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TRIMBLE NIS MMS KASUTUSJUHEND PARTNERITELE

1. Eesmärgid ja kasutusala

Juhendi eesmärgiks on anda algteadmised Trimble NIS hooldusmooduli kasutamiseks ning
kirjeldada ühised põhimõtted kavandatud ülevaatus-, hooldus- ja remonttööde komplekteerimisel
võrguinfosüsteem Trimble NIS hooldusmoodulis (MMS-is). Juhendis käsitletakse tavaolukorda
tegevusahelas ning erandolukordade lahendamine toimub juhtumipõhiselt. Juhendist lähtuvad
korrashoiutööde partnerid.
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2. NISi sisenemine ja oma plaani valimine

NIS käivitatakse läbi kaughaldustarkvara Citrix. Selleks tuleb avada vajalik rakendus, klikkides
Citrix’i ikoonil ja valides nimekirjast NIS.

Pilt 1. Citrixi aken programmivalikuga.

Peale mõningast ootamist saab oma kasutajanime ja salasõna kasutades NIS-i sisse logida.
Peale sisselogimist avaneb kas:
•
•

dialoog Vali plaan (vt Pilt 2), kui vaikeplaani pole määratud või
programmi peaaken vaikeplaaniks määratud plaaniga (vt Pilt 4).

Pilt 2. Avanev aken, kui vaikeplaani pole määratud.

Kui enamasti tehakse tööd ühes kindlas plaanis, siis kasutada vaikeplaani määramist – valida
oma igapäevane tööplaan välja ja vajutada nuppu „Määra vaikeplaaniks“ (vt Pilt 3).

Pilt 3. Vaikeplaani valimine.
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See on ühekordne tegevus. Edaspidi avaneb peale sisselogimist kohe NIS-i peaaken ning eraldi
plaanivalikut pole tarvis teha. Kui on soov vaikeplaani vahetada, siis saab seda teha läbi
plaanivaliku nupu

.

Pilt 4. Peale sisselogimist ilmuv NIS MMS peaaken vaikeplaaniks määratud plaaniga.

3. NISi hoolduse vaate nuppude tutvustus

Hoolduse vaates on rida nuppe, millest kõiki ilmselt vaja ei lähe. Hiirenoole nupu kohale liikumisel
kuvatakse nupu funktsiooni lühikirjeldus/-selgitus. Täpsemalt saab nuppude kohta lugeda
juhendist J3148.
Peamiselt kasutavateks nuppudeks on:
„Master ja Plaan“ või
„Master“ abil toimub masterandmebaasist võrguandmete laadimine
NIS-i vahemällu. „Master ja Plaan“ kasutamisel laetakse sisse andmed ka kasutaja tööplaanist
(kui neid on). Teie kasutage ainult „Master“ nuppu.
„Peida osa“ – peidab vaikimisi sisselaetavad ja arvutusteks kasutatavad fiidri
elemendiahelate/lõikude osad (part’id). Kasutatav väljatrüki eel või kaardipildi selgemaks
kuvamiseks.
„Näita osa“ – taastab osade (part’ide) kuvamise.
„Lõpukäsk“ – taastab hiirekursori algseks noolekeseks ja lõpetab kursoriga seotud erinevate
tegevuste/käskude toimimise.
„Hooldustööd“ – avab komplekteeritud hooldustööde akna.
„Tegevused“ – avab planeeritud tegevuste akna.
„Taustakaardid“ – kaks-ühes tööriist. Ühendab eneses erinevate taustakaartide valiku,
viitekaartide ja plaanikaartide lisamise vahendeid. Saab muuta taustakaardi heledust/tumedust.
„Näita/peida kaart“ – väljalülitamine võimaldab peita taustakaardi.
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„Liiguta piirkonda“ – võimaldab mitmesuguseid piirkondi valides (näiteks alajaamad, külad,
linnad, vallad jne.) liikuda kaardil soovitud asukohta. Soovitu kiiremaks leidmiseks saab kasutada
filtrit (kiirotsingut) ja vajadusel vastava linnukese lisamisega laadida koheselt sisse ka valitud
piirkonna võrk.
„Leia objekt andmebaasist või mälust“ – otsingutööriist.
„Skeem“ – avab alajaama skeemi, kui alajaama tunnus on kaardil aktiivseks tehtud.
„Plaanivalik“ – avab plaanivaliku dialoogi.
„Salvesta“ – salvestab sisestatud muudatused plaani.
„Tühjenda mälu“ – vajadusel võimaldab vahemälu tühjendada
„Prindi“ – avab väljatrükkide tegemist võimaldava printimistööriista.

4. Oma NIS MMS keskkonna kujundamine

Kasutusmugavuse tõstmiseks on soovitatav kasutada külgaknaid (vt Pilt 5). Need on eraldi
nuppudena NISi paremas servas välja toodud. Aknaid saab paigutada endale sobivasse
asukohta ning vajadusel ka peita. Täpsemat infot külgakende kohta saab NIS kasutusjuhendist
J3148.

Pilt 5. Külgakende paigutus.

Taustakaardi tüüpi ja heledust saab muuta nupust
Pilt 6)
•
•

„Taustakaardid“ ning avanenud aknas (vt

Liigutada heleduse real olevat noolekest endale sobivas suunas
Valikuga rahul olles vajutada „Salvesta“ ja „Sulge“.
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Pilt 6. Taustakaardi heleduse muutmine.

Erinevates akendes kuvatavad väljad on filtreeritavad nagu Excelis. Filtreerimiseks tuleb veeru
päises teha parem hiireklõps ning valida „Filtreerimine..“. Erinevates akendes kuvatavaid välju
saab endale sobivaks seadistada nupust
lisada/eemaldada veerge.

