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Skyrius 1: Pradžia 
 

1.1 Įvadas 

 

Tolimėsniuose skyriuose nuosekliai supažindinsime su pagrindiniais ir daugiausia 

vartotojų naudojamais Enersis fukcionalumais. Prieš tai, kad galėtumėte pilnai pasibandyti 

žemiau aprašomus Enersis funkcionalumus, sistema turi būti sukonfiguruota: suvesti apskaitos 

taškai, priregistruota įranga kaip skaitikliai ir valdikliai, paleistos nuskaitymo užduotys. Jei jūs 

esate mūsų naujas klientas, labai tikėtina, jog mūsų darbuotojai atliko visas pradines, sistemos 

paruošiamasias užduotis. Kaip paruošti programą pagal jūsų asmeninius poreikius žiūrėkite 

skyrių “Registracija”. 

 

 

1.2 Kas yra Enersis? 

 

Enersis yra Web technologijomis paremta platforma skirta nuotolinam skaitiklių 

nuskaitymui, jų duomenų administravimui ir analizei. Štai keletas Enersis funkcionalumų: 

 

 Enersis leidžia stebėti pasirinktų skaitiklių parodymus lentelių ir grafikų forma,  

 Apjungti skaitiklius į grupes, kurios padeda lengvai orientuotis didelėse sistemose,  

 Stebėti skaitiklio momentinius duomenis (daugiausia du skaitiklius vienu metu). 

 Enersis sistemoje yra įvairūs grafiniai duomenų analizės įrankiai. 

 Enersis sistemoje galima atvaizduoti skirtingų energijos resursų duomenis. 

 Enersis sistemoje yra įvykių/aliarmų sistema, kuri įgalina stebėti su skaitikliais 

susijusius įvykius: gauti pranešimus į Enersis ir į elektroninį paštą. 

 Enersis galima lengvai paruošti spausdinimui ataskaitas, kurias galima pasirinkti iš 

sąrašo, tokias kaip: “Mėnesio ataskaita pagal tarifus”, “Maksimalaus suvartojimo 

viršijimo ataskaita”, “Signalo kokybės ataskaita” ir kitas. Taip pat ataskaitos gali būti 

pritaikytos pagal kiekvieno kliento duomenų atvaizdavimo poreikius, įmonės formas ir 

blankus. 

 Enersis įdiegiama kartu su aparatinės įrangos administravimo įrankiais tokiais kaip: 

skaitiklių bei valdiklių diagnostikos, parametravimo, atnaujinimo, ryšio signalo kokybės 

stebėjimo. 
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Enersis programinė įranga yra diegiama į serverį ir gali būti pasiekiama per internetą. 

Enersis sistemą pagal numatymą gali būti įdiegta lietuvių, anglų, rusų, lenkų bei ispanų kalbomis. 

Programa sukurta taip, jog lengvai galima pridėti naują vartotojo sąsajos kalbą. 

 

1.3 Prisijungimas prie Enersis 

 

Programinė įranga Enersis veikia Web puslapio principu ir yra pasiekiama per grafinę 

žiniatinklio vartotojo sąsają (rekomenduojama Google Chrome arba Firefox). Norint pradėti 

naudotis sistema, vartotojas turi į naršyklės paieškos lauką įvesti programos adresą (URL), kuris 

įprastai būna “localhost”. Prisijungimas prie sistemos galimas tik registruotiems vartotojams. 

Užsikrovus Enersis visų pirma įvedamas prisijungimo vardas ir slaptažodis. 

 

1.3.a pav.: prisijungimo langas 



5 
 

1.4 Pagrindinis meniu 

 

Sistema naršoma skirtuku pagalba. Skirtukai yra išdėstyti ekrano viršuje esančiame 

pagrindiniame meniu. Skirtukai yra rodomi arba ne priklausomai nuo vartotojui priskirtos rolės. 

Administratorius mato visus skirtukus ir todėl jis gali pasiekti visus Enersis funkcionalumus. Jei, 

pavyzdžiui, vartotojui suteikti tik kortelės “Sistema” funkcionalumai, tuomet tas vartotojas 

pagrindiniame meniu matys tik “Sistema” skirtuką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.a pav.: Enersis pagrindinis meniu 1.4.a pav.: pagrindinis meniu 
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Skyrius 2: Archyvas 

 

Archyvo puslapyje rodomi istoriniai matavimo prietaisų duomenys. 

 

 

 

2.1 Apskaitos taškų fitras 

 

Apskaitos taškų filtras (2.a pav.) leidžia vartotojui filtruoti pagal apskaitos taškus. Kad 

matytumėte konkretų tašką lentelės sąraše, jis turi būti pažymėtas apskaitos taškų filtre. 

Apskaitos taškai yra sugrupuoti į apskaitos taškų grupes. Norint pažymėti visus grupei priskirtus 

apskaitos taškus spaudžiame and žymimojo langelio prie grupės pavadinimo. 

Jei sistema ilgą laiką negali pasiekti skaitiklio, apskaitos taško pavadinimas apskaitos 

taškų filtre tampa raudonos spalvos. Laikas, po kurio apskaitos taškas tampa raudonas, 

konfiguruojamas: Enersis\Enersis.Coat\Web.config. Ši konfigūracija nurodytame faile aprašoma 

taip: 

 

2.a pav.: Enersis sistemos archyvo langas 
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<appSettings> 

<add key="user.LoadProfileNotCollectedTime" value="2" />  

</appSettings> 

 

Enersis sistema stebi skaitklio vidinius įvykius, o taip pat kortelėje “Įvykiai” galima sukurti 

papildomas įvykio taisykles (daugiau apie tai skyriuje “Įvykiai”). Jei sistema užfiksuoja įvykį, šalia 

apskaitos taško apskaitos taškų filtro skyriuje rodomas raudonas įspėjamasis ženklas kaip 

parodyta 2.1.a pav.  

 

 

Norėdami sužinoti, kokį įvykį užfiksavo skaitiklis - pasirinkite apskaitos tašką su 

įspėjamuoju ženklu ir energijų tipų filtre pasirinkite "Įvykiai". Informacija apie užregistruotus įvykius 

bus atvaizduota duomenų lentelėje. Įspėjimo ženklo rodymo trukmė yra konfigūruojama sistemos 

konfigūracijos faile Web.config, kuris yra Enersis\Enersis.Coat\ kataloge. Ši konfigūracija 

nurodytame faile aprašoma taip: 

 

<appSettings> 

<add key="user.EventNotificationTime" value="7" /> kur reikšmė 7 yra dienos. 

</appSettings> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.a pav.: įspėjamasis ženklas 
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2.2 "Energijų tipai" filtras 

 

"Energijų tipai" filtro pagalba galima pasirinkti pagal kokias energijos rūšis bus filtruojami 
duomenys. Šie yra bendrieji energijos tipai: 

 

A aktyvi energija U įtampa 

A+ suvartojama aktyvi energija U1-U3 1-3 fazių įtampos 

A- generuojama aktyvi energija I srovės profilis 

R+ sunaudota reaktyvi energija I1-I3 1-3 fazių srovės 

R- generuojama reaktyvi energija Vanduo 

R1-R4 – reaktyvios energijos kvadrantai Dujos 

P aktyvi galia Temperatūra 

P+ sunaudota aktyvi galia Įvykiai skaitiklių įvykiai 

P- generuojama aktyvi galia  

Q+ sunaudota reaktyvi galia  

Q- generuojama reaktyvi galia  

Q1-Q4 reaktyvios galios kvadrantai  

 

 

2.3 Profilio ir periodo filtrai 

 

Profilio filtras leidžia pasirinkti kaip 5, 15, 30, 60 min., dienomis ar mėnesiais bus išskirti 
duomenys lentelėje. Tuo tarpu periodo nustatymo filtras leidžia pasirinkti už kurį periodą bus 
atvaizduojami duomenys letelėje. 
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2.4 Duomenų lentelė 

 

 

Pirmame lentelės stulpelyje rodomi apskaitos taškų pavadinimai. Antrame stulpelyje 
"Periodas" išrašytos datos dienomis arba mėnesiais Likusiuose stulpeliuose informacija 
atvaizduojama 5, 15, 30, 60 min. profiliais ir pagal tarifus. Paskutiniame stulpelyje "Suma" 
atvaizduojama visos eilutės verčių suma.  

