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1 Om denne vejledning
__________________________________________________________
Denne vejledning er ment som et hjælpemiddel til slutforbrugere og beskriver, hvordan eButlerprogrammet skal bruges.
Vejledningen er inddelt i følgende hovedkapitler:

Emne

Beskrivelse

Introduktion

Præsenterer eButler-programmet ved at beskrive dets formål og
væsentligste fordele.
Giver en oversigt over hovedvinduet i eButler samt en kort
beskrivelse af, hvad du kan gøre i de forskellige dele af det.
Beskriver, hvordan du indstiller eButler, så programmet passer til
dine behov.
Beskriver, hvad du kan gøre med forbrugsdata i eButler, herunder
beregne forbrugsudgifter, opstille et forbrugsbudget og meget
mere.
Giver anvisninger på, hvordan rapporter genereres og advarsler
modtages.
Beskriver, hvordan typiske problemer i eButler kan løses.

Oversigt over hovedvinduet
Tilpasse eButler til dit hjem
Målere og forbrugsdata

Modtage rapporter og
advarsler
Fejlsøgning

De følgende typografiske konventioner anvendes i denne vejledning:
Typografi
Fed

a
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Beskrivelse
Tekst, som forekommer i brugerfladen, skrives
med fed skrift.

a

En
(pilesymbol) mellem stykker af tekst, f.eks.
Indstillinger
Min opsætning, betyder, at du
først skal vælge menuen Indstillinger og
derefter Min opsætning.

a
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2 Introduktion
__________________________________________________________
eButler er et værktøj, der holder styr på dit vand- og energiforbrug. Det giver dig detaljerede
informationer om brugen af vand og energi i dit hjem. Informationerne er lette at forstå og kan bruges
af alle.
Så hvorfor er overvågning af vand- og energiforbrug vigtigt?
Overvågning af dit forbrug kan identificere vand- og energispild og spiller derfor en vigtig rolle i
reduceringen af dit forbrug. Det øger også bevidstheden om forbrugsmønstrene i husholdningen og
gør det muligt for dig at se, hvordan du kan spare på energien ved at ændre adfærd. Som forbruger er
der mange fordele ved at reducere dit forbrug. Det er ikke kun godt for miljøet. Det er også godt for din
pengepung.
eButler hjælper dig med at tage kontrol over dit vand- og energiforbrug i stedet for at betale din
regning i blinde. Du bliver en aktiv chef over dit forbrug.
Med eButler kan du bl.a.:
·

sammenligne dit hjems forbrug med lignende hjem.

·

definere forbrugsgrænser og modtage en advarsel via e-mail eller sms, hvis dit forbrug
overskrider disse grænser.

·

få statusrapporter om dit forbrug via e-mail (f.eks. en månedsrapport, der opsummerer sidste
måneds forbrug).

·

oprette andre husholdningsmålere til manuelle aflæsninger.

·

tilpasse eButler til din verden. Du kan selv navngive bygningsenheder og målere og oprette nye
bygningsenheder, der passer til dit hjem (f.eks. garage, kælder eller 1. sal).

Kamstrup A/S • 5512-1846_DK_C1_07.2017_MEO

5/51

eButler - for forbrugere

3 Oversigt over hovedvinduet
__________________________________________________________
eButler har to hovedvisninger:
·
·

Ejendomsvisning: Viser informationer om hele din ejendom, dvs. dit hus eller din lejlighed.
Målervisning: Viser informationer om en bestemt forbrugstype, dvs. varme, vand, el eller gas.

3.1 Ejendomsvisning
Ejendomsvisningen vises, når du logger på eButler, og når du klikker på din ejendom (
side af hovedvinduet og vælger Gå til:

) i venstre

I område 1 finder du dit hjem og din(e) måler(e), opretter nye målere og bygningsenheder og
redigerer dem.
I område 2 kan du se din husholdnings forbrug. Hvis du har flere målere i eButler, kan du se forbruget
for hver måler. I dette eksempel kan du se en elmåler, en vandmåler og en varmemåler.
I område 3 kan du se tendensen i dit forbrug sammenlignet med samme periode sidste år
(varmemålere) eller sammenlignet med sidste måned (vand- og elmålere). Sammen med
tendenshånden anvender eButler et farvesystem, hvor rød angiver en opadgående tendens, gul
angiver en uændret tendens og grøn angiver en nedadgående tendens.
Vær opmærksom på, at tendenshånden ved varmemålere først vises, når der er indsamlet
forbrugsdata for et år (da der sammenlignes med sidste års forbrug). For vand- og elmålere vises
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tendenshånden, når der er forbrugsdata tilgængelige for en måned (da der sammenlignes med sidste
måneds forbrug).
I område 4 kan du se en estimering af dine udgifter for år til dato. Vær opmærksom på, at dette kun er
et estimat - og ikke de faktiske udgifter. Vær også opmærksom på, at der skal angives en takst for
forbruget, før estimatet kan vises. For detaljer, se Estimere udgifter for år til dato.
I område 5 kan du se en mærkning af dit forbrug sammenlignet med lignende hjem. Mærkningen giver
et fingerpeg om størrelsen på dit forbrug. Vær opmærksom på, at der skal angives bestemte
informationer, før mærkningen kan vises. For detaljer, se Angive informationer til mærkningsordning.
I område 6 vælger du, om du vil se forbruget for de seneste 24 timer, den seneste måned eller det
seneste år. Det er også her, du kan vælge at se en varmeprofil, hvis du har en varmemåler i eButler.
Varmeprofilen oplyser dig om det gennemsnitlige forbrug pr. kvadratmeter og pr. beboer,
udendørstemperaturen sammenlignet med et "normalt" år og differenstemperaturen (forskellen mellen
fremløbs- og returløbstemperaturerne) samt en vurdering af differenstemperaturen (et fingerpeg om dit
varmesystems effektivitet):

I område 7 kan du redigere dine brugeroplysninger, oprette nye brugere, ændre standardindstillinger i
programmet, tilvælge og fravælge skærmhjælpstekster og logge ud af eButler.
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3.2 Målervisning
Målervisningen vises, når du klikker på en måler i venstre side af hovedvinduet:

I område 8 vises det forbrug, der er registreret af den valgte måler. Hvis der mangler målerværdier,
indsættes der beregnede værdier i stedet for. Du kan genkende de beregnede værdier på deres
svage farve (se Tors 19 til Lør 21):

Klik på en søjle for at se flere detaljer om forbruget, dvs. klik på et år for at se det månedlige forbrug for
det år, klik på en søjle for en måned for at se det daglige forbrug for denne måned, eller klik på en søjle
for en dag for at se det forbrug pr. time for denne dag.
I område 9 vælger du, om du vil se time-, døgn-, måneds- eller årsforbrugsværdier.
I område 10 vælger du, for hvilken dato du vil se timeværdier, for hvilken måned du vil se døgnværdier
og for hvilket år du vil se månedsværdier.
I område 11 kan du se informationer om de viste forbrugsværdier: forbrugstype, værditype, tidsinterval
og målernavn.
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I område 12 tilvælger og fravælger du visningen af yderligere informationer, f.eks. søjleværdier, sidste
års værdier og graddagekorrigeringer. Du kan også printe og eksportere forbrugsværdierne.
I område 13 kan du se indholdsmenuen ved at klikke på en bygning eller en måler. Med denne menu
kan du oprette, flytte og slette målere og bygningsenheder. Du kan desuden sætte beskedtjenester op.

Kamstrup A/S • 5512-1846_DK_C1_07.2017_MEO

9/51

eButler - for forbrugere

4 Tilpasse eButler til dit hjem
__________________________________________________________
Når du logger ind på eButler, vises der en ejendom ( ) i det øverste venstre hjørne af hovedvinduet.
Ejendommen svarer til dit hjem, f.eks. dit hus eller din lejlighed. Du kan efter behov omdøbe
ejendommen eller tilføje en bemærkning til den.
Under ejendommen kan du se en eller flere målere ( ). Målere kan også omdøbes, hvis ønsket.
Farven på målerikonet fortæller, af hvilken type måleren er: Vandmålere er blå, elmålere er gule,
gasmålere er grønne og varmemålere er røde. Hvis du ønsker det, kan du tilføje alle målerne i din
husholdning til eButler.
Efter behov kan du inddele din ejendom i forskellige bygningsenheder ( ), f.eks. garage, kælder,
køkken, første etage osv. Du kan for eksempel gøre dette, hvis dine målere er placeret i forskellige
dele af din ejendom, og hvis du vil registrere deres placering.