„Muuda tabeli paigutust“, mille abil saab vaatesse

Pilt 7. Tabeli paigutuse muutmine.

Selleks tuleb teha järgmist:
•
•
•

Avada aken
ning valida viimane leht „Väljad“ (vt Pilt 7).
Otsida parempoolsest veerust vajalikud read ja klikkida nende peal kaks korda või kasuta
rohelist noolt.
Seejärel tuleb vajutada „Rakenda“ ning muutused ilmuvad tabelisse.

Kui tahta, et endale sobivaks kujundatud vaade oleks ka järgmisel sisselogimisel samasugune,
siis selleks tuleb:
•
•
•
•

liikuda samas aknas „Vaade“ lehele ning vajutada „Salvesta nimega…“ nuppu (vt Pilt 8).
Kirjutada sinna vaate nimi (nt algvaade) ja vajuta OK. Peale seda ilmub salvestatud vaade
nimekirja.
Vajutada hiirega salvestatud vaatele ning seejärel nupule „Sea vaikeväärtuseks“ (vt Pilt
9). Rakenda.
Seejärel võib akna sulgeda.

Kui muuta väljade paigutust, siis vaate salvestamiseks ei pea uut profiili looma, piisab kui vajutada
„Salvesta“.
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vaikeväärtuste

NISi üldised seaded leiab „Toimingud – Seaded..“ alt. Üldiste seadete alt on võimalik NISi vaadet
ja teisi seadistusi muuta.

Pilt 10. NISi seaded.

Vaade vahelehel saab objektide automaatse laadimise välja lülitada. Objektide automaatne
laadimine laeb teatud suurendusastmeni jõudes ise automaatselt masterist võrku. Osades
olukordades võib see segavaks osutuda. Automaatse laadimise väljalülitamiseks tuleb vastavalt
realt linnuke eest võtta (vt Pilt 11).

Pilt 11. Objektide automaatne laadimine.
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Hooldustööde seadetes saab valida, kas NIS hoiab juba eelnevalt valitud väärtused meeles või
tuleb need iga töö jaoks eraldi valida (nt planeerija ja teostaja väli). „Kasutage eelmise töö
väärtusi“ on soovitatav sees hoida.

Pilt 12. Hooldustööde seaded.

5. Katastripiiride lisamine

Kui on soov NISis näha katastriüksuste piire, siis on selleks kaks varianti. Üks võimalus on lisada
nii katastriüksuste piirid kui andmetega punkt.
•
•
•
•

Tuleb leida menüüribalt: Laadi - määra laadimisgrupid. Ilmub uus aken (vt Pilt 13).
Otsida vasakpoolsest ülemisest tabelist „31 Katastriüksused“.
Vajutada kolme haruga noole nupule või teha valitud real topelt klikk.
Vajutada „Rakenda“ ja lae võrk
.

Pilt 13. Katastripiiride lisamine kaardiaknasse.
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Kui tahta katastripiire ilma punkti ja andmeteta, siis tuleb alguses teha samamoodi nagu eelnevalt
kirjeldatud (menüüribalt „Laadi - määra laadimisgrupid“). Ilmub varasemast juba tuttav aken (vt
Pilt 14).
•
•
•

Seekord tuleb vasakpoolsest alumisest tabelist otsida klass 8606. Seda saab kõige
lihtsamini teha, kui kirjutada klassi numbri filter lahtrisse.
Vajutada rohelisele noole nupule või teha valitud real topelt klikk.
Vajutada „Rakenda“ ja laadida võrk.

Pilt 14. Katastripiiride piirjoone lisamine kaardiaknasse.

Katastripiiride laadimisgrupist eemaldamiseks vajutada samas aknas „Tühjenda“, peale seda
„Originaal“ ning „Rakenda“.

6. Printimine
Nupu

„Prindi“ või menüü Fail - Prindi... kasutamisel avaneb printimistööriista aken (vt Pilt 15).

Kõige lihtsam on kasutada juba eelseadistatud valikut. Selleks tuleb valida seadete aknas
valikmenüüst eelseadistatud „MMS partnerile“.

Pilt 15. PDF printimine.
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Kui prinditav ala ei mahu väljatrükile, siis tuleb muuta mõõtkava – seda võib teha käsitsi kirjutades
või valiku nupust. Printimisala saab liigutada „Printimisala – liiguta olemasolevat“ ning liigutad ala
soovitud asukohta.
Kui prinditav taust on liiga tume, siis seda saab muuta „Pildi seaded“ – värvid ja mõõtkava –
Taustakaardi heledus“. Mida suurem on number, seda heledam taustakaart jääb.

Pilt 16. Prinditava tausta heleduse muutmine.

7. Otsingud

Erinevate otsingute teostamiseks mitmesuguste erinevate lähteandmete kaudu on NIS-is mitmeid
tööriistu:
1) Peaakna menüükäsu „Laadi > Otsi objekti...“ või tööriistaribal nupu
„Leia objekt
andmebaasist või mälust“ kasutamisel avanev otsinguaken „Objekti otsing“ (vt Pilt 17).