Esant dideliam duomenų kiekiui infomacija išskirstoma į puslapius. Puslapiavimo meniu 
randame lentelės apačioje (2.4.a pav.) Lentelės duomenis taip pat galima išeksportuoti į Excel 
arba CSV formato bylą. Tai padaryti galima lentelės apačioje dešinėje esančių “xls” ir “csv” 
mygtukų pagalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.a pav.: duomenų lentelė 
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2.5 Grafikas 

 
Duomenų grafikas randasi žemiau duomenų lentelės "Archyvo" lange. 

 

 

 

Duomenų grafiko X ašis išskaidyta pagal profiliavimo filtro nustatymus: 5, 15, 30, 60 min., 
viena diena ir mėnesis. Visos X ašies periodas nustatomas periodo nustatymo filtre (2.a pav.) 
Duomenų grafiko Y ašyje atvaizduojamos sumos vertės. Spalvos diagramoje atitinka tarifus: T1 - 
oranžinė, T2 - geltona, T3 - šviesi žalia, T4 - žalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.a pav.: duomenų grafikas 

2.5.b pav.: duomenų grafikas 2 
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Skyrius 3: Ataskaitos 

 
Ataskaitos skiltyje galima susikurti ir peržiūrėti ataskaitą, sukurti ataskaitos šabloną, 

peržiūrėti anksčiau sugeneruotas ataskaitas. 

 

 

3.1 Generavimas 

 
Ataskaitos skiltis "Generavimas" skirta ataskaitų ruošimui. Atsidariusiame lange matomos 

Enersis sistemoje pridėtos ataskaitos. Žemiau ataskaitos pavadinimo matomas šablonų portalas, 
kuriame atvaizduojami tos ataskaitos šablonai. Ataskaitos gali būti identifikuotos pagal ataskaitos 
identifikacijos numerį arba ataskaitos pavadinimą (3.1.a pav.) Kai ataskaitos šablonų yra labai 
daug, susirasti norimą šabloną padeda "šablonų filtras". Paspaudus ant pasirinktos ataskaitos ar 
jos šablono pereinama į ataskaitos ruošimą, šablono generavimas. 

 

 

 

 

 

3.1.a pav.: "Ataskaitos" langas, kortelė “Generavimas” 
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3.1.1 Ataskaitos ruošimas ir šablonoŠablono kūrimas 

 

Priklausomai nuo pasirinktos ataskaitos keisis ir pildymo laukai (3.2.a pav.) Paspaudus 
ant laukelio "Pasirinkite šabloną" galima pasirinkti esamos ataskaitos šabloną. Toliau pildomi 
duomenų laukai arba pasirenkamas šablonas su jau užpildytais duomenų laukais. . Užpildžius 
privalomus pildymo laukus galima pradėti ataskaitos generavimąkūrimą. Paspaudus raudoną 
mygtuką "Taikyti" (3.2.a pav.) atsidarys sugeneruotossukurtos ataskaitos langas. Ataskaita 
įsirašys esama data į istoriją ir ją galima bus surasti ataskaitųpasirinkus Ataskaitų lango skiltį 
“Peržiūra”. Ataskaitų lango skiltyje “Peržiūra”. "Generavimas" taip pat galima kurti formuojamos 
ataskaitos šabloną paspaudus mygtuką "Kurti šabloną" (3.2.a pav.) 

 

 

Ruošiamos ataskaitos lange paspaudus mygtuką “Kurti šabloną” galima sukurti 
formuojamos ataskaitos šabloną. Paspaudus mygtuką, šalia pildymo laukų atsiranda šablono 
laukelių atsiraspasirinkimo žymimieji langeliai (3.2.b pav.) Žymimieji langeliai leidžia pasirinkti 
kuriuos pildymo laukeliųlaukų duomenis norėsime išsaugoti į ataskaitos šabloną. Šablonui 
išsaugoti būtina užpildyti laukelį "Šablonas" - čia įvedame šablono pavadinimą. Šablonas 
išsaugomas paspaudus mygtuką "Įrašyti". Šabloną ištrinti galima atsidarius šabloną ir paspaudus 
mygtuką “Trinti” (3.2.c pav.) Šabloną redaguoti galima paspaudus mygtuką “Taisyti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.a pav.: ruošiama ataskaita 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.b pav.: šablono kūrimas 

3.2.c pav.: šablono taisymo ir trinimo mygtukas 
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3.2 Peržiūra 

 

Skiltyje "Peržiūra" matomos išrašytos anskčiau sugeneruotos ataskaitos. Ataskaitas 
filtruoti galima filtravimo laukelių pagalba. Ataskaita atidaroma du kartus paspaudus kairiu pėlės 
mygtuku ant eilutės. 

 

 

 

Daugiau informacijos apie ataskaitas ir jų ruošimą galima rasti Navitus.lt MediaWiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.a pav.: "Ataskaitos" langas, skiltis "Peržiūra" 
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Skyrius 4: Momentinis nuskaitymas 

 

Enersis kortelėje “Nuskaitymas” galima stebėti momentinius skaitiklių duomenis 

atvaizduotus lentelėje – kortelėje “Lentelė”, arba grafike – kortelėje “Grafikas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a pav.: kortelė “Lentelė” 
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4.1 Lentelė 

 

Kortelėje “Lentelė” galima stebėti vieno skaitiklio momentinius duomenis. Spaudžiame 

mygtuką “Pasirinkti skaitiklį” (4.a pav.) ir atsidariusio lango meniu iš sąrašo pasirenkame skaitiklį, 

kurio momentinius duomenis norime skaityti. Tuomet iš skaitiklio nuskaitymo kortelės meniu 

(4.1.a pav.) pasirenkame ar norime stebėti skaitiklio parametrų momentinius duomenis ar 

skaitiklio energijų suminius duomenis. Spaudžiame mygtuką “Pradėti ir prasidės skaitiklio 

nuskaitymas. Jei nuskaitymas bus sėkmingas, tūrėtume pamatyti langą kaip parodyta 4.1.b. pav. 

 

4.1.b pav.: skaitiklio momentinis nuskaitymas 

4.1.a pav.: kortelė “Lentelė” 2 
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4.2 Grafikas 

 

Kortelėje “Grafikas” galima tuo pačiu metu skaityti dviejų skaitiklių momentinius duomenis. 

Visų pirma, pasirenkame skaitiklį, kurio momentinius duomenis norime skaityti. Pažymime 

žymimuosius langelius skaitiklio fazes, fazių sumą, kurią vaizduosime grafike. Spaudžiame 

mygtuką “Pradėti”. Po kurio laiko matysime kaip pradės formuotis grafikas (4.2.b pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.b pav.: kortelė “Grafikas” 
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Skyrius 5: Užduočių valdymas 
 

Puslapis “Užduočių valdymas” yra pagrindinė Enersis sistemos dalis, kuri atsakinga už 

bendravimą su sistemoje esančiais prietaisais. Šiame puslapyje galima sukurti įvairias užduotis. 

