Användarmanual MC-WEB

RVI  2010-12-21

Start:
1. Öppna  www.megacon.se      ,  klicka  på  knappen  inloggning  –  MC  Web.
2. Skriv  Ditt  användarnamn  och  Ditt  lösenord,  sedan  klicka  på  Logga  in.  
(  Detta  får  du  av  styrelsen).
3. Meny  trädet  på  vänster  sida  och  visningsytan  på  höger  sida  med  funktionsknappar
öppnas.
(Du  känner  igen  detta  från  Din  PC  under    utforskaren).
4. Det  första  Du  ser  i  meny  trädet  är  en  symbol  med  namnet  på  Ert  objektet  och  där
under  Din  mätpunkt  med  Ditt  lägenhetsnummer.

MC-Web:ens visningsyta:
Funktionsknapparna:  Välkommen,  Graf,  Stapeldiagram,  Presentation  1,  Presentation  2,
Mätarställning  och  Fakturaunderlag.
Välkommen:    lägger  t.ex.  styrelsen  in  brf:  ens  hemsida.
Graf:  enligt  nedan.
Stapeldiagram:  enligt  nedan.
Presentation  1  och  2:  Är  under  utveckling  och  förändras  kontinuerligt.
Mätarställning:  enligt  nedan.
Fakturaunderlag  :utnyttjas  normalt  inte.  

Se din förbrukning:
Grafdiagram:
Dubbelklicka  på  lägenhetsnumret  varmed  grafen  på  din  energiförbrukning  visas  i  det  högra
fältet.
Grafen  är  indelad  i  2  st.  fält,  den  undre  visar  förbrukningen  i  ett  större  tidsintervall.  
Den  övre  kan  du  med  musmarkören  följa  förbrukningen  i  detalj.  
Överst  till  höger  i  grafen  ser  Du  förbrukningen  och  till  vänster  ser  Du  datum  för  mätningen.
Stapeldiagram:
Sätt  musmarkören  på  en  vald  stapel  och  ett  informationsfönster  öppnas  som  visar
mätarnamn  och  förbrukning.
Genom  att  klicka  En gång  på  vald  stapel  för  år  ändras  bilden  nu  till  månads  visning.  
Systemet  ger  betraktaren  detaljinformation  ner  till  timvärden  genom  att  återigen  klicka  på
vald  stapel.  
Att  backa  från  t.ex.  tim  mätning  till  dag  mätning,  klicka  på  zooma  ut  knappen  uppe  till
vänster.
Under  stapeldiagrammet  visas  mätpunkten,  (mätenheten),  datum/år.

Megacon AB
Ranhammarsvägen 20  168 67 Bromma  Org nr: 556221-2281  Tel: 08-402 42 50  Fax: 08-26 80 50  sales@megacon.se  www.megacon.se

Gör jämförelser:
Genom  att  även  utnyttja  höger musknapp  fås  många  nyttiga  tjänster.
Börja  med  att  visa  förbrukningen  i  stapeldiagram.
Flytta  markören  till  vänster  meny  träd  och  till  vald  mätpunkt,  klicka  En gång  på  Höger
musknapp  och  en  rullgardins  meny  rullar  upp.
Välj  där  med  vänster musknapp  Lägg  till  i  stapeldiagram.
Nu  visas  en  kopia  på  mätpunkten  i  en  annan  färg.
Under  stapeldiagrammen  förklaras  de  olika  färgerna.  
Kopia  i  en  annan  färg  är  markerad  med  en  symbol  (1).
Flytta  markören  till  kopians  text  som  ej är  i  fet  stil.
Klicka  en  gång  på  vänster  musknapp.
Ett  fönster  med  val  av  tidsintervall  öppnas,  välj  ett  annat  tidsintervall  och  klicka  på  knappen
OK.
Nu  kommer  stapeldiagrammen  att  visa  de  olika  tidsintervallen.
Detta  förfarande  med  att  göra  jämförelser  (lägg  till  i  stapeldiagram)  kan  Du  göra  så  många
som  just  Din  dator  klarar  av  att  visa.
Titta på mätarställning:
Under  fliken  mätarställningar  visas  datum,  aktuell  mätarställning,  konsumtion  och  enhet.
Klicka  på  t.ex.  året  och  mätarställningar  för  månader  visas.
Klicka  på  vald  månad  och  mätarställningar  för  dagar  visas,  osv..
Säkerhet:
Du  tittar  på  Din  energiförbrukning  via  en  web  portal.
Vad  du  än  gör  eller  ändrar  i  denna  web  portal  sker  detta  endast  i  Din  dator.
Värdena  finns  Alltid  kvar  på  Megacon  MC-Web  server.  
Om  du  tagit  bort  din  mätpunkt  från  din  dator,
Tryck  F  5  på  din  dator  för  att  uppdatera  din  dator  med  web  portalen.
Frågor  om  energimätsystemet  ställs  till  Er  styrelse  som  är  supporterad  av  oss.

Välkommen  till  det  nya  sättet  att  visa  Din  energiförbrukning.    
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