Pilt 17. Objekti otsing.
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See on NISis saadaolevatest kõige võimaluste rohkem otsingutööriist. Vastavate eelseadistuste
abil saab ja tuleb võimalikke leitavaid vasteid piirata, määrates kust otsitakse (kogu masterist või
ainult mälusse laetu hulgast) ning millist tüüpi objekte otsitakse (punkt- või joonobjektiklasside
tüübid, eraldi veel asukohavaate ristlõike klassid). Samuti saab ette määrata, kuidas valitud vaste
kuvatakse – kas peaaknas või eraldi avatavas suurendusaknas; saab määrata, kas leitud
objektile laetakse peaaknas kuvamisel ka lisaks ümberkaudne muu võrk või mitte.
Kui vasteid leitakse rohkem kui üks, kuvatakse nimekiri kõigi leitud vastetega, kust siis tuleb juba
endal teha edasine lõplik valik.
2) Külgaknana avatav „Objekti otsing“ võimaldab samuti erinevate objektide otsingut (vt Pilt 18).
Erinevalt teistest otsingutest leiab objektid vajadusel ka näiteks ainult Objekti ID numbri alusel.

Pilt 18. Külgakna objekti otsing.

3) Peaakna tööriistariba nupu
„Liiguta piirkonda“ kasutamisel avanev valikuaken „Piirkonna
valik“ (vt Pilt 19). Pole küll otseselt otsingutööriist, kuid leiab laialt kasutamist näiteks alajaama
piirkonna leidmiseks (valides ülaservas valikmenüüst Piirkonna klassid valiku Alajaam ning
trükkides filtrisse soovitud nimetuse või kerides kogu nimekirja, kuni ilmub soovitud rida) ja
peaakna vaates kuvamiseks.

Pilt 19. Liiguta piirkonda.
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4) Kliendipunkti otsing on leitav „Laadi – Kliendipunkti otsing..“ vajutamisel (vt Pilt 20).

Pilt 20. Kliendipunkti otsingu leidmine.

On võimalik otsida aadressi, nime, EIC koodi, kliendinumbri, arvesti numbri, liitumispunkti numbri,
telefoni ja EANi järgi. Tähele tuleb panna, et otsing otsib ainult selliseid tulemusi, mis on kirjutatud
täpselt nii nagu NISi andmebaasis (nt nimi Viil, Ants). Kui tahta otsingu õnnestumist suurendada,
siis võib otsitava ette ja taha lisada % märgi.

Pilt 21. Kliendipunkti otsing.

8. Kiirteskeem

Kui tekib vajadus saada kiire ülevaade mingi piirkonna keskpinge võrgust, siis saab selleks
kasutada kiirteskeemi vaadet.

Dokumendi koostasid

Maarja Helmes, Greete Korjus

Lk:

11 / 39

Enefit Connect OÜ

Kehtiv alates:
Kinnitas:

01.01.2022
T. Ristimäe

Dokumendi tähis:
Ülemdokument:

JKVL593 / 2
J3349

Pilt 22. Kiirteskeem.

Kiirteskeemi leiab kõige lihtsamini üles „Objekti otsingu“ aknaga või külgakna otsinguga. Kui
otsingusse kirjutada otsitav alajaam, siis leitud objektide nimekirjast SLD algusega kirje valimine
viibki kiirteskeemi kohale (vt Pilt 23).

Pilt 23. Otsinguga kiirteskeemi jõudmine.

Tagasi kaardivaatesse saab, kui valida otsinguaknas võrguvaates asuv objekt (see, mille klass ei
ole SLD).
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9. Kavandatud tegevuste leidmine

Tegevuste leidmiseks on kõige olulisem aken NIS-is „Planeeritud tegevused“. Antud aknas on
võimalik näha kõiki partnerile suunatud tegevusi (nii erakorralisi kui ka planeeritud). Eesmärk on
pidevalt antud akna tegevustel silma peal hoida, kas on tulnud Enefit Connecti poolt kõrge
prioriteediga tegevusi või töödest avastatud puuduseid. Kõrge prioriteediga tegevusi saab
reastada „prioriteedi“ tulbas, antud tegevused tuleb ära teha esimesel võimalusel!

Pilt 24. Planeeritud tegevused.

Jooksvalt tekib „Planeeritud tegevuste“ aknasse tegevusi juurde, näiteks kui pildid või skeemid
on jäänud töösse lisamata või töös on muid vigu, siis töö vastuvõtja tekitab andmeparanduse
tegevused ja lisab partneri plaani. Neid peab jooksvalt üle vaatama, töökäsuks komplekteerima
ja Enefit Connectile tagasi saatma. Selliseid andmeparanduse tegevusi võib ühte töökäsku kokku
koondada.
Lisaks, kui mingile tegevusele on märgitud „Pole võimalik teostada“, sest antud tegevust on
võimalik hiljem teha, siis ka need tegevused eemaldatakse üle antud töökäskudest ning tuleb
millalgi uude töösse komplekteerida. Neid tuleb planeeritud tegevuste aknast otsida „Pole
võimalik teostada“ oleku järgi.
Suures plaanis on eesmärk aasta lõpuks antud aken tegevustest tühjaks saada!
Tegevuste asukohta kaardil on võimalik näha Planeeritud tegevuste akna „Vii piirkonda“ valikuga.
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Pilt 25. Planeeritud tegevuste aknas „Vii piirkonda“ valik.

10. Töö moodustamine

Peale tegevuste leidmist tuleb hakata moodustama tegevuste põhjal hooldustöid.
Kesk- ja madalpinge liinikoridori ja võrgu plaanilise hooldustöö ning kesk- ja madalpinge
ülevaatustööde kavandamiseks tuleb käituda järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.

Sõltuvalt objekti pingest määrata vastavad laadimisgrupid (vt 10.1.)
Valida objekt(id), millele tuleb tegevuste põhjal moodustada hooldustöö (vt 10.2.)
Hooldustöö loomine (vt 10.3.)
Hooldustööakna väljade täitmine (vt 10.4.)
Töö saatmine UTG-sse (vt 10.9.)