 

 

5.1 Užduotys 

 

 

Užduočių saraše išrašytos visos vykdomos ir įvykusios užduotys (5.1.a pav.). Užduotys 

sąraše pateikiamos išrikiuotos pagal laiko laukelį “Paskutinis veiksmas”. Aukščiausiai sąraše 

rodomos aktyvios, naujausios užduotys, o žemiau saraše – įvykusios užduotys. Kiekvienoje 

užduočių sąrašo eilutėje pateikiama tokia informacija:  

 Užduoties pavadinimas, 

 Būsena – gali būti pradėta, baigta, atšaukiama, 

 Progresas – užduoties vykdymo progresas procentais, 

 Prioritetas: normalus, aukštas, 

 Sukurta - užduoties sukūrimo data ir laikas, 

 Paskutinis veiksmas - užduoties paskutinio veiksmo, gauto pranešimo data ir laikas, 

5.1.a pav.: užduočių valdymo pagrindinis langas, užduočių sąrašas 
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 Nepavykę - įrenginių skaičius, kuriems nepavyko įvykdyti užduoties, 

 Įvykdyti - įrenginių skaičius, kurie atliko užduotį, 

 Suma - suma įrenginių, kurie gavo užduotį, 

 Vartotojas - vartotojo vardas, kuris sukūrė užduotį. 

 

Daugiau informacijos apie konkrečią užduotį ir jos vykdymo eigą rasime paspaudę ant 

užduoties pavadinimo. Atsidarys langas kaip parodyta 5.1.2.a pav. Norėdami sukurti užduotį 

spaudžiame mygtuką “Sukurti užduotį” (5.1.a pav.) 

 

 

5.1.1 Užduoties kūrimas 

 

Paspaudę mygtuką sukurti užduotį atsidarys langas kaip parodyta 5.1.1.a pavyzdyje.Tai 

sąrašas užduočių, kurias galima sukurti Enersis sistemoje priregistruotiems prietaisams. Be šių 

užduočių taip pat dar yra ir sisteminės užduotys. Jas galime surasti kortelėje “Sisteminės” (5.1.1.b 

pav.) 

 

 

 

5.1.1.a pav.: kortelė “Nuotolinės”, galimos sukurti užduotys 
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Paspaudus ant užduoties pavadinimo atsidaro užduoties kūrimo langas (5.1.1.c pav.) 

 

 

Atsidariusiame lange pildome užduoties informaciją. Visų pirma, įvedame užduoties pavadinimą 

arba paliekame numatytąjį. Rekomenduojama įvesti užduoties pavadinimą, nes užduotys lengvai 

gali pasimesti užduočių sąraše tarp kitų užduočių vienodais vardais.  

Kitas laukelis “Baigiasi” (5.1.1.c pav.) – nurodo laiką kada užduotis bus sustabdyta. 

Užduotis gali pasibaigti ir prieš tai, kai ji bus sustabdyta, jei ji, pavyzdžiui, įvykdoma. Dažniausiai 

laukelis baigiasi naudojamas kartu su žymimuoju langeliu “Kartoti dėl ryšio klaidos”, jei norime, 

pavyzdžiui, kad užduotis būtu kartojama nepavykus jos atlikti iš pirmo karto ir pasibaigtu laukelyje 

“Baigiasi” nurodytu laiku. Jei laukelis “Baigiasi” naudojamas kartu su “Vykdyti kaip suplanuotą 

užduotį” žymimuoju laukeliu, tuomet užduotis paskaičiuos pirmo užduoties paleidimo galiojimo 

laiką ir pritaikys tą patį galiojimo laiką kiekvienam tolimesniam šios planinės užduoties paleidimui.  

Svarbu iš įrenginių sąrašo pasirinkti įrenginius, kuriems bus taikoma užduotis. Kitaip 

užduotis bus taikoma visiems sąraše esantiems įrenginiams. Pasirinkti įrenginius iš sąrašo galime 

5.1.1.b pav.: kortelė “Sisteminės”, galimos sukurti užduotys 

5.1.1.c pav.: užduoties kūrimo langas 
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pasinaudoję filtrų pagalba. Atkreipkite dėmesį, jog įrenginio žymėjimas sąraše paspaudus ant jo 

pėlės mygtuku neatlieka filtravimo funkcijos.  

Paskutinis laukelis užduoties kūrimo lange - žymimasis langelis “Vykdyti kaip suplanuotą 

užduotį”. Pažymėjus šį laukelį galima bus nustatyti užduoties vykdymo planą, atsiras 

išskleidžiamasis meniu “Kartoti” ir “CRON” pildymo laukelis (5.1.1.d pav.): 

 

 

 

“Kartoti” meniu galime pasirinkti kada ir kaip dažnai norime atlikti šią užduotį. Laukelis 

“CRON” atlieka tą pačią funkciją kaip ir meniu “Kartoti”, tik šiame laukelyje vartotojas gali pats 

nusistatyti užduoties vykdymo planą. Daugiau informacijos apie CRON skyriuje 5.2.1 “CRON 

išraiškos”. 

Baigę pildyti kuriamos užduoties informaciją spaudžiame mygtuką “Tęsti”. Atsidarys 

langas, kuriame galėsime dar kartą peržiūrėti jau paruoštą užduotį. Jei viskas gerai, spaudžiame 

mygtuką “Sukurti užduotį”. Užduotis bus sukurta ir bus matoma pagrindiniame užduočių valdymo 

lange užduočių sąrašo viršuje (5.1.a pav.) Jei buvo pažymėtas laukelis “Vykdyti kaip suplanuotą 

užduotį” užduotis taip pat atsiras “Užduočių planavimas” kortelėje, suplanuotų užduočių sąraše. 

Daugiau informacijos apie tai skyriuje 5.2 “Užduočių planavimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.d pav.: užduoties planavimas 
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5.1.2 Užduoties vykdymo informacijos langas 

 

Iš užduočių sąrašo (5.1.a pav.), pasirinkę ir paspaudę ant užduoties pavadinimo, 

atidarysime užduoties vykdymo informacijos langą (5.1.2.a pav.) Šiame lange surasime daugiau 

informacijos apie užduotį ir jos vykdymą. Gulščias žalias-raudonas stulpelis vaizdžiai rodo 

užduoties vykdymo progresą. Žalia spalva reprezentuoja sėkmingai įvykdytą užduoties dalį, 

raudona spalva – napvykusią įvykdyti užduoties dalį, o pilka spalva – ruošiamą vykdyti. Žemiau 

po diagrama, po užrašu “Ruošiama”, lentelėje, matomi įrenginiai, kurie ruošiami užduoties 

vykdymui. Dar žemiau po užrašu “Įvykdyti”, lentelėje, matomi įrenginiai, kuriems pavyko 

sėkmingai atlikti užduotį, o po užrašu “Nepavykę”, lentelėje, sąrašas įrenginių, kuriems nepavyko 

atlikti užduoties. Atkreipkite dėmesį: lentelėse gali būti matomi ne visi įrenginiai, nes lentelė 

dalinama į puslapius.  

 

 

Jei užduotis dar vykdoma, puslapio apačioje bus matomas mygtukas “Atšaukti”. Jį 

paspaudę atšauksime užduoties vykdymą. Kai užduotis atšaukta, ji bus rodoma užduočių sąraše 

kaip baigta, o prietaisai kuriems užduotis neįvykdyta – prie atšauktų prietaisų. Atkreipkite dėmesį, 

kad užduoties atšaukimas gali užtrukti kol bus nutraukta komunikacija su visais prietaisais. 

 

5.1.2.a pav.: sukurta užduotis, užduoties vykdymo langas 

5.1.2.b pav.: mygtukas 
„Atšaukti“ 
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5.2 Užduočių planavimas 

 

 Užduočių planavimas lange (5.2.a pav.) sąraše matomos visos suplanuotos užduotys. 

Apie kiekvieną užduotį yra pateikiama tokia informacija: užduoties pavadinimas, grupė 

(sistėminės, nuotolinės), vartotojo, sukūrusio ją, vardas, užduoties generinis pavadinimas, 

artimiausiais užduoties paleidimo laikas, plano CRON išraiška, užduoties būsena (aktyvuota, 

neaktyvuota, baigta) ir kiek laiko liko iki kito užduoties paleidimo. 