Eksempel på en ejendomsstruktur. Ejendomsmappen (Mit hus) indeholder en bygningsenhed (Kælder), en elmåler og en
varmemåler. Kældermappen indeholder en vandmåler. Bemærk, at du ikke kan se indholdet for mere end en mappe ad
gangen (mappen Mit hus er valgt i illustrationen længst til venstre, og Kældermappen er valgt i illustrationen længst til højre).

Når du vælger en måler, vises søjlediagrammet over forbruget for denne måler til højre i hovedvinduet.
Du kan indstille, om du som standard ønsker at se time-, døgn-, måneds- eller årsforbrug.
Derudover kan du efter behov oprette ekstra brugere i eButler. Du kan for eksempel oprette en bruger
for hver beboer i din husholdning, eller du kan oprette din nabo som bruger, hvis du ønsker, at han skal
modtage måleradvarsler, mens du er på ferie.

Hvad ønsker du at gøre?
·
·
·
·
·
·
·
·

Omdøbe din ejendom
Tilføje en bemærkning til din ejendom
Oprette en bygningsenhed
Omdøbe en bygningsenhed
Omdøbe en måler
Tilføje en ny måler til eButler
Indstille et standardtidsinterval for søjlediagrammer over forbrug
Oprette ny bruger
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4.1 Omdøbe din ejendom
Du kan give din ejendom et navn efter eget valg. Følg proceduren nedenfor for at omdøbe din
ejendom.

Sådan omdøber du en ejendom
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over din ejendom og klikke på knappen
der vises. Vælg derefter Rediger indstillinger.

2.

Indtast det ønskede navn i feltet NAVN:

3.

Klik på Gem ændringer.

Kamstrup A/S • 5512-1846_DK_C1_07.2017_MEO

,

11/51

eButler - for forbrugere
4.2 Tilføje en bemærkning til din ejendom
Følg proceduren nedenfor for at tilføje en bemærkning til din ejendom. Du kan for eksempel ønske at
tilføje informationer om målernummer, kundenummer eller installationsnummer.

Sådan tilføjer du en bemærkning til din ejendom
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over din ejendom og klikke på knappen
der vises. Vælg derefter Rediger indstillinger.

2.

Indtast den ønskede bemærkning i feltet BEMÆRKNINGER:

3.

Klik på Gem ændringer.
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4.3 Oprette bygningsenheder
Følg proceduren nedenfor for at oprette en bygningsenhed:

Sådan opretter du en bygningsenhed
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over din ejendom
og klikke på knappen

eller en bygningsenhed

, der vises. Vælg derefter Opret ny enhed her:

2.

Vælg Ny bygningsenhed:

3.

Indtast navnet på bygningsenheden, og klik på Tilføj bygningsenhed:
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4.4 Omdøbe bygningsenheder
Følg proceduren nedenfor for at omdøbe en bygningsenhed.

Sådan omdøber du en bygningsenhed
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den bygningsenhed, som du vil omdøbe
og klikke på knappen

, der vises. Vælg derefter Rediger indstillinger.

2.

Indtast det ønskede navn i feltet NAVN:

3.

Klik på Gem ændringer.
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4.5 Omdøbe en måler
Følg proceduren nedenfor for at omdøbe en måler.

Sådan omdøber du en måler
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den målere, som du vil omdøbe og
klikke på knappen

, der vises. Vælg derefter Rediger indstillinger.

2.

Indtast det ønskede målernavn i feltet NAVN:

3.

Klik på Gem ændringer.
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4.6 Standardtidsinterval for søjlediagrammer over forbrug
Følg proceduren nedenfor for at vælge, om der som standard skal vises et søjlediagram over time-,
døgn-, måneds- eller årsforbrug, når du vælger den pågældende måler i listen Dine ejendomme.

Sådan vælger du et standardtidsinterval for en måler
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den måler, som du vil vælge et
standardtidsinterval for, klikke på knappen

, der vises, og vælge Rediger indstillinger:

2.