10.1. Laadimisgruppide määramine
• Madalpinge: „Laadi“ → „Määra laadimisgrupid“ → „Tühjenda“ → Valida „Originaal“→
„Rakenda“ → „OK“ (vaikimisi on NIS-is valitud see laadimisgrupp)
• Keskpinge (v.a. 35 kV võrk): „Laadi“ → „Määra laadimisgrupid“ → „Tühjenda“ → Valida
„100 KP-võrk“ → „Rakenda“ → „OK“
• 35 kV võrk: „Laadi“ → „Määra laadimisgrupid“ → „Tühjenda“ → Valida grupid 51, 105 →
Võtta valikust välja klassid 18, 122, 128, 129, 20301, 20302, 20303 → Lisada valikusse
tabelid 120, 121 → Lisada valikusse klassid 2090, 2091, 2092, 2093 → „Rakenda“ → „OK“
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Pilt 26. KP laadimisgrupi määramine.

10.2. Objektide valimine
Objektide valimiseks on erinevaid võimalusi – kas alajaama piirkonna kaupa / keskpinge fiidrite
kaupa või lihtsalt piirkonna või tegevuste järgi.
10.2.1. Objektide valimine alajaama piirkonna kaupa
Kõigepealt tuleb liikuda alajaama piirkonna juurde ning laadida sisse võrk. Selleks tuleb vajutada
„Liiguta piirkonda“ nupule
ning „Piirkonna klassideks“ määrata „Alajaam“. Filtrisse tuleb
kirjutada alajaama nimi koos piirkonnaga, näiteks „Simmu:(Antsla)“ ja märkida linnuke „Liigutada
piirkonda“.

Pilt 27. Alajaama piirkonda liikumine.
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Seejärel liigub kaardivaade valitud alajaama piirkonda ning tuleb laadida sisse „Master“
, mille
abil laaditakse võrk. Tuleb tähele panna, et alati ei ole kuvatud piirkond piisavalt suur antud
piirkonna laadimiseks, seetõttu on soovitatav natukene hiirega piirkonda välja suumida ning siis
laadida sisse „Master“

.

Pilt 28. NO alajaama piirkond koos võrguga.

Objektile kavandatud tegevuste kuvamiseks tuleb valida kõik objektiga seotud võrguelemendid.
Selleks tuleb teha alajaam aktiivseks (ühe korra alajaama peale klikates) ning parema klahviga
vajutades valida „Ava skeemiaken“.

Pilt 29. Alajaama skeemiakna avamine.
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Alajaama skeemiaknas tuleb valida trafo aktiivseks (mitme trafo puhul tuleb kõik trafod korraga
aktiivseks teha „ctrl“ abiga). Ning parema klahviga „Vali“ → „Toitevõrgu liin (fiider)“ ja koheselt
uuesti parema klahviga valida „Vali“ → „elemendid“. Seejärel uuesti parema klahviga „Vali“ →
„Ühendatud objektid“ ning uuesti parema klahviga „Vali“ → „Lülitid“. Seejärel tuleb hoida alla „Ctrl“
klahvi ja hiirega lohistada aktiivseks alajaama skeemil ka keskpinge osa. Valitud elemendid
joonistuvad kaardil kollaseks.

Pilt 30. Alajaama võrgu valimine.

10.2.2. Objektide valimine keskpinge fiidri kaupa
Kõigepealt tuleb liikuda keskpinge fiidri piirkonna juurde ning laadida sisse võrk. Selleks tuleb
vajutada „Liiguta piirkonda“ nupule
ning „Piirkonna klassideks“ määrata „KP fiider“. Filtrisse
tuleb kirjutada keskpinge fiidri nimi koos piirkonna lühendiga, näiteks „LEMBITU:SJA“ ja märkida
linnuke „Liigutada piirkonda“.

Pilt 31. Keskpinge fiidri piirkonda liikumine.

Seejärel liigub kaardivaade antud keskpinge fiidri piirkonda ning tuleb laadida sisse „Master“
, mille abil laaditakse võrk. Tuleb tähele panna, et alati ei ole kuvatud piirkond piisavalt suur antud
piirkonna laadimiseks, seetõttu on soovitatav natukene hiirega piirkonda välja suumida ning siis
laadida sisse „Master“
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10.2.2.1. Keskpinge fiidri valimine
Keskpinge fiidri valimiseks tuleb vajutada „Otsi objekt andmebaasist või mälust“
nupule, kus
akna avanedes „Otsingukriteeriumiks“ tuleb kirjutada keskpinge fiidri nimi koos piirkonna
lühendiga („LEMBITU:SJA“) (jälgida, et alguses ega lõpus poleks üleliigseid tühikuid). Seejärel
teha valikud, et otsing toimuks masterandmebaasist ning tulemused kuvataks uues zoom-aknas.
Otsingut tuleb kitsendada KP fiidri algpunktini: Otsi asukohast all tuleb lahti teha „Punktobjektid“
valik ning valida „KP fiidri alguspunkt“.
Seejärel tuleb vajutada „Otsi“ nupule. Otsing leiab antud fiidri algpunkti ja fiidri aktiveerimiseks
tuleb teha antud rida aktiivseks (jälgida, et valitud saaks see rida, mis EI alga „SLD“ kirjaga) ning
panna allpool oleva „Liiguta piirkonda“ ette linnuke.

Pilt 32. Keskpinge fiidri algpunkti otsimine

KP fiidri algpunkt avaneb uues aknas ning on juba aktiveeritud ning kaardil parema klõpsuga
vajutades „Vali“ → „Toitevõrgu liin (fiider)“, uuesti parema klõpsuga vajutades „Vali“ →
„Ühendatud punktid“ ning „Vali“ → „Elemendid“ on fiider koos temale kuuluvate elementidega
valitud (vt Pilt 34).
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Pilt 33. Keskpinge fiidri alguspunkt.