 

 

Paspaudus ant užduoties pavadinimo atsidarys langas su detalesne užduoties informacija 

ir bus galima užduotį paleisti vykdyti dabar, ištrinti, padaryti ją aktyvia/neaktyvia arba pataisyti jos 

nustatymus (5.2.b pav.) 

 

5.2.a pav.: suplanuotų užduočių sąrašas 
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5.2.b pav.: suplanuotų užduočių sąrašas 
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5.2.1  CRON išraiškos 

 

 CRON išraiškos eilutę sudaro šešios arba septynios dalys – laukeliai. Kiekviena CRON 
išraiškos dalis atskirai aprašo plano informaciją. Šie laukeliai vienas nuo kito atskiriami tarpais. 
Lentelėje 5.2.1.a nurodyti CRON laukeliai, leidžiamos pildyti vertės ir simboliai. 
 
 

Laukelio pavadinimas Būtinas Leidžiamos vertės Leidžiami simboliai 

 
Sekundės 
 

 
T 

 
0-59 

 
,-*/ 

 
Minutės 
 

 
T 

 
0-59 

 
,-*/ 

 
Valandos 
 

 
T 

 
0-23 

 
,-*/ 

 
Mėnesio diena 
 

 
T 

 
1-31 

 
,-*?/LWC 

 
Mėnesis 
 

 
T 

 
0-11 arba JAN-DEC 

 
,-*/ 

 
Savaitės diena 
 

 
T 

 
1-7 arba SUN-SAT 

 
,-*?/LC# 

 
Metai 
 

 
N 

 
tuščias arba 1970-2099 

 
,-*/ 

 

 

5.2.1.a pav.: CRON išraiškos paaiškinimas  
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5.2.1.b pav., lentelėje, aprašyta specialiųjų simbolių reikšmė:  

 

Simbolis Aprašymas 
 
* (žvaigždutė) 

 
Žvaigždute pažymėta kiekviena galima lauko 
reikšmė. 
 
Naudojimas: 
 
"*" žvaigždutė minutės lauke reiškia 
kiekvieną minutę. 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 0-5 14 * * ? Kiekvieną minutę, pradedant 
14:00 ir baigiant 14:05, kiekvieną dieną. 

 
? (klaustukas) 

 
Klausimo ženklas rodo, kad konkreti reikšmė 
nenurodyta. Jis naudingas, kai reikia ką nors 
nurodyti viename iš dviejų laukų, kuriuose šis 
ženklas leidžiamas, bet ne kitame. 
 
Naudojimas: 
 
Norint, kad trigeris suveiktų tam tikrą 
mėnesio dieną (tarkime, 10-ąją) ir nesvarbu 
kokia tai savaitės diena - tuomet į lauką 
day_of_month rašom "10", o į lauką 
day_of_week - "?". 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 15 10 15 * ? paleisk kiekvieno mėnesio 15 
dieną 10:15 val. 

 
- (brūkšnelis) 

Brūkšnelis reiškia intervalą. 

Naudojimas: 

"10-12" valandos lauke reiškia 10, 11 ir 12 
valandas. 

Pavyzdžiui, 

0 0 11 ? * MON-FRI * paleisk kasdien 
pirmadieniais-penktadieniais 11 val. 
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, (kablelis) 

 
Kablelis naudojamas kelioms leidžiamoms 
reikšmėms atskirti. 
 
Naudojimas: 
 
"MON,WED,FRI" lauke day_of_week reiškia 
pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio 
dienas. 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 10,44 14 ? 3 WED paleisk kovo mėnesį 
kiekvieną trečiadienį 14:10 val. ir 14:44 val. 

 
 
/ (pasvirasis brūkšnys) 

Pasviruoju brūkšniu žymimas žingsnis. 
 
Naudojimas: 
 
"0/15" sekundžių lauke reiškia 0, 15, 30 ir 45 
sekundes. "1/3" lauke day_of_month reiškia, 
kad kas 3 dienas, pradedant pirmąja mėnesio 
diena. 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 0/5 14 * * ? paleisk kiekvieną dieną kas 5 
minutes, pradedant 14:00 ir baigiant 14:55. 

 
L (didžioji raidė) 

 
Didžiąja raide L žymima paskutinė reikšmė. 
 
Naudojimas: 
 
"L" lauke day_of_month reiškia paskutinę 
mėnesio dieną. "L" savaitės dienos lauke 
reiškia 7 arba SAT (šeštadienis). 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 15 10 L * ? paleisk kiekvieno mėnesio 
paskutinę dieną 10:15 val. 

 
W (didžioji raidė) 

 
Didžiąja raide W žymima artimiausia 
nurodytos datos darbo savaitės diena. 
 
Naudojimas: 
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Jei lauke "day_of_month" nurodysite "15W", 
tai reikš artimiausią mėnesio 15-osios darbo 
savaitės dieną. 
 
Jei 15-oji diena yra šeštadienis, trigeris 
suveiks penktadienį, 14-ąją dieną. 
 
Jei 15-oji diena yra sekmadienis, trigeris 
suveiks pirmadienį, 16-ąją dieną. 
 
Jei 15 d. yra antradienis, trigeris suveiks 
antradienį, 15 d. 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 15 10 15W * ? paleisk 10:15 val. darbo 
dieną, kuri yra artimiausia kiekvieno mėnesio 
15-ajai dienai 

 
# (grotelės) 

 
Grotelė žymi N-ąją mėnesio savaitės dieną. 
 
Naudojimas: 
 
"6#3" lauke day_of_week reiškia "trečiąjį 
mėnesio penktadienį". 
 
Pavyzdžiui, 
 
0 15 10 ? * 6#3 paleisk kiekvieno mėnesio 
trečiąjį penktadienį 10:15 val. 
 

 

 

5.2.1.b pav.: specialiųjų simbolių reikšmė CRON išraiškoje 
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5.2.1.c pav.: CRON išraiškų pavyzdžiai 

 

 

 

 

 

 

CRON išraiškos gali būti paprastos kaip * * * * ? * arba kompleksiškos kaip: 
 
0 0/5 14,18,3-39,52 ? JAN,MAR,SEP 
 
Štai keletas pavyzdžių: 
 
 

Išraiškos Reikšmė 

0 0 12 * * ? Paleisk 12:00 (vidudienio) kiekvieną dieną 

0 15 13 ? * * Paleisk 13:15 kiekvieną dieną 

0 15 10 * * ? 2005 Paleisk 10:15 kiekvieną dieną visus 2005 

0 * 14 * * ? Paleisk kiekvieną minutę pradedant 14:00 ir baigiant 14:59 kiekvieną dieną 

0 0/5 14 * * ? Paleisk kas penkias minutes pradedant 14:00 ir baigiant 14:55, kiekvieną dieną 

0 0/5 14,18 * * ? 

 

Paleis kas penkias minutes pradedant 14:00 ir baigiant 14:55 ir paleisk kas 

penkias minutes pradedan 18:00 ir baigiant 18:55, kiekvieną dieną 

0 0-5 14 * * ? Paleisk kiekvieną minutę pradedant 14:00 ir baigiant 14:05, kiekvieną dieną 

0 10,44 14 ? 3 WED Paleisk 14:10 ir 14:44 kiekvieną trečiadienį kovo mėnesį 

0 15 10 ? * MON-FRI  

 

Paleisk 10:15 kiekvieną pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir 

penktadienį 

0 15 10 15 * ? Paleisk 10:15 kiekvieno mėnesio 15 dieną 

0 15 10 L * ? Paleisk 10:15 kiekvieno mėnesio paskutinę dieną 

0 15 10 ? * 6L Paleisk 10:15 kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 

0 15 10 ? * 6L 2021-2025 

 

Paleisk 10:15 kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį per metus 2021, 2022, 

2023, 2024 ir 2025 

0 15 10 ? * 6#3 Paleisk 10:15 kiekvieno mėnesio trečią penktadienį 

0 0 12 1/5 * ? Paleisk 12:00 kas 5 dienas kiekvieną mėnesį, pradedant pirma mėnesio diena 

0 11 11 11 11 ? Paleisk kiekvieną lapkričio 11 dieną 11:11 
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Skyrius 6: Įvykiai 
 

Kortelėje “Įvykiai” atvaizduojam ir kūriami įrenginių sistemos įvykiai. Įvykis – tai stebimas 

pasikeitimas skaitikliuose arba valdikliuose užregistruotas duomenų bazėje. Įvykio stebėjimo 

tarnybos aktyviai stebi pasikeitimus iš įrenginių. Įvykis fiksuojamas, kai stebimas pasikeitimas 

atitinka įvykio kriterijus. 