Vælg ”Timer”, ”Dage”, ”Måneder” eller ”År” i feltet STANDARD TIDSUDSNIT:

3.

Klik på Gem ændringer.
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4.7 Oprette en ny bruger
Følg proceduren nedenfor for at oprette en ny eButler-bruger.

Sådan opretter du en ny bruger

a Brugeradministration.

1.

Vælg Indstillinger

2.

Klik på Tilføj ny bruger nederst i vinduet, der vises:
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4.

Vælg en af følgende brugertyper på listen VÆLG BRUGERTYPE:
·

·
·

5.

Begrænset bruger: Denne bruger kan modtage meddelelser fra eButler, men kan ikke logge
på eButler. Hvis du for eksempel skal på ferie, kan du indstille din nabo til at modtage
målermeddelelser om f.eks. lækage eller brud, mens du er væk.
Basisbruger: Denne bruger kan, inden for det tildelte adgangsområde (se trin 9), se
informationer i eButler og sende statusrapporter.
Udvidet bruger: Denne bruger kan, inden for det tildelte adgangsområde (se trin 9), håndtere
data (flytte, omdøbe og oprette bygningsenheder og målere - og slette dem igen) og oprette
beskedtjenester.

Klik på Næste.
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6.

Indtast fornavn og, efter behov, efternavn, mobilnummer (til SMS-beskeder) og e-mailadresse på
den nye bruger. Klik på Næste:

8.

Følg trin a eller b for at angive brugernavnet og adgangskoden for den nye bruger:
a.

For at anvende e-mailadressen som brugernavn:
Vælg Selvvalgt login.
Vælg E-mail og indtast e-mailadressen i feltet nedenfor (hvis den ikke allerede er angivet
under trin 6).
· Indtast adgangskoden i felterne ADGANGSKODE og BEKRÆFT ADGANGSKODE,
eller lad felterne være tomme, og lad eButler generere en adgangskode.
· Klik på Næste.
·
·
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b.

9.

For at angive et brugernavn og en adgangskode:
· Vælg Selvvalgt login.
· Vælg Brugernavn, og indtast brugernavnet i feltet nedenfor.
· Indtast adgangskoden i felterne ADGANGSKODE og BEKRÆFT ADGANGSKODE.
· Klik på Næste.

Vælg din ejendom eller en bygningsenhed i din ejendom, som den nye bruger skal have adgang
til, på listen VÆLG ADGANGSNIVEAU(ER) og klik på pilen TILFØJ. Gentag, hvis du vil give
adgang til flere bygningsenheder. Klik på Næste.
Når brugeren logger på eButler, vil din ejendom eller bygningsenhed(erne), som du vælger på
dette trin, være de(n) eneste, der er synlig(e) for brugeren på listen Dine ejendomme, dvs.
brugeren kan kun få adgang til denne eller disse mapper (inklusive mulige undermapper).
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10. Hvis systemet automatisk skal sende en e-mail med loginoplysninger til eButler til den nye bruger,
skal du vælge Send loginoplysninger til brugeren.
Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du har angivet en e-mailadresse for den nye bruger. Hvis
du ikke har angivet en adgangskode, kan du ikke fravælge denne mulighed.

11. Klik på Gem ny bruger.
Den nye bruger er nu oprettet og vises på listen over brugere:
12. Klik på OK i meddelelsen, der vises:
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Den nye bruger er nu oprettet og vises på listen over brugere:

13. Klik på Luk.

Kamstrup A/S • 5512-1846_DK_C1_07.2017_MEO

22/51

eButler - for forbrugere

5 Målere og forbrugsdata
__________________________________________________________
Forbrugsdata kan hentes ind i eButler på to måder. Typisk modtager du eButler fra et af dine
forsyningsselskaber, som automatisk giver dig forbrugsdataene for den målertype, der hører til deres
branche.
Derudover kan du oprette de øvrige målere i din husholdning i eButler. For disse målere er det dog
nødvendigt manuelt at angive forbrugsdataene i eButler. Hvis du allerede skriver forbruget for disse
målere ned regelmæssigt, kan du lige så godt nyde godt af de mange funktioner i eButler og indtaste
forbruget i eButler i stedet for.