Pilt 34. Keskpinge fiidri võrgu valimine.

10.2.3. Objektide valimine lihtsalt piirkonna kaupa
Üks viis on valida töö moodustamiseks tegevusi lihtsalt kaardil hiirega selekteerides, kuid sellisel
juhul tuleb arvestada, et lihtne on jätta mingeid elemente tööst välja ning ühes töös võivad
segamini olla nii madalpinge kui ka keskpinge asjad.
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Pilt 35. Objektide valimine piirkonna kaupa.

Teine võimalus on „Planeeritud tegevuste“ aknast tegevused tühjale kaardile kuvada (erista
objektid abil) ning ühte piirkonda jäävad objektid kaardil välja valida. Seejuures tuleb tähele
panna, et enne „Planeeritud tegevuste“ akna avamist oleks mälu tühjendatud.
•
•
•
•
•
•

Tühjendada mälu
Avada planeeritud tegevused
Jälgida, et Ootel, Planeeritud tegevused toodaks Kõigi objektide jaoks
Valida kõik leitud tegevused välja
Panna linnuke „Erista objektid“ ja „Vali“ ette linnuke
Vähendada kaardivaadet nii, et terve hoolduspiirkond oleks kaardil nähtav

Pilt 36. Kaardile tegevuste kuvamine.
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Suurendada soovitud alale, kus eristatud tegevused paiknevad
Vajutada kaardil suvalisse kohta, et ükski objekt enam aktiivne ei oleks
Valid kaardilt soovitud objektid (tekivad sinised täpid)
Tegevuste aknas lähevad vastavate objektidega seotud tegevused aktiivseks
Ning töö moodustamiseks saabki juba vajutada „Uus töö valitu järgi..“

Pilt 37. Kaardilt tegevuste väljavalimine.

10.2.4. Objektide valimine liinikoridori hooldustöö moodustamiseks
Tuleb jälgida, et hooldusremont ja liinikoridori hooldus oleks moodustatud eraldi töödena.
Liinikoridori hooldustöö moodustamiseks tuleb käituda samamoodi nagu hooldusremondi tööde
puhul, kuid valida tuleb ainult „Toitevõrgu liin (fiider)“. See variant teeb aktiivseks ainult visangud,
mis on liinikoridori hooldustöö jaoks vajalikud. Soovituslik on eelnevalt liinihoolduse tööd ära
moodustada, kuna siis ei jää liinihoolduse tegevused hooldusremondi tööd moodustades
segama.
10.3. Hooldustöö loomine
Kui liin ja elemendid on valitud ehk aktiivseks tehtud, siis tuleb liikuda Planeeritud tegevuste
aknasse – kas vajutades ikooni
või liikudes menüüribalt „Hooldus“ – „Tegevused..“. Seejärel
tuleb valida Planeeritud tegevuste aknas „Too tegevused – valitud objektide jaoks“ ning vajutada
„Too tegevused“. See kuvab Planeeritud tegevuste aknasse kõikidele aktiivseks tehtud
elementidele loodud tegevused. Seejärel tuleb aktiivseks teha need read, mida soovitakse
hooldustöösse lisada ning vajutada „Uus töö valitu järgi..“
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Pilt 38. Hooldustöö loomine

Seejärel avaneb hooldustöö aken, kus tuleb vajalikud väljad ära täita (vt peatükk 10.4)
10.4. Hooldustöö akna väljade täitmine
Peale hooldustöö loomist avaneb aken „Hooldustöö“. Seal tuleb ära täita järgnevad väljad:
Nimi – töö nimetusel peab olema seos töö sisuga, näiteks Simmu:(Antsla) korrashoiutöö
Tööpiirkond – KP-s valida antud fiider; MP-s valida antud AJ piirkond (kui töö on moodustatud
selekteerides, mitte AJ piirkonna/KP fiidri järgi, siis tuleb tööpiirkonnaks valida enda
raamhankepiirkond)
Kategooria – tuleb vastavalt töö sisule valida Liinikoridoride hooldus, Elektrivõrgu hooldus või
Võrgu ülevaatus
Teema – tuleb jätta määratlemata
Tüüp – vastavalt töö tüübile MP/KP võrgu plaaniline hooldus või MP/KP liinikoridori hooldus.
Ülevaatustöö puhul jätta määratlemata.
Hooldustöö üksikasjades tuleb ära täita järgnevad väljad (programm mäletab eelmiseid valikuid,
tuleb olla tähelepanelik, kui mingid kriteeriumid on muutunud ja vajavad käsitsi muutmist):
Algusaeg – valida kalendrist töö ettevalmistamise kuupäev
Plaanitud lõpukuupäev – kuupäev, millal on plaanitud töö valmis saada
Planeerija – töö moodustaja kasutaja
Teostaja – oma vastava ettevõtte MMS kasutajad
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Pilt 39. Teostaja valimine.

Töö olek – töö olekuks tuleb määrata kinnitatud või töös (teiste valikutega tööd UTG-sse saata
ei saa). Kui on vajalik ainult tööd valmis komplekteerida, siis tuleb valida planeeritud.

Pilt 40. Hooldustöö akna väljade täitmine.

Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, siis tuleb kindlasti vajutada Rakenda ja salvestada. Kõik
loodud ja salvestatud tööd on hiljem leitavad Hooldustööd aknast
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10.5. Hooldustööde akna valikud

Pilt 41. Hooldustöö akna erinevad valikud.

