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Inläsning av förbrukningsdata
Verktyg/inläsning av förbrukningsdata
Gå in under verktyg och välj inläsning av förbrukningsdata.

Läs in förbrukningsfilen
Klicka på rutan med 3 punkter för att komma till utforskaren, markera förbrukningsfilen. Välj rätt
format (textfil (1) i det här exemplet) och klicka på öppna.
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Välj om första raden ska läsas in eller inte.

Markera objekt, klicka på nästa. Det går också att skriva ut en lista här.
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Skapa tilläggen
Välj enhet, tilläggskod, datum ”lägg på avtal tidigast”.
Bocka i om tilläggstext ska användas och välj värdefält från rullisten, klicka på pluset för att lägga till
ett värdefält. Klicka på förstoringsglaset för att se hur texten kommer att se ut.
Bocka i om inläst förbrukning ska sparas på objektet.

Ange om fast kostnad ska läggas på, tilläggskod och belopp.
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Kontrollera och godkänn inläsning. Det går att fördela förbrukningskostnaden på flera månader
(gäller ej tilläggsavier), välj antal månader i så fall.

Tilläggen syns sedan på avtalsfliken.
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Skapa tilläggsavier
Välj enhet, tilläggskod, datum och välj ”jag vill tilläggsavisera avtalen”. Välj period och ange
förfallodatum och rubrik på tilläggsavin.
Bocka i om tilläggstext ska användas och välj värdefält från rullisten, klicka på pluset för att lägga till
ett värdefält. Klicka på förstoringsglaset för att se hur texten kommer att se ut.
Bocka i om inläst förbrukning ska sparas på objektet.

Ange om fast kostnad ska läggas på, tilläggskod och belopp.
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Kontrollera och godkänn inläsning.

Tilläggsavierna syns på fliken avier/reskontra.
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Integrationsanvisning för inläsning av förbrukning
I dinafastigheter finns möjligheten att läsa in förbrukning av t.ex. el från ett externt system.
För att integrationen skall fungera måste filen för inläsning följa en viss standard.
Detta dokument beskriver hur.
Format:
Filen kan vara TAB-separerad textfil eller SEMIKOLON-separerad textfil. Alla andra format måste
konverteras till detta innan inläsning.
Filbeskrivning:
Filen måste minst innehålla 8 kolumner.
Rubriker till kolumnerna kan vara med.
Alla kolumner behöver dock inte innehålla data som beskrivs nedan.
Namnen på kolumnerna är frivilligt, bara de motsvarar innehållet.
Fälten skall ligga i den ordning som visas.
TAB eller SEMIKOLON skall skilja kolumnerna åt.

För att kunna räkna ut kostnad för förbrukningen så måste något av följande krav uppfyllas:
-

Värde fr.o.m. och t.o.m. samt á pris måste vara angivet.
Värde fr.o.m. och t.o.m. samt Pris måste vara angivet.
Förbrukning. samt á pris måste vara angivet.
Förbrukning. samt Pris måste vara angivet.

Hyresobjektets namn och datum måste ALLTID anges.
* Om filen innehåller flera olika enheter för samma objekt så måste enhet finnas med i filen.

Vid frågor om inläsningen, hör av er till oss så hjälper vi till.
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