 

 

6.1 Aliarmai 

 

Paspaudus ant “Įvykiai” skirtuko pagal numatymą atsidarys “Aliarmai” kortelė (6.1.a pav.) 

Čia lentelėje, įvykių saraše, rodomi naujausi aktyvus įvykiai iš visų prietaisų. Visą konkretaus 

prietaiso įvykių istoriją galima surasti kortelėje „Archyvas“ ir apskaitos taškui iš energijos tipo 

pasirenkamojo meniu nustačius „Įvykiai“ parinktį. Prietaisų įvykių žurnalo istorija išsaugoma visam 

laikui. 

 

 

 

 

6.1.a pav.: kortelė „Aliarmai“ 
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6.2  Aliarmų taisyklės 

 

 Kortelėje “Aliarmų taisyklės” galima matyti, kurti, taisyti ir trinti sukurtas įvykių taisykles. 

Lentelės sąraše atvaizduojamos sukurtos įvykių taisyklės. Prie įvykių taisyklės yra nurodytas 

įvykių taisyklės “tipas” – bendras įvykio pavadinimas, kuris yra skirtingas nuo pavadinimo, kurį 

vartotojas sukuria pats. Taip pat lentelėje rodomas vartotojas, kuris sukūrė taisyklę, elektroninis 

laiškas į kurį bus siunčiamas pranešimas apie įvykį, jei buvo nustatytas pasirinkimas siųsti 

elektroninį laišką. Stulpelyje “Įgalinta” nurodyta ar taisyklė yra aktyvi, o stulpelyje “Sukurta” – kada 

įvykių taisyklė buvo sukurta. Pažymėjus viena eilutę iš lentelės pažymėtą taisyklę galime taisyti 

arba ištrint. Paspaudus virš lentelės kairėje esantį mygtuką “Kurti naują” galime sukurti naują 

įvykių taisyklę. 

 

 

6.2.1 Pavyzdys: skaitiklių pasiekiamumo stebėjimas 

 

Norėdami archyve matyti skaitiklio pasiekiamumo/nepasiekiamumo įvykių pranešimus 

arba gauti tuos pranešimus elektroniniu paštu turime sukurti įvykių taisyklę ir su įvykiu tasyklę 

susijusią užduotį. Toliau bus detaliai aprašoma kaip tai padaryti. 

Kuriame įvykių taisyklę. “Aliarmų taisyklės” kortelėje spaudžiame mygtuką “Kurti naują” ir 

pasirenkame “Ryšio kanalo klaidos taisyklė skaitikliams”. Atsidarys langas kaip parodyta 6.2.1.a 

pav. 

 

6.2.1.a pav.: taisyklės “Ryšio kanalo klaidos taisyklė skaitikliams” formavimo langas 
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Pildome laukelius. Laukelis “Pavadinimas” – taisyklės pavadinimas. “Elektroninis paštas” – 

paštas, kuriuo bus siunčiamas pranešimas apie skaitilio pasiekiamumą. “Siųsti elektroninį 

laišką” – pažymime, jei norime, kad būtu siunčiamas laiškas. Laukelis “Įgalinta” – 

įjungia/išjungia taisyklės veikimą. Vėliau bus galima taisyti taisyklę ir paspaudus šį laukelį 

įjungti/išjungti įvykio taisyklės veikimą jos neištrynus. Toliau iš lentelės atsifiltruojame skaitiklių 

apskaitos taškus, kurių pasiekiamumą norėsime stebėti. Jei lentelėje neatsifiltruosim apskaitos 

taškų, tuomet įvykių taisyklė stebės visus. Atsifiltruoti galime pasinaudoje virš lentelės stulpelių 

esančiais filtrų laukeliais (6.2.1.a pav.) Paskutinis laukelis taisyklės formavimo lange “Periodas” 

– kaip dažnai įvykių taisyklė žiūrės į duomenų bazę pasitikrinti ar skaitikliai yra pasiekiami. Baige 

pildyti spaudžiame mygtuką “Įrašyti” ir suformuota taisyklė bus išsaugota. 

 Dabar turime sukurti užduotį, kuri bandys susisieks (angl. “ping”) su skaitikliais ir užduoties 

rezultatą įdės kaip įrašą į duomenų bazę. Jeigu įvykių taisyklės laukelyje “Periodas” įvedėme, 

pavyzdžiui, 15 min. (kaip dažnai įvykiu taisyklė pasitikrina duomenų bazėje), tuomet patartina 

užduotis per tą patį laiką bent tris kartus kreiptusi į skaitiklius gauti skaitiklių pasiekiamumo 

rezultatą ir jį įrašyti į duomenų bazę. Atkreipiam dėmesį, jog “Įvykiai” kortelėje užduotys atlieka 

veiksmus su įrašais duomenų bazėje, apskaitos taškais, “Užduočių valdymas” kortelėje užduotys 

atlieka veiksmus tiesiogiai su įranga: skaitikliais ir valdikliais.  

 

 

Toliau formuojame nuotolinią užduotį “Skaitiklio pasiekiamumo tikrinimas”. (6.2.1.b pav.) laukelis 

“Užduoties pavadinimas” – tai pavadinimas, kurį pasirašome sau, pagal kurį vėliau galėsime 

susirasti mūsų sukurtą užduotį “Užduočių planavimas” kortelėje. Laukelis “Baigiasi” reikšmę 

paliekame tokia kokia yra numatyta. Laukelis “Baigiaisi” šiuo atveju nėra svarbus, nes laukelį 

“Kartoti dėl ryšio klaidos” paliksime tuščią. Kitaip sakant, užduotis kreipsis į skaitiklį 

bandydama su juo susisiekti, o nepavykus su juo susisiekti paliks įrašą apie tai duomenų bazėje, 

užduotis nebus kartojama. Kaip jau minėjau laukelį “Kartoti dėl ryšio klaidos” paliekame tuščią, 

nes mums reikia, jog užduotis pasibaigtu nepavykus susisiekti su skaitikliu. Toliau atsifiltruojame 

skaitiklius, kuriems taikysime užduotį. Pažymime žymimąjį laukelį “Vykdyti kaip suplanuotą 

6.2.1.b pav.: užduoties „Skaitiklio pasiekiamumo tikrinimas“ langas 
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užduotį” ir išskleidžiamojo meniu pagalba “Kartoti” arba “CRON” laukelio pagalba sukuriame 

planą atlikti užduotį bent tris kartus per sukurtos įvykio taisyklės periodą. Spaudžiame mygtuką 

„Tęsti“ ir atsidariusiame lange, pasitikrinę ar teisingai suvedėme užduoties informaciją. Jei viskas 

gerai, spaudžiame mygtuką „Sukurti užduotį“. Pasitikrinti ar užduotis pasileido galime kortelėje 

„Užduotys“, lentelėje. 

 Jei viską gerai atlikome, teisingai sukūrėme įvykio taisyklę ir užduotį, tuomet rezultatą apie 

skaitiklio pasiekiamumą gausime „Archyvas“ kortelėje ir elektroniniu paštu, kurį nurodėme ivykių 

taisyklės formoje. Jei skaitiklis bus nepasiekiamas per visą įvykio taisyklės periodą,  archyve prie 

to skaitiklio apskaitos taško atsiras įspėjamasis ženklas. Daugiau informacijos apie įvyki galima 

bus rasti archyve pasirinkus tą apskaitos tašką ir profilio filtro išskleidžiamajame meniu pasirinkus 

„Įvykiai“ parinktį (2.a pav.) 