10.5.1. Lisa tegevused
Kui juba komplekteeritud töökäsust on puudu mõned tegevused, siis vajadusel saab neid ise
juurde lisada, valides „Lisa tegevused – lisa valitud objektidele mitteplaanitud tegevused..“
NB! Element, millele hakatakse ise tegevust lisama, tuleb eelnevalt aktiivseks märkida (kaardi
vaates)!
10.5.2. Omadused
Omaduste nupp kuvab valitud elemendi seadmekaardi, kus on näha üldandmed, tehnilised
andmed, hooldusandmed jne.

Pilt 42. Elemendi seadmekaart.
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Seadmekaardi andmete vahelehelt „Hooldusandmed“ on võimalik näha antud elemendi
hooldustegevusi, ülevaatusandmeid ja lisatud pilte. Saab avada hooldustööd. Manuse ikoon
tähendab, et antud vaatlusandmele on lisatud pilt. Pildi kuvamiseks tuleb rida aktiivseks teha ja
vajutada nupule „Ava manus“.

Pilt 43. Vaatlusandmete ja piltide kuvamine.

10.5.3. Muuda valitud
NIS-is tuleb määrata kõikidele tegevustele kuupäevad ehk tähtaeg.
Kuupäevad lisatakse korraga nendele tegevustele, mis on märgitud aktiivseks. Selleks tuleb
valida tegevused, vajutada „Muuda valitud“ ning avanevas aknas kirjutada tähtaeg, seejärjel
„Rakenda“ ja „OK“. Esimene lubatud tegemiskuupäev tähistab kuupäeva, millal alates töö on
UTG-s nähtav (kui töö on UTG-sse juba määratud). Prioriteeti (määratlemata, madal, tavaline,
kõrge) võib kasutada prioriteetsemate tööde eristamiseks.

Pilt 44. Muuda tegevusi.

10.5.4. Objektide nummerdamine
Objektide nummerdamise valikut tuleb kasutada siis, kui tööst on elemente ära kustutatud ja
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# tulba numbrid ei jookse korrektselt (mõni number jääb vahelt ära). Selle jaoks tuleb hooldustöö
aken „Rakendada“ ja kõik hooldustöö aknas olevad elemendid peavad olema aktiivseks märgitud.
„Tööobjektide nummerdamise“ aknas tuleb samuti kõik elemendid aktiivseks märkida, vajutada
„Vali“ ja „Valitud objektide arv“ → „Rakenda“ ja „OK“. Seejärel on kõik elemendid taas korrektselt
nummerdatud.

Pilt 45. Objektide nummerdamine.

10.5.5. Kirjuta töökäsk
Seda valikut mitte kasutada.
10.5.6. Sisestage töö hooldusandmed
Seda valikut mitte kasutada.
10.5.7. Eemalda tööst
Vaata juhendi peatükki 10.7.
10.5.8. Filtri nupp
Filtri nupp

aitab valitud aknas paremini kuvada vajalikke väljasid.

Seal on võimalik filtreerida endale sobivate kriteeriumite järgi, sorteerida erinevaid elemente
erinevas järjekorras ning lisada aknasse juurde erinevaid väljasid.
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Pilt 47. Sorteerimine.

Pilt 46. Filtreerimine.

Siin saab muuta ka tabelis kuvatavaid väljasid.

Pilt 48. Filtri väljade lisamine.

Kui kuskil on tehtud muudatusi, mida tahetakse ka järgnevatel kordadel näha, siis tuleb minna
tagasi „Vaade“ aknasse ning vajutada Salvesta.

Pilt 49. Muudatuste salvestamine.
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10.5.9. Erista objektid
„Erista objektid“ valik aitab kaardil kuvada antud töös olevaid elemente. Elementide kuvamise
jaoks saab muuta nende suurust, värvi ja joone paksust.
10.5.10. Kulud
„Kulude“ nupp kuvab antud piirkonna hinnakirja. See rakendub automaatselt.
10.5.11. Määra
Saadab töö UTGsse.
10.6. Töökäsku täiendavate tegevuste lisamine
Töökäsku on võimalik lisada eelnevalt planeerimata kui ka juba planeeritud tegevusi.
10.6.1. Mitteplaanitud tegevuste lisamine
Võib tekkida vajadus tekitada tegevus mõnele elemendile, millel seda veel pole, näiteks KP
mastide mõõtmised, AJ skeemiparandus vms.
Lisategevuse lisamiseks on kaks võimalust.
Ühe variandina tuleb avada antud elemendi seadmekaart (topeltklikiga) ning sealt aken
„Hooldusandmed“. „Lisa“ nupu all on näha kõik antud elemendile sobivad parandus- kui ka
ülevaatustegevused. Parandustegevused on tähistatud haamriga, ülevaatustegevused on
tähistatud prillidega. Hooldustöö puhul võib kasutada ainult parandustegevusi ehk haamri
ikooniga tegevusi. Ülevaatustöö puhul võib kasutada ainult ülevaatustegevusi ehk prillidega
ikooniga tegevusi.

Pilt 50. Masti seadmekaardi hooldusandmete aknas „Lisa“.
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Pilt 51. Masti hooldusandmete lisamine.