Hvad ønsker du at gøre?
·
·
·
·
·
·
·
·

Tilføje en ny måler til eButler
Manuelt angive energi- og volumenforbruget for en måler
Estimere udgifterne for varme, vand, el eller gas for år til dato
Sammeligne dit forbrug med lignende husholdninger
Opsætte et forbrugsbudget
Tilpasse dit varmeforbrug til udendørstemperaturen
Indstille standardtidsintervallet for søjlediagrammer over forbrug
Printe eller eksportere forbrugsdata

5.1 Tilføje en ny måler til eButler
Hvis du vil tilføje nye målere til eButler, for eksempel hvis du allerede har din varmemåler i eButler og
vil tilføje din vand- og/eller elmåler, skal du følge proceduren nedenfor:
Bemærk

Energi- og volumenforbrug for nye målere skal indtastes manuelt i eButler.

Sådan opretter du en ny måler
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over din ejendom

og klikke på knappen

, der vises. Vælg derefter Opret ny enhed her:
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2.

Vælg Ny måler:

3.

Vælg Måler til manuelle indtastninger:

4.

Indtast et navn på din nye måler:
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5.

Vælg målertypen. Klik på Næste.

6.

Vælg, om du vil måle energiforbrug eller volumenforbrug. Klik på Næste.

Hvis du er i tvivl, skal du vælge ”Energiforbrug” for el- og varmemålere og ”Volumenforbrug” for
gas- og vandmålere.
7.

Vælg måleenheden for dit energi- eller volumenforbrug i feltet ENHED:

Det anbefales at vælge den samme enhed som på dit målerdisplay (typisk kWh for el og m3 for
vand).
8.

Vælg Opret måler.

9.

Klik på Luk i meddelelsen, der vises:
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5.2 Indtaste energi- eller volumenforbrug
Hvis du tilføjer målere i eButler, for eksempel hvis du allerede har din varmemåler i eButler og ønsker
at tilføje din vand- og/eller elmåler, skal energi-/volumenforbruget for disse nye målere angives manuelt
i eButler. Følg proceduren nedenfor for at gøre dette.

Sådan angiver du manuelt energi- og volumenforbruget for en måler
1.

Vælg på listen Dine ejendomme den måler, som du vil indtaste energi- eller volumenforbruget
for.

2.

Klik på

i det nederste højre hjørne af hovedvinduet:
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3.

Vælg datoen og tidspunktet for din manuelle aflæsning nederst i vinduet, og indtast tællerstanden.
Klik på Tilføj.

Gentag trin 3 for hver aflæsning, du vil indtaste.
Bemærk eButler har brug for mindst to tællerstandsværdier for at kunne vise en søjle i
forbrugssøjlediagrammet, da hver søjle repræsenterer forskellen mellem to tællerstandsværdier.
4.

Klik på Luk.
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Forbrugsværdierne vises nu, når du vælger måleren:
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5.3 Estimere udgifter for år til dato
Det er muligt at lade eButler estimere dine udgifter til energi/vand for år til dato. Du kan gøre dette ved
at indtaste enhedsprisen og de faste udgifter fra dit forsyningsselskab.
De estimerede udgifter vises i det nederste venstre hjørne af hovedvinduet, når du vælger din ejendom
eller en bygningsenhed på listen Dine ejendomme:

Området Estimerede udgifter i hovedvinduet. Pristakster er angivet for varmemåleren, men endnu ikke for vandmåleren.

Følg proceduren nedenfor for at estimere dine udgifter til energi/vand.
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Sådan estimerer du udgifterne til energi/vand
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den måler, som du vil estimere
udgifterne for, klikke på knappen

2.

, der vises, og vælge Rediger indstillinger:

Klik på Rediger takster.
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3.

Sæt valutaen, enhedsprisen og faste udgifter for dit energi-/vandforbrug, og sæt tidspunktet for, fra
hvornår denne takst skal gælde:

4.

Klik på Tilføj takst, og klik på OK.

5.

Klik på Gem ændringer.
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5.4 Sammeligne dit forbrug med lignende husholdninger
Bemærk

Mærkningsordningen gælder kun varme- og elforbrug og er baseret på tal fra
Danmark.

Hvis du vil have en indikation på størrelsen af dit forbrug sammenlignet med lignende husholdninger,
skal du udfylde de relevante ejendomsinformationer for at forbedre kvaliteten af din mærkningsordning.
For detaljer, se Angive informationer til mærkningsordning.
Du kan finde en mærkningsordning for dit forbrug i det nederste højre hjørne af hovedvinduet. Hvis du
højreklikker på mærkningsordningen, vises detaljerne for ordningen:
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Højreklik på pilene for at få yderligere informationer om en bestemt ordning:

5.4.1 Angive informationer til mærkningsordning
For at kunne optimere mærkningsordingen for din ejendom, er det muligt at indtaste følgende
informationer om din ejendom:
·
·
·

Ejendomstype
Ejendomsstørrelse (både størrelse i alt og opvarmet areal)
Antal forbrugere/beboere

Bemærk

For at få en mærkning af dit varmeforbrug skal du mindst udfylde ejendomstype og
opvarmet areal. For at få en mærkning af dit elforbrug skal du mindst udfylde
ejendomstype og antal forbrugere/beboere.

Sådan indtaster du mærkningsordningsinformationer om din ejendom
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over din ejendom

og klikke på knappen

, der vises. Vælg derefter Rediger indstillinger.
Følg efter behov trin 2 til 5.
2.

Vælg i feltet EJENDOMDSTYPE den type, som bedst passer til din ejendom:
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3.

Indtast størrelsen på din ejendom i kvadratmeter:
·

Klik på knappen Rediger ved siden af feltet AREAL (M2).

·

Vælg nederst i vinduet datoen for det tidspunkt, hvorfra størrelsen skal gælde, og indtast
størrelsen i kvadratmeter.
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·

4.

5.

6.

Klik på Tilføj

, og klik på OK.

Indtast størrelsen på det opvarmede areal i den ejendom:
·

Klik på knappen Rediger ved siden af feltet OPVARMET AREAL (M2).

·

Vælg nederst i vinduet datoen for det tidspunkt, hvorfra størrelsen skal gælde, og indtast
størrelsen i kvadratmeter.

·

Klik på Tilføj

, og klik på OK.

Indtast antallet af forbrugere/beboere i din ejendom:
·

Klik på knappen Rediger ved siden af ANTAL FORBRUGERE/BEBOERE.

·

Vælg nederst i vinduet datoen for det tidspunkt, hvorfra antallet skal gælde, og indtast antallet
af forbrugere/beboere.

·

Klik på Tilføj

, og klik på OK.

Klik på Gem ændringer.
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5.5 Opsætte et forbrugsbudget
Hvis du vil oprette et budget for dit energi-/vandforbrug og løbende følge med i, om du er inden for,
over eller under budget, kan du gøre dette ved at angive en forbrugsbudgetfaktor.
Denne forbrugsbudgetfaktor er en procentdel af det gennemsnitlige forbrug i de seneste tre år. Hvis du
for eksempel har til hensigt at spare 10 % i dette år sammenlignet med gennemsnittet i de seneste tre
år, skal du indtaste en forbrugsbudgetfaktor på 90 %.
Forbrugsbudgettet vises, hvis du vælger måleren på listen Dine ejendomme og vælger
Forbrugsbudget i boksen Graflayout i det nederste højre hjørne:

Budgettet vises som en grå linje, og hvis du holder musen hen over budgetgrafen, vises der en
infoboks med forbrugsbudgettet for netop dette tidspunkt. Placeringen af budgetlinjen sammenlignet
med forbrugsbjælkerne gør det nemt at se, om du er inden for, over eller under budget på et bestemt
tidspunkt. Øverst i vinduet opsummerer en infoboks om forbrugsbudgettet forbruget for hele perioden
og sammenligner det med forbrugsbudgettet for den samme periode.
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Sådan opretter du et forbrugsbudget
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den måler, som du vil indstille et
forbrugsbudget for, klikke på knappen

, der vises, og klikke på Rediger indstillinger.

2.

Indtast i feltet FORBRUGSBUDGETFAKTOR den procentdelsfaktor, der svarer til det ønskede
forbrugsbudget:

3.

Klik på Gem ændringer.
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5.6 Tilpasse varmeforbrug til udendørstemperatur
Som bekendt afhænger størrelsen på energiforbruget, der er nødvendigt for at opvarme en bygning, af
vejret. Hvis du har registreret en varmemåler i eButler, kan du tage højde for udendørstemperaturen,
når du ser på dit energiforbrug.
En måde at gøre dette på er ved at anvende varmegraddage, der grundlæggende er et mål for, hvor
meget (i grader) og hvor længe (i dage) den udendørs lufttemperatur var under et givent niveau (som
regel 17-18 °C eller 65 °F). Graddage hjælper dig med at sammenlige dit daglige, månedlige eller
årlige forbrug med et ”normalt” forbrug (dvs. et forbrug, der er korrigeret for graddage).
Et forbrug, der er korrigeret for graddage, vises, hvis du vælger varmemåleren på listen Dine
ejendomme og vælger Graddage-korr. i boksen Graflayout i det nederste højre hjørne:
Tip

Hvis søjlediagrammet med dit forbrug er sat til Time eller Dag, skal du vælge Måned eller År
for at få adgang til at korrigere for graddage.

Forbruget korrigeret for graddage vises som en blå søjle oven på søjlen med det faktiske forbrug (den
røde søjle). Hvis du holder musen hen over den blå søjle, vises der en infoboks med forbruget, der er
korrigeret for graddage, for dette tidspunkt.
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Sådan ser du et forbrug korrigeret for udendørstemperatur
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over varmemåleren og klikke på knappen
, der vises. Vælg derefter Rediger indstillinger.

2.

Vælg i feltet GRADDAGETABEL den tabel over graddage, som du vil bruge:

3.

Klik på Gem ændringer.
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5.7 Printe og eksportere forbrugsdata
Følg procedurerne nedenfor for at printe eller eksportere forbrugsdata.

Sådan printer du en graf over forbrug
1.

Sørg for, at den graf, som du vil printe, vises i hovedvinduet.

2.

Klik på

3.

Vælg den ønskede printer, og klik på Print.

i det nederste højre hjørne af hovedvinduet.

Sådan eksporterer du forbrugsdata til Excel eller en CSV-tekstfil
1.

Sørg for, at forbrugsdataene, som du vil eksportere, vises i hovedvinduet.

2.

Klik på

3.

I vinduet, der vises, skal du klikke på Excel-dokument eller CSV-tekstfil, afhængigt af dit
foretrukne eksportformat.

4.

I vinduet, der vises, skal du klikke på Åbn for at åbne filen direkte eller på Gem for at gemme filen.

5.

Klik på Luk.

i det nederste højre hjørne af hovedvinduet.
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Nedenfor vises eksempler på en Excel-fil (til venstre) og en CSV-tekstfil (til højre):
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6 Modtage meddelelser og advarsler
__________________________________________________________
eButler kan sende dine rapporter om dit forbrug regelmæssigt eller udsende advarsler, hvis dit forbrug
overskrider bestemte grænser.
Rapporter sendes via e-mail, og advarsler sendes via e-mail eller sms. Hvis du endnu ikke har angivet
din e-mailadresse og dit mobilenummer, skal du følge proceduren nedenfor.

Sådan indtaster du din e-mailadresse og dit mobilnummer

a Mine oplysninger.

1.

Vælg Indstillinger

2.

Indtast din e-mailadresse i feltet E-MAIL og dit mobilnummer i feltet MOBILNUMMER:

3.

Klik på Gem.
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4.

Klik på OK for at genstarte eButler og gøre dine ændringer gældende:

Hvad ønsker du at gøre?
·
·

Modtage forbrugsrapporter
Modtage forbrugsadvarsler

6.1 Forbrugsrapporter
Det er muligt regelmæssigt at modtage forbrugsrapporter fra eButler via e-mail. Det er også muligt at
modtage rapporter med det samme for en periode tilbage i tid.