 

 

6.2.2 Pavyzdys: minimalaus ir maksimalaus elektros energijos 

suvartojimo per dieną stebėjimas 

 

Tam, kad stebėtume minimalų, maksimalų suvartojimą ir gautume pranešimus apie tai 

archyve ir elektroniniu paštu turime sukurti įvykių taisyklę “Tam tikros energijos rūšies suvartojimo 

ribinių reikšmių viršijimo taisyklė apskaitos taškams” (6.2.2.a pav.) Pildome laukelius:  

 

“Pavadinimas” – įvykių taisyklės pavadinimas pagal, kurį vėliau galėsime susirasti susikurtą 

taisyklę “Aliarmų taisyklės” kortelėje. “Elektroninis paštas” – paštas, kuriuo bus siunčiamas 

pranešimas, “Siųsti elektroninį laišką” – įjungti/išjungti pašto siuntimo funkciją, “Įgalinta” – 

 

6.2.2.a pav.: taisyklės “Tam tikros energijos rūšies suvartojimo ribinių reikšmių viršijimo taisyklė apskaitos taškams”  
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įjungti/išjungti taisyklės veikimą, “Energjos tipas” – energijos tipas, kurio minimalų, maksimalų 

suvartojimą norime stebėti, “Periodo tipas” – periodas, per kurį stebėsime suvartojimą. 

Atsifiltruojame apskaitos taškus, kuriems galios kuriama taisyklė ir laukeliuose “Min” ir “Max” 

nustatome minimali, maksimali suvartojimo ribas. Spaudžiame mygtuką “Įrašyti” ir taisyklė bus 

sukurta. Įvykis apie viršytą “Min” ir “Max” vertę bus fiksuojamas vieną kartą per nustatya periodą. 

Rezultatą apie minimalios, maksimalios ribos viršijimą matysime archyve: prie apskaitos taško 

atsiras įspėjamasis ženkliukas, o taip pat lentelėje atsifiltravus profilį “Įvykiai”.  

 

 

6.2.3 Pavyzdys: naudojamos galios viršijimų stėbėjimas 

 

Jei norime stebėti, gauti pranešimus apie momentinius galios nustatytų ribų min ir max 

viršijimus, kuriame užduotį “Skaitiklio stebimo registro aliarmas”. Kaip minėta anksčiau ši užduotis 

nuo prieš tai pavyzdyje aprašytos įvykių taisyklės skiriasi tuom, jog bendrai užduotys taikomos 

skaitikliams, o įvykių taisyklės taikomos apskaitos taškam duomenų bazėje. 

 

 

(6.2.3.a pav.) pildome laukelius: “Užduoties pavadinimas” – įsimintinas pavadinimas, pagal kurį 

vėliau atrasime užduotį užduočių planavimas kortelėje, laukelis “Baigiasi” – nurodo laiką kada 

užduotis nustos veikti, laukelį “Kartoti dėl ryšio klaidos” paliekame tuščią, “Stebimas 

registras” – renkames P+, naudojama aktyvi galia. Nusistatome ribines vertes “Min” ir “Max”, 

kurias kirtus bus pranešamas įvykis. “El. paštas” pildome, jei norime, jog pranešimas būtu 

išsiųstas elektroniniu laišku. Iš lentelės atsifiltruojame skaitiklius, kuriuos stebėsime. Atkreipkite 

dėmesį, jog lentelėje išrašyti skaitikliai – ne apskaitos taškai. Paskutinis laukelis “Vykdyti kaip 

6.2.3.a pav.: užduotis “Skaitiklio stebimo registro aliarmas” 
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suplanuotą užduotį” pildome kaip dažnai užduotis kreipsis į skaitiklius nuskaityti stebimo 

registro. Spaudžiame mygtuką “Tęsti”. Atsidariusiame lange patikrinę, jog gerai suformavome 

užduotį, spaudžiame mygtuką “Sukurti užduotį”. Ši užduotis fiksuos įvykį kiekvieną kartą, kai: 

 

 kai stebimo registro būsena pereina iš normalios į MIN 

 kai būsena pereina iš MIN į MAX 

 kai būsena pereina iš MAX į normalią 

 kai būsena pereina iš MIN į normalią 

 

Informacija apie įvykį bus rodoma kortelėje “Archyvas” – kai bus fiksuojamas įvykis, šalia 

apskaitos taško atsiras įspėjamasis ženklas, o atsifiltravus profilį “Įvykiai”  galėsime rasti daugiau 

informacijos apie patį įvykį. 
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Skyrius 7: Registracija 
 

7.1 Objektai 

 

7.1.1 Apskaitos taškai 

 

Enersis Sistemoje apskaitos taškas reiškia objektą, kuriame yra saugomi skaitiklio 

duomenys, istoriniai duomenys. Tuo atveju, jei būtu keičiamas skaitiklis, visi istoriniai duomenis 

išliktu, nes yra susieti su apskaitos tašku o ne su skaitikliu. Tokia sąsaja supaprastina naujos 

įrangos integraciją į sistemą. Atkreipkite dėmesį, kad ištrynus apskaitos tašką iš sistemos ištrinami 

ir duomenys susije su tuo apskaitos tašku.  

 

 

7.1.1.1 Valdymo langas 

 

 

 

Kortelėje „Apskaitos taškai“ yra apskaitos taškų valdymo langas. Du kartus kairiu pėlės mygtuku 

paspaudę ant apskaitos taško įrašo atsidarys apskaitos taško informacijos langas. Vieną kartą 

7.1.1.1.a pav.: apskaitos taškų valdymo langas 
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kairiu pėlės mygtuku paspaudę ant lentelėje esančio apskaitos taško įrašo jį pažymėsime. 

Pažymėjus apskaitos tašką galima ji taisyti, trinti, atidaryti (archyve). Visa tai galima padaryti su 

mygtukų pagalbą iš apskaitos taškų lentelės meniu (7.1.1.1.a pav).  

Didesnėse sistemose dažniausiai įvedama papildoma informacija apie skaitiklius prie jų 

apskaitos taško, pavyzdžiui, apskaitos taškų adresai ar klientų informacija. Tai daroma apskaitos 

taškų registracijos pildymo lange (7.1.1.2.a pav.), jei jūsų įdiegtoje Enersis sistemoje buvo sukurti 

papildomi įvesties laukeliai apskaitos taškams. Kai ši visa informacija užpildoma, tampa lengviau 

rasti konkretų duomenų tašką apskaitos taškų lentelėje paieškos filtrų pagalba. Taip atradę 

apskaitos tašką lentelėje, jį pažymėję ir paspaudę mygtuką “Atidaryti” galime lengvai patekti į 

archyvo langą su pasirinktu tašku. Iš apskaitos taškų lentelės meniu paskutinis mygtukas “Export” 

eksportuoja lentelėje atsifiltruotą apskaitos taškų informaciją į .xlsx formato failą. 

 

 

7.1.1.2 Apskaitos taškų registracija 

 

7.1.1.2.a pav.: apskaitos taško registracijos langas 
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Toliau trumpai aprašoma kaip sukurti apskaitos tašką. Visų pirmą sukuriama apskaitos 

taškų grupė. Apskaitos taškų grupė kuriama “Grupės” kortelėje, kurią galima pasiekti iš 

pagrindinio meniu pasirinkus “Registracija”, atsidariusioje kortelėje atidaryti “Objektai” kortelę ir 

paspausti “Grupės” skirtuką. 

“Registracija”\“Objektai”\”Apskaitos taškai” kortelėje spaudžiame “Sukurti apsk. tašką”. 

Pildome apskaitos taško kūrimo formą (7.1.1.2.a pav.) “Pavadinimas” – apskaitos taško 

pavadinimas, pagal kurį galėsime susirasti apskaitos tašką ir su juo susijusį skaitiklį. 

Išskleidžiamasis meniu “Priskirta grupei” – pasirenkame apskaitos grupę, kuriai bus priskirtas 

apskaitos taškas. Šiame pavyzdyje “ID” yra papildomas laukelis sukurtas pagal kliento poreikį. 

Enersis galima prie apskaitos taško sukurti iki 15 papildomų filtruojamų informacijos įvesties 

laukelių. Paskutinis laukelis “Tarifų planas” – pasirenkame tarifų planą skaitikliui, kuris bus 

priskirtas prie šio apskaitos taško. Paprastai programa įdiegiama su numatytuoju standartiniu 

tarifu planu, o papildomi tarifų planai gali būti sukurti pagal pageidavimą. Jei suvedėme visą 

reikalingą informacija, spaudžiame mygtuką „Įrašyti“ ir apskaitos taškas bus sukurtas. Apskaitos 

tašką bus galima atrasti „Apskaitos taškai“ kortelėje, lentelėje (7.1.1.1.a pav.) 
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7.1.1.3 Apskaitos taško informacijos langas 

 

Trumpai apžvelgsiu kokie duomenys rodomi apskaitos taško informacijos lange (7.1.1.3.a 

pav.) Nuo viršaus į apačią: “Apskaitos taškas” – apskaitos taško pavadinimas, “Tarifų planas” 

– tarifu planas, kuris galioja šiam apskaitos taškui. “Grupė” skiltyje “Pavadinimas” – grupės 

pavadinimas, kuriai priskirtas apskaitos taškas, “Apsk. taškų kiekis” – kiek apskaitos taškų 

išviso priskirta šiai grupei. “Skaitikliai” skiltyje “Pavadinimas” – skaitiklio, kuris priskirtas šiam 

apskaitos taškui, pavadinimas, “Numeris” – šio skaitiklio numeris, “Tipas” – skaitiklio tipas. 

“Prietaiso įvykių sąrašas” lentelėje rodomas skaitiklio susijusio su šiuo apskaitos tašku įvykių 

žurnalas. 

 

 

 

 

 

7.1.1.3.a pav.: apskaitos taško informacijos langas 
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7.1.2 Grupės 

 

Kortelėje “Grupės” lange lentelėje rodomos visos sukurtos grupės, kurioms priskiriami 

apskaitos taškai (7.1.2.a pav.) Pasirinkus grupės įrašą iš lentelės ir paspaudus mygtuką “Taisyti” 

galima pataisyti grupės pavadinimą. Pataisius grupės pavadinimą visi prie grupės priskirti 

apskaitos taškai išliks priskirti šiai grupei. 

 

 

Grupių lentelėje du kartus kairiu pėlės mygtuku paspaudus ant pasirinktos grupės įrašo 

atsidarys tos grupės informacijos langas, kuriame bus rodomi visi šiai grupei priskirti apskaitos 

taškai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.a pav: kortelė „Grupės“ 
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7.2 Įranga 

 

7.2.1 Skaitikliai 

 

7.2.1.1 Skaitiklių valdymo langas 

 

Skaitiklių valdymo lange (7.2.1.1.a pav.) galima susirasti skaitiklį lentelės filtrų pagalba. 

Svarbu, paieška ieško identiško įrašo, todėl jei paieškos laukelyje priešais ieškomos užklausos 

tekstą paliekamas, pavyzdžiui, tarpas – paieška gali nieko neatrasti. Paspaudę du kartus ant 

lentelėje esančio skaitiklio įrašo patenkama į skaitiklio informacijos langą (poskyris 7.2.1.3) . 

Pasirinkus skaitiklį iš sąrašo vienakart paspaudus ant jo - po lentele esančio meniu pagalba 

galima taisyti skaitiklio informaciją arba jį ištrinti iš sistemos. Šiame lange taip pat galima 

užregistruoti naują skaitiklį paspaudus ant mygtuko “Užregistruoti skaitiklį”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1.a pav.: skaitiklių valdymo langas 
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7.2.1.2 Skaitiklių registracija 

 

Skaitiklių registracijos pirmas langas 7.2.1.2.a pav. Skaitikliu priregistruoti reikalingas 

skaitiklio numeris (dar kitaip adresas arba serijinis numeris) ir jo tipas, kurį galime pasirinkti iš 

“Tipas” išskleidžiamojo meniu. Suvedus šią informaciją spaudžiame mygtuką “Tęsti” ir, 

priklausomai nuo pasirinkto skaitiklio tipo, atsidarys papildoma skaitiklio informacijos pildymo 

forma (7.2.1.2.b pav.) 

 

  Kaip pavyzdį pildome Elgama Elektronika - GAMA 300 - G3A skaitiklio formą. Laukelis 

“Pavadinimas” suvedame skaitiklio pavadinimą tam, kad vėliau galėtume jį lengiau atrasti per 

paiešką. “Įtampos tranformacijos koeficientas” ir “Srovės transformacijos koeficientas”, 

pildome laukelius, jei skaitiklis yra prijungtas prie transformatoriaus. Vėliau iš “Skaitikliai” kortelės, 

lentelės pasirinkus skaitiklį ir paspaudus mygtuką “Taisyti” galima bus pasižiūrėti transformacijos 

koeficientą. Ne visada transformacijos koeficientai suvedami į sistemą. Skaitikliuose EPQS, 

EPQM ir G3B transformacijos koeficientus galima nurodyti ir jie įprastai nurodomi jų vidiniuose 

nustatymuose. Svarbiausi laukeliai, kuriuos liko užpildyti: “Priskirti apskaitos taškui” - priskirti 

skaitiklį apskaitos taškui; laukelis “Valdiklis” – iš sistemoje įvestų valdiklių pasirinkti tą, prie kurio 

skaitiklis prijungtas.  

Užregistravus skaitiklį, jei norime įvesti papildomą informaciją apie jį, tai galime padaryti 

pasirinke skaitiklį iš skaitiklių lentelės skaitiklių valdymo lange ir paspaudę mygtuką “Taisyti”. 

Pildymo formą taip pat galime atidaryti skaitiklio informacijos lange paspaudus redagavimo 

mygtuką.  

7.2.1.2.a pav.: skaitiklio registracijos langas 7.2.1.2.b pav.: skaitiklio registracijos langas #2 
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7.2.1.3 Skaitiklio informacijos langas 

 

Skaitikliai kortelėje, lentelėje, du kartus kairiu pelės mygtuku paspaudus ant skaitiklio įrašo 

atsidaro skaitiklio informacijos langas, “Pagrindinis” (7.2.1.3.a pav.) Čia rodoma informacija 

“Pavadinimas” – skaitiklio pavadinimas, “Numeris” – skaitiklio numeris, “Tipas” – skaitiklio tipas, 

“Apskaitos 

 

taškas” – apskaitos taško, kuriam priskirtas šis skaitiklis, pavadinimas. “Ryšys” skiltyje “Valdiklis” 

– valdiklio, kuriam priskirtas skaitiklis, pavadinimas, “Tipas” – jungties tipas, per kurią jungiasi 

valdiklis, “Ryšys” – valdiklio prisijungimo duomenys, “Užlaikymas” – kaip ilgai valdiklis lauks 

atsakymo iš skaitiklio. 

 Kortelėje “Parametrai” (7.2.1.3.b pav.) rodomi iš skaitiklio nuskaityti vidiniai parametrai, o 

taip pat skaitiklio veiksmų istorija. Kortelėje “Registrai” (7.2.1.3.c pav.) galima nuskaityti 

momentinius skaitiklio parodymus. Kortelėje “Duomenų lentelės” (7.2.1.3.d pav.) rodomos vidinės 

skaitiklio duomenų lentelės ir jų pirmo ir paskutinio nuskaitymo ir įrašo datos. Čia pateikiama 

informacija naudinga pasitikrinti kada skaitiklis buvo pirmą kartą nuskaitytas, o taip pat kada buvo 

paskutinį kartą nuskaitytas. Paskutinė kortelė “Rankinis duomenų įvedimas” (7.2.1.3.e pav.) 

leidžia skaitiklio parodymus į sistemą įvesti rankiniu būdu, jei, pavyzdžiui, galimybės sistemai 

nuskaityti skaitilio parodymus nėra. 

 

  

 

 

7.2.1.3.a pav.: skaitiklio informacijos langas kortelė „Pagrindinis“ 
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7.2.1.3.b pav.: skaitiklio informacijos langas kortelė „Parametrai“ 

7.2.1.3.c pav.: skaitiklio informacijos langas kortelė „Registrai“ 
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7.2.1.3.d pav.: skaitiklio informacijos langas kortelė „Duomenų lentelės“ 

 

7.2.1.3.e pav.: skaitiklio informacijos langas kortelė „Rankinis duomenų įvedimas“ 
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7.2.2 Valdikliai 

 

7.2.2.1 Valdiklių valdymo langas 
 

Valdikliai yra prietaisai susiejantys skaitiklius su sistema. Valdiklių valdymo langas Enersis 

sistemoje pavaizduotas 7.2.2.1.a pav.:  

 

 

Du kartus pėlės kairiuoju mygtuku paspaudus ant lentelės valdiklio įrašo patenkame į 

valdiklio informacijos langą. Vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku pažymėjus valdiklį iš sąrašo ir 

paspaudus mygtuką “Taisyti” galima redaguoti to valdiklio informaciją. Pažymėjus valdiklį ir 

paspaudus mygtuką “Ištrinti” galima ištrinti valdiklio įrašą iš sistemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.1.a pav.: valdiklių valdymo langas 
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7.2.2.2 Valdiklių registracija 

 

Norėdami priregistruoti valdiklį valdiklių valdymo 

lange spaudžiam mygtuką “Užregistruoti valdiklį”. Pirmame 

valdiklių registracijos lange (7.2.2.2.a pav.) pasirenkame 

valdiklio tipą ir valdiklio numerį. Užpildžius šią informaciją ir 

paspaudus mygtuką “Tęsti” atsidarys valdiklio registracijos 

langas (7.2.2.2.b pav.) 

 Pildome laukelius. “Prisijungimo tipas” – nurodo 

kaip valdiklis prisijungia prie sistemos. Standartiškai 

valdiklis prisijungia prie sistemos per TCP/IP. Pasirinkus 

prisijugimo tipą TCP/IP kitame laukelyje „IP adresas/baito 

formatas“ nurodomas IP adresą, kuriuo galima pasiekti 

valdiklį. Laukelyje „Portas/Greitis“ nurodome valdiklio 

portą, į kurį sistema kreipsis nuskaityti duomenų. 

Pavyzdžiui, valdikliai ESMB 1.0 ir MCL pagal numatymą 

duomenim perduoti naudoja portą 2330, o valdikliai ESMB 

3.* portą – 502. Toliau spaudžiame mygtuką „Įrašyti“ ir 

valdiklis bus priregistruotas sistemoje. 

  

 

7.2.2.2.b pav.: valdiklio registracijos langas #2 7.2.2.2.a pav.: valdiklio registracijos langas #1 
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7.2.2.3 Valdiklio informacijo langas 

 

 Valdikliai kortelėje, lentelėje, du kartus kairiu pelės mygtuku paspaudus ant valdiklio įrašo 

atsidaro valdiklio informacijos langas. Kortelė “Pagrindinis” (7.2.2.3.a pav.) čia rodoma informacija 

“Pavadinimas” – valdiklio pavadinimas, “Numeris” – valdiklio serijinis numeris, “Tipas” – valdiklio 

modelis. “Ryšys” skiltyje “Tipas” - jungties tipas, per kurią jungiasi valdiklis, “Užlaikymas” - kaip 

ilgai valdiklis lauks atsakymo iš skaitiklio. 

 

 

Valdiklio informacijos lango kortelėje “Skaitikliai” rodomi visi skaitikliai, kurie yra prijungti 

prie šio valdiklio. Kortelėje “Parametrai” – rodomi šio valdiklio nuskaityti vidiniai parametrai. 

Kortelėje “Statistika” rodoma šio valdiklio ryšio kokybė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.3.a pav.: valdiklio informacijos langas, kortelė “Pagrindinis” 
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7.3  Paskyrų tvarkymas 

 

7.3.1 Paskyros 

 

Vartotojų paskyras galima tvarkyti kortelėje “Registracija” > “Paskyrų tvarkymas”. 7.3.1.a 

pav. pavaizduotas kortelės “Paskyros” langas. Čia matomos visos sukurtos paskyros ir kokiai 

grupei jos priskirtos. Du kartus pėlės kairiu mygtuku paspaude ant paskyros įrašo atidarysime 

paskyros informacijos langą. Atsidariusiame paskyros informacijos lange galima deaktyvuoti, trinti 

paskyrą, keisti paskyros kalbos nustatymus, slaptažodį, elektroninį paštą, priskirti paskyrą 

paskyrų grupei (“Rolės“), matyti paskyros vartotojo veiksmų istoriją. 

Norėdami sukurti paskyrą spaudžiame tekstinį mygtuką “Sukurti paskyrą” ir atsidariusiame lange 

  

 

(7.3.1.b pav.) pildome naujos paskyros informaciją. 

 

7.3.1.a pav.: „Paskyros“ langas 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Paskyrų grupės 

 

 Paskyras galima priskirti paskyrų grupėms. Paskyrų grupės kuriamos “Paskyrų grupės” 

kortelėje. Norėdami sukurti paskyrų grupę, spaudžiame mygtuką “Sukurti vartotojų grupę”. 

Atsidariusiame lange į laukelį rašome paskyrų grupės pavadinimą ir spaudžiame mygtuką 

“Įrašyti”. “Paskyrų grupės” kortelės pagrindiniame lange sąraše atsiras naujos grupės 

pavadinimas. Paspaude ant grupės pavadinimo atsidarys grupės informacijos langas. 

Atsidariusiame lange galima detaliai sužymėti (įjungti/išjungti) kokie Enersis funkcionalumai veiks 

vartotojams priskirtiems šiai grupei. 

 

 

7.3.3 Apskaitos taškų paskirstymas 

 

Kortelėje “Apsk. taškų paskirstymas” galima apskaitos taškus  priskirti vartotojams. Tai 

galima padaryti iš išskleidžiamojo meniu pasirinkus vartotojo vardą ir mygtukų “>”, “>>”, “<”, “<<” 

pagalba priskirti / nuimti pažymėtus apskaitos taškus. Pakeitimus patvirtiname paspaudę mygtuką 

“Įrašyti”.  

 

 

 

7.3.1.b pav.: 
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Skyrius 8: Kontaktai 

 
Jeigu norėtumėte gauti detalesnę sistemos prezentaciją arba prieigą prie demonstracinės 

versijos, susisiekti su mūsų pardavimų skyriumi elektroniniu paštu: 

pardavimai@navitus.lt 

 

Jei susiduriate su sunkumais eksploatuodami mūsų gaminį ir šiame dokumente 
nepavyko rasti reikiamos informacijos, susisiekite su mūsų pagalba elektroniniu paštu: 

pagalba@navitus.lt 

 

 

 

 
UAB NAVITUS LT 
Visorių g. 2, 
LT-08300 Vilnius, Lietuva 
Telefonas: +370 5 232 8000 
Pagalba su produktais: +370 5 210 3322 
Techninė pagalba: pagalba@navitus.lt 
Pardavimai, kita: info@navitus.lt . 
www.navitus.lt 
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