Kui õige parandustegevus listist on leitud, siis tuleb see rida linnukesega aktiivseks märkida ning
olek muuta „planeeritud“ ning lisada ka töö teostamise tähtaeg. Seejärel „OK“ ning elemendi
seadmekaardi aknas „Rakenda“ ja „OK“.
Nüüd on tegevus elemendile lisatud, kuid see tuleb lisada ka hooldustöösse. Kõigepealt tuleb
antud element, mida soovitakse hooldustöösse lisada, aktiiveks teha. Seejärel hooldustöö aknast
valida „Lisa tegevused – lisa plaanitud tegevused“.
Seejärel avaneb aken „Planeeritud tegevused“. Too tegevused tuleb märkida „Valitud objektide
jaoks“ ning vajutada „Too tegevused“. Siis kuvatakse aknas aktiivseks valitud elementide
tegevused, mis ei ole ühegi hooldustööga seotud. Vajalik rida (read) tuleb aktiivseks teha ning
töösse juurde saab need lisada vajutades „Lisa valitud tööle“.
Seejärel on tegevused hooldustöösse lisatud, tuleb Rakendada ja Salvestada.

Dokumendi koostasid

Maarja Helmes, Greete Korjus

Lk:

29 / 39

Enefit Connect OÜ

Kehtiv alates:
Kinnitas:

01.01.2022
T. Ristimäe

Dokumendi tähis:
Ülemdokument:

JKVL593 / 2
J3349

Pilt 52. Planeeritud tegevuse lisamine hooldustöösse.

Teine ja lihtsam variant, kuidas hooldustöösse tegevusi juurde lisada. Kaardil tuleb antud element
aktiivseks teha, millele tegevust lisada soovitakse (korraga saab lisada ühesuguse klassiga
elementidele). Seejärel tuleb Hooldustöö aknas vajutada „Lisa tegevused – Lisa valitud
objektidele mitteplaanitud tegevused..“
Avaneb aken „Grupiuuendus: lisa hooldusandmed“ ning sealt tuleb valida sobiv tegevus, mida
tahetakse hooldustöösse lisada. Õige rida tuleb linnukesega tähistada ning vajutada „OK“.
Seejärel ongi valitud tegevus hooldustöösse lisatud, tuleb veel Rakendada ja Salvestada.

Pilt 53. Lisa hooldusandmed.
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10.6.2. Plaanitud tegevuste lisamine
Vastavalt eelnevalt kirjeldatule toimub ka juba varasemalt kavandatud tegevuste olemasolevasse
töösse lisamine:
•
•
•
•
•
•
•
•

Element, millega seotud tegevust soovitakse hooldustöösse lisada, tuleb aktiiveks teha
Seejärel hooldustöö aknast valida „Lisa tegevused – lisa plaanitud tegevused“
Seejärel avaneb aken „Planeeritud tegevused“
Too tegevused tuleb märkida „Valitud objektide jaoks“ ning
Vajutada „Too tegevused“
Vajalik rida (read) tuleb aktiivseks teha ning
Vajutada „Lisa valitud tööle“
Rakenda ja Salvesta.

NB! Kui olemasolev töö on juba UTGsse määratud, siis tuleb meeles pidada, et tegevuste
lisamisel tuleb määramine uuesti teha (piisab määramise aknas „Rakenda“ vajutamisest) ja
kindlasti veenduda, et kõik töös olevad tegevused saaksid „mobiilseadmes“ oleku.
10.7. Töökäsust tegevuste eemaldamine
Kui on tarvis antud tööst mõni element eemaldada, siis selleks on „Eemalda tööst“ nupp.

Pilt 54. Töökäsust tegevuste eemaldamine.

Eemalda tegevus sellest tööst – tähendab, et antud tööst tegevus eemaldatakse, kuid see jääb
planeeritud olekus võrku „rippuma“. Seda valikut on soovitatav kasutada juhul, kui antud tegevuse
juurde tullakse hiljem tagasi, kuna hetkel ei saa teostada ja teiste töödega koos ei saa ka teha.
Loo uus töö ja liiguta tegevus selle juurde – eemaldab valitud tegevused antud tööst ja loob kohe
automaatselt uue töö koos selle tegevusega. Toimib ainult siis, kui tegevused pole mobiilseadmes
olekuga.
Pane tegevused töösse – saad tegevuse antud tööst eemaldada ja liigutada koheselt juba mõnda
muusse töösse.
Kustuta tegevused – kustutab tegevused jäädavalt, seda mitte kasutada.
10.8. Töökäskude liitmine ja tühja töö kustutamine
Võib tekkida olukordasid, kus tegevusi on vaja liigutada ühest tööst teise ning töökäsk jääb
tühjaks (hooldustöö aknas ei ole ühtegi tegevust).
10.8.1. Töökäskude liitmine
Kui on vajadus tekitada mitmest tööst üks töökäsk, siis tuleb ühe töö tegevused tõsta „eemalda
tööst“ nupu abiga teise töösse.
• Avada töö, millest tahad tegevusi eemaldada
• Tee kõik tegevused aktiivseks, mida tahad antud tööst välja tõsta
• Vajuta „Eemalda tööst“
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Vali „Pane tegevus töösse“ ning otsi töö, millesse tegevusi tõsta tahad
Rakenda ja OK
SALVESTA

Pilt 55. Töökäskude liitmine.

10.8.2. Tühja töö kustutamine
Kui töökäsk on jäänud tühjaks (kõik tegevused on viidud teise töö hulka), siis tuleb tühi töö
kustutada.
• Avada töö, kus ei ole alles ühtegi tegevust
• Samal ajal on hooldustööde otsimise aknas näha, et töö on tühi (tulbas „valmis 0/0)
• Muuda töö olek „Tehtud“
• Vajuta „Rakenda“
• Tee töö rida uuesti aktiivseks ning vajuta „Kustuta“
• SALVESTA
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Pilt 56. Tühja töö kustutamine.