Hvad ønsker du at gøre?
·
·

Modtage døgn-, uge- eller månedsrapporter om dit forbrug
Modtage en rapport med historiske data eller gensende en tidligere modtaget rapport

6.1.1 Modtage daglige, ugentlige eller månedlige forbrugsrapporter
Hold dig opdateret om dit forbrug ved at modtage daglige, ugentlige eller månedlige rapporter.
Forudsætning: Din e-mailadresse skal være angivet. For detaljer, se Modtage meddelelser og
advarsler.
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den ejendom eller måler, som du vil
modtage en rapport om, klikke på knappen
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Hvis du vælger ejendommen, indeholder meddelelsen alle målere, der hører til denne ejendom.
Hvis du vælger en måler, indeholder meddelelsen kun denne måler.
2.

Vælg Statusmeddelelser:

3.

Vælg de(n) rapporttype(r), som du vil modtage.

4.

Vælg i feltet SPROG det sprog, som du vil modtage meddelelsen på.

5.

Klik på Gem ændringer.
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Nedenfor vises et eksempel på en daglig rapport modtaget via e-mail:

6.1.2 Modtage meddelelser med historiske værdier eller gensende rapporter
Hvis du ikke har anvendt eButler før, kan du modtage en meddelelse med historiske værdier for din
måler, eller du kan gensende en tidligere modtaget meddelelse, hvis du for eksempel har mistet den.
Forudsætning: Din e-mailadresse skal være angivet. For detaljer, se Modtage meddelelser og
advarsler.
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over den ejendom eller måler, som du vil
modtage en rapport om, klikke på knappen

, der vises, og vælge Beskedtjenester:

Hvis du vælger ejendommen, indeholder meddelelsen alle målere, der hører til denne ejendom.
Hvis du vælger en måler, indeholder meddelelsen kun denne måler.
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2.

Vælg Statusmeddelelser:

3.

Vælg de(n) rapporttype(r), som du vil modtage.

4.

Vælg i feltet SPROG det sprog, som du vil modtage meddelelsen på.

5.

Klik på Send nu for at modtage alle valgte meddelelser med det samme.
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6.

Vælg datoen, som gælder for det ønskede tidsinterval. Klik på Send nu:

7.

Klik på OK for at bekræfte:

8.

Klik på Luk.

Bemærk

Hvis du har valgt en rapporttype under trin 3, som du kun vil modtage en gang, dvs. du
ønsker ikke at abonnere på denne rapporttype, skal du vælge Beskedtjenester
Statusmeddelelser igen, fravælge den ønskede rapporttype og klikke på Gem
ændringer.
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6.2 Forbrugsadvarsler
Hold øje med dit forbrug og modtag en advarsel via e-mail eller SMS, hvis det overskrider de grænser,
som du har defineret.
Forudsætning: Hvis du vil modtage advarsler via SMS, skal du angive dit mobilnummer. For detaljer,
se Modtage meddelelser og advarsler.
1.

På listen Dine ejendomme skal du føre musen hen over de målere, som du vil modtage advarsler
om, klikke på knappen

2.

, der vises, og vælge Beskedtjenester:

Vælg Forbrugsgrænser:
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3.

Vælg Opret ny forbrugsgrænse:

4.

Vælg Brugerdefineret forbrugsgrænse:
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5.

Vælg, om forbrugsgrænsen gælder for time-, dags- eller standbyforbruget:

6.

Indtast et navn på forbrugsgrænsen, eller behold det foreslåede standardnavn.

7.

Vælg de dage i ugen, på hvilke forbrugsgrænsen skal gælde. Klik på Næste.

8.

Træk de viste pile opad/nedad for at sætte en minimums- og maksimumsforbrugsgrænse, eller
indtast de ønskede værdier i felterne MINIMUM og MAKSIMUM:
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9.

Hvis du kun vil angive en minimums- eller maksimumsgrænse, skal du rydde valget i feltet
MINIMUM eller MAKSIMUM.

10. Hvis du vil ændre værdierne til det nærmeste hele tal, skal du vælge feltet Afrund værdier.
11. Klik på Næste.
12. For hver bruger på listen ADVARSELSMODTAGERE, som skal modtage advarslerne, skal du
vælge det sprog, som advarslen skal skrives på, og vælge, om advarslerne skal sendes med
SMS og/eller E-MAIL.

Tip

Søg efter e-mailadresserne på andre brugere for at tilføje dem til listen
ADVARSELSMODTAGERE.

13. Klik på Gem.
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