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1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής

Παρακάτω παραθέτονται αναλυτικά οι λειτουργίες της εφαρµογής της Φορητής Υδροµέτρησης.

1.1 Αρχικοποίηση εφαρµογής

Από την παρακάτω οθόνη πλητκτρολογείτε την διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία που
µεταφέρει από και προς την ενδιάµεση βάση δεδοµένων τα στοιχεία των υδροµέτρων, πριν αυτά
επικαιροποιηθούν και µετακινηθούν στην επίσηµη βάση της Ύδρευσης. Επίσης συµπληρώνετε το ΑΦΜ
και τον διακριτό τίτλο του ∆ήµου καθώς και τον αριθµό για τον υπολογισµό των υπερβάσεων στις
µετρήσεις των υδροµέτρων.
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1.2 Είσοδος στην εφαρµογή

Από την παρακάτω οθόνη πληκτρολογείτε τον κωδικό ασφαλείας που σας έχει δοθεί από τον διαχειριστή
του συστήµατος και εισέρχεστε στην εφαρµογή. Μετά την είσοδός σας το ονοµατεπώνυµό σας θα
φαίνεται στο κουµπί "Έξοδος" στο κάτω µέρος της κεντρικής οθόνης και οποιαδήποτε µέτρηση ή και
αλλαγή σε µέτρηση πραγµατοποιηθεί θα χρεώνεται στα στοιχεία του λογαριασµού σας. Οι χρήστες/
καταµετρητές δηµιουργούνται µέσα από το πρόγραµµα της Ύδρευσης του ∆ήµου.
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1.3 Κεντρική οθόνη - µενού

Η παρακάτω οθόνη αποτελεί την κεντρική οθόνη της εφαρµογής, το κεντρικό µενού. Από εδώ µπορείτε να
µπείτε στις ρυθµίσεις της εφαρµογής, να κάνετε λήψη δεδοµένων από την ενδιάµεση βάση, να
καταχωρήσετε νέες µετρήσεις ή να τροποποιήσετε µετρήσεις υδροµέτρων που δεν έχουν συχρονιστεί
ακόµα.
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1.4 Ρυθµίσεις Εφαρµογής

Αν σύρετε το δάχτυλό µας από την αριστερή πλευρά της οθόνης προς τα δεξιά ή αν πατήσετε στις 3
τελείες στην πάνω αριστερή γωνία, θα αποκαλυφθεί το παρακάτω µενού επιλογών.
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Πατώντας "Χάρτης Υδροµέτρων" ανοίγει µια οθόνη στην οποία µπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε
συγκεκριµένα υδρόµετρα πάνω στον γεωγραφικό χάρτη.

Πατώντας "Ρυθµίσεις" ανοίγει η παρακάτω οθόνη και συµπληρώνετε έναν αριθµό, ο οποίος
χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί το ανώτατο όριο της διαφοράς από την προηγούµενη µέτρηση και την
τρέχουσα µέτρηση στο υδρόµετρο. Σε περίπτωση υπέρβασης ο καταµετρητής που καταγράφει την
µέτρηση ενηµερώνεται µε ένα µήνυµα στην οθόνη του.



Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 7

© 2015 - 2016 Alfaware S.A.

1.5 Λήψη δεδοµένων

Πατώντας "Λήψη ∆εδοµένων" από το κεντρικό µενού, ανοίγει η παρακάτω οθόνη. Από εδώ θέτετε κάποια
φίλτρα, όπως "Περίοδο" και "∆ιαδροµή", ώστε να λάβετε από την ενδιάµεση βάση δεδοµένων, τα
υδρόµετρα για τα οποία πρέπει να γίνει η επόµενη µέτρηση. Σε περίπτωση που έχετε τραβήξει ένα
σύνολο από υδρόµετρα αλλά δεν έχετε ξεκινήσει τις µετρήσεις ακόµα, µπορείτε να τα τραβήξετε πάλι
επιλέγοντας την "Αντικατάσταση".
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Μετά την ολοκλήρωση της λήψης η εφαρµογή σας ενηµερώνει για το αποτέλεσµα. Πόσες εγγραφές
βρέθηκαν στην ενδιάµεση βάση δεδοµένων και πόσες συγχρονίστηκαν προς την φορητή εφαρµογή.
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1.6 Καταχώρηση µετρήσεων

Πατώντας "Καταχώρηση Μετρήσεων" από το κεντρικό µενού, ανοίγει η παρακάτω οθόνη. Από εδώ θέτετε
κάποια φίλτρα, πατάτε το εικονίδιο του φακού για να εκτελεστεί η αναζήτηση και αρχίζετε να
καταχωρείτε τις µετρήσεις από τα Υδρόµετρα µιας συγκεκριµένης διαδροµής ή περιόδου ή ακόµα και για
να βρείτε ένα συγκεκριµένο υδρόµετρο.



Φορητή Υδροµέτρηση10

© 2015 - 2016 Alfaware S.A.

Από την καρτέλα "Αποτελέσµατα" µπορείτε να πλοηγηθείτε σε ένα υδρόµετρο και να ξεκινήσετε από
εκεί την καταχώρηση των µετρήσεων. Επίσης έχετε την δυνατότητα για ταξινόµηση των αποτελεσµάτων,
όπως φαίνεται παρακάτω.
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Μετά την ταξινόµηση και επιλογή υδροµέτρου για την πρώτη καταχώρηση, συµπληρώνετε την µέτρηση
και πατάτε "Αποθήκευση", το κουµπί µε το εικονίδιο της δισκέτας. Μετά την επιτυχή καταχώριση
µετακινείστε αυτοµάτως στην επόµενη εγγραφή µε βάση την ταξινόµηση στην καρτέλα των
αποτελεσµάτων.

1.7 Συγχρονισµός µετρήσεων

Πατώντας "Συγχρονισµός" από το κεντρικό µενού, ανοίγει η παρακάτω οθόνη. Από εδώ µπορείτε να
ενηµερωθείτε για τον αριθµό των υδροµέτρων που εκκρεµεί η µεταφορά των µετρήσεών τους προς την
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ενδιάµεση βάση δεδοµένων και πατώντας "Έναρξη" να ξεκινήσετε τον συγχρονισµό τους. Από την στιγµή
που θα περαστούν οι µετρήσεις των υδροµέτρων στην ενδιάµεση βάση δεν µπορούν να ξαναπεράσουν αν
γίνει κάποια διόρθωση στην φορητή εφαρµογή.
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