10.9. Töö saatmine UTG-sse
Peale hooldustöö aknas väljade täitmist on võimalik töö saata väliarvutisse ehk UTG-sse (Utility
To Go). Selleks tuleb esmalt hooldustöö aknas töö „Rakendada“ ja kindlasti ka salvestada.
Tööd on võimalik välja saata kohe või ka hiljem, nii Hooldustöö aknas kui ka Hooldustööde aknas.
Hooldustööde aknas tuleb töö märkida aktiivseks ning vajutada „Määra“.

Pilt 57. Töö teostaja määramine.

Seejärel on võimalik valida, kas saata töö konkreetsele kasutajale või kõigile nähtavaks. Pildi
näites (vt Pilt 58) kasutaja Empower AS kajastab tervet ettevõtet ning ees- ja perekonnanimi
konkreetseid kasutajaid. Kui määrata töö tervele ettevõttele, siis on UTG-s võimalus igal kasutajal
tööd enda vaates näha. Seda tuleks kasutada pigem lihtsamate tööde puhul, näiteks masti
tähistused. Kui on vajalik töö määrata konkreetsele kasutajale, siis tuleb ettevõtte asemel valida
konkreetne kasutaja ning „Rakenda“ → „OK“.
Seejärel on töö nähtav määratud saaja(te)l UTG seadmetes.

Pilt 58. Töö saatmine UTG-sse.
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11. Töö ümberkomplekteerimine

Partnerid peavad esitama tööd läbi UTG Enefit Connectile kontrollimiseks vahetult pärast tööde
teostamist. Kui kõiki hooldustöös olevaid tegevusi ei saa mingil põhjusel korraga ära teha, siis
sellisel juhul tuleb tegemata tegevused uueks tööks ümber komplekteerida.
Parim lahendus tööde ümberkomplekteerimiseks on hetkel järgmine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avada muudetav töö
Määramine maha võtta (aga tasub meelde jätta, kellele see määratud oli)
Määramise aknas Rakenda ja Okei
Töö olek muuta „Tehtud“ ning kopeerida töö nimi
Vajutada „Rakenda“ ning salvestada
Teha „Töös“ olekuga tegevused aktiivseks
Vajutada „Eemalda tööst“ ning valida „Loo uus töö ja liiguta tegevus selle juurde“

Pilt 59. Töö ümberkomplekteerimine.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avaneb uus töö, kus tuleb täita vajalikud väljad ära (enamus väljad tulevad eelmisest
tööst kaasa)
Muuta töö olek „Töös“
Vajutada „Rakenda“ ja salvestada
Seejärel määrata töö UTG-sse samale isikule, kellele varemgi määratud oli
Vajutada „Rakenda“ ja salvesta ning sulgeda see töö
Nüüd tuleb vana tehtuks muudetud töö üles otsida ning määrata see samuti UTGsse tagasi (kui kasutajaid on mitu, siis piisab ka ainult ühest nimest). Vana töö
UTGsse määramist ei tohi ära unustada, sest muidu ei ilmu see Enefit Connecti
kontrollimise vaates nähtavale. Kasutajatele tehtud tegevused UTGsse tagasi ei
ilmu.
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Pilt 60. Ümberkomplekteerimise tulemusel tekkinud uus töö.

12. Töö vaatamine MMS-is

Peale tegevuse lõpetatuks märkimist kaob vastav tegevus UTG tööde nimekirjast ning kõik
andmed on MMSis nähtavad.
Enefit Connect hakkab tööd kontrollima siis, kui töö olek on „Tehtud“. See tähendab, et kui töös
on mingeid tegevusi, mida selle tööga ei tehta, siis tuleb NIS-is töökäsust need asjad välja tõsta
teise töösse / tekitada uus töö (vt peatükk 11).
Kui on juba varakult teada, et töös võib puudujääke esineda, siis tasub ka ise see töö MMSis üle
vaadata ja parandada, mida parandada saab.
12.1. Tööde leidmine
UTG-st edastatud tööd on leitavad „Hooldustööd“
aknast (vt Pilt 61). Kõik UTG-s maha
märgitud tegevused ilmuvad paari minuti jooksul automaatselt NISi. Tähele tuleb panna, et töö
olek muutub alles siis „Tehtud“, kui kõik töös olevad UTG-sse määratud tegevused on „Pole
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midagi teha“ või „Lõpetatud“. Kui töös on „Pole võimalik teostada“ tegevusi, siis tuleb töö olek ise
käsitsi tehtuks muuta.
Tööde kiiremaks leidmiseks tasub kasutada veergude filtreerimist. Valmis (%) veerg reastada
kahanevalt. Töö olekuks jätta tehtud ja töös.
Kui otsitava töö nimi on teada, siis kirjutada see Filter väljale. Jälgida, et ei oleks üleliigseid
tühikuid, sest siis ei kuvata õiget tulemust.

Pilt 61. UTG-s edastatud tööd.

12.2. Tegevuste visualiseerimine
Selleks, et eristada, millistel objektidel tegevused tehti, panna linnuke „Erista objektid“ ette.

Pilt 62. Hooldustöö objektide eristamine.

12.3. Lisatud dokumentide vaatamine
• Teha hooldustöö aknas vastaval tegevusel topeltklõps.
• Avaneb seadmekaart, kus liikuda „hooldusandmed“ vahelehele.
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Otsida tegevuste alt üles õige tegevus ning teha see aktiivseks.
Kui tegevusele on dokument lisatud, siis on tegevuse ees kirjaklambri kujutis.
Vajutada „Ava manus“ nuppu ning lisatud dokument avaneb.

Pilt 63. Tegevustele lisatud dokumentide nägemine.

12.4. Seadmekaardi andmