcja obsługi – v.1.0 

E.2.1 RAPORT PODSTAWOWY 
Możemy wybrać dwie wersje raportu który będzie generowany automatycznie i wysyłany na nasz serwer FTP. 

Konfiguracji dokonujemy wybierając żądaną opcję w sekcji Wersja Raportu. W więszkości przypadków wersja 
podstawowa jest wystarczająca. 
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E.2.2 RAPORT ROZSZERZONY 
Opcja raportu rozszerzonego zawiera dodatkową kolumnę zawierającą datę rejestracji wartości w bazie danych. 

Funkcja ta jest przydatna jest w momencie w którym nie ma ciągłości komunikacji z serwerem i dane są dosyłane w 
późniejszym terminie. Daje nam to możliwość tworzenia bazy danych bez luk w systemie pomimo tego że 

komunikacja nie była nieprzerwana. 
 

Poniżej mamy przykład raportów wygenerowanych automatycznie. Numery seryjne urządzeń zostały usunięte z tych 
plików i zastąpione znakami „xxx”. 

 
W przypadku korzystania z polskich znaków w nazwach punktów pomiarowych mogą pojawić się problemy z 

poprawną integracją danych w systemach informatycznych. 

 
 

Przykłady zostały wyświetlone w programie Excel który domyślnie formatuje pole daty i wyświetla w 
kolejności dzień – miesiąc – rok. Dane te są zapisywane przez platformę w formacie rok – miesiąc – 

dzień co możemy potwierdzić otwierając plik CSV przy pomocy notatnika.  
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Flow Billing Report to raport przepływu zawierający przykładowe 24 punkty pomiarowe. Nazwa pliku będzie 

zawierać datę ostatniego dnia rozliczeniowego. 
  

Node_name nazwa punktu pomiarowego 

meter_sn 
numer seryjny 

wodomierza/przepływomierza 

date data rejestracji w urządzeniu 

value 
wartość zarejestrowana na koniec 

okresy rozliczeniowego. 

LeakageInLastDay 
wartość boolean przepływu 

ostatniego dnia rozliczeniowego 
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FlowRegisteredDataReport – raport danych rejestrowanych zawierający dwa punkty pomiarowe. Nazwa 

generowanego pliku będzie zawierać początek oraz koniec okresu pomiarowego 

 
  

node_name 
nazwa punktu pomiarowego. 

Meter_sn numer seryjny wodomierza/przepływomierza. 

Date Data rejestracji zdarzenia w rejestratorze. 

Value 
wartość zarejestrowana na urządzeniu. 

Insert date 

data rejestracji w systemie eWebTEL która 

będzie widoczna w przypadku wyboru raportu 
rozszerzonego. 
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E.3 MANUALNE TWORZENIE PLIKÓW WSADOWYCH 
Platforma eWebTEL daje nam również możliwość natychmiastowego importu danych rejestrowanych do pliku. W 

takim przypadku możemy stworzyć plik CSV przy pomocy funkcji generowania raportu z punktu pomiarowego, grupy, 

strefy czy też w menu konfiguracji serwera FTP. 

Pliki wsadowe możemy generować w wielu oknach wyświetlanych w systemie przy pomocy ikon umiejscowionych w 

prawym górnym rogu ekranu. Należy nadmienić iż struktura plików generowanych ręcznie zależna jest od typu 

wybranego raportu i może różnić się od struktury pliku generowanego automatycznie. 

Istnieje możliwość manualnego zapisania pliku raportu generowanego automatycznie na naszym urządzeniu . W tym 

celu w sekcji konfiguracji serwera FTP wybieramy interesujący nas raport, ustawiamy okres i następnie klikamy w 

ikonę zapisu raportu. 
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F.1 UWAGI DO SYSTEMU 
System eWebtel cały czas zmienia się aby zapewnić jak najlepszą funkcjonalność dopasowaną do potrzeb naszych 

klientów. Uwagi użytkowników są bezcenne dlatego też na każdym ekranie w prawym dolnym rogu znajduje się 

przycisk który w prosty sposób pozwala na wysłanie swoich spostrzeżeń. 

 

Zostaniemy przenieseni do okna w którym możemy bezpośrednio wysłać swoją sugestię do administratora. 
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F.2 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

PROBLEM SUGESTIA 

 

 

• Kliknij na dowolny obiekt menu bocznego 

• Upewnij się że jesteś poprawnie zalogowany 

• Odświerz stronę przeglądarki internetowej 

• Starasz się dodać urządzenie które istnieje w innej Firmie. 

Urządzenie musi zostać usunięte z innego konta.  

System nie wyświetla alarmu na liście zdarzeń 
• Alarm nie został poprawnie skonfigurowany 

• Alarm został skwitowany przez innego użytkownika 

Dane nie są wyświetlone pomimo wysłania raportu 

• Brak zasięgu sieci operatora 

• Brak dodanego urządzenia do systemu 

• Brak wsparcia dla danego modelu urządzenia 

Danie nie są zliczane poprawnie 
• Błędnie skonfigurowana jednostka miary 

• Błędnie skonfigurowana waga impulsu 

Błąd dodawania urządzenia • Urządzenie już jest dodane do systemu do konta innej Firmy 

Brak wysyłki danych na serwer 
• Upewnij się że adres serwera ustawiony jest poprawnie na 

danych urządzeniu 

Brak otrzymywanych powiadomień email 
• Upewnij się że dany użytkownik wyraził zgodę na 

otrzymywanie powiadomień w sekcji Moje Konto 
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F.3 LISTA KOMPATYBILNYCH URZĄDZEŃ 
Poniżej znajduje się lista urządzeń kompatybilnych z systemem eWebTEL (stan na wrzesień 2022). 

• MacR6 N: 

Wersja urządzenia H1.1.0_S09.xx oraz nowsze. 

• MacIQ WM: 

Wersja urządzenia H 1.3.0 oraz nowsze. 

• MacRej 5 W: 

Wersja urządzenia H1.3.0_s010 oraz nowsze. 

• MacBAT 5: 

Wersja urządzenia H1.3.0_S008 oraz nowsze. 

• MacR6: 

Wersja urządzenia H1.2.0_S002 oraz nowsze. 

• MacR6-E 

Wersja urządzenia H1.2.0_S001 oraz nowsze 

• MacR6 IoT: 

Wersja urządzenia H4.0.0_S100 oraz nowsze. 

• MacR6-SMART-B: 

Wersja urządzenia H1.3.1_002 oraz nowsze. 

• MacR6-W: 

Wersja urządzenia H1.0.0_S004 oraz nowsze. 

• MacR6-Z0: 

Wersja urządzenia H2.1.0_s001 oraz nowsze. 

• MacR6-Z0-P: 

Wersja urządzenia H2.2.0_S003 oraz nowsze. 

• MacR6-Z0-V: 
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Wersja urządzenia H2.3.0_S011 oraz nowsze. 

• ESCOM-W: 

Wersja urządzenia H1.1.0_S010 oraz nowsze. 
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F.4 KONTAKT 
 

 

• Dział Techniczny PLUM 
E-mail: serwis@plum.pl 

Tel.: +48 (85) 749 71 63 
• Damian Łapiński 

E-mail: damian.lapinski@plum.pl 

Tel.: +48 661 612 326 
• Robert Malinowski 

E-mail: robert.malinowski@plum.pl 
Tel.: +48 663 338 277 

 
PLUM Sp. z o.o.  

Ignatki, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin, POLAND 

www.water.plummac.com 

www.gas.plummac.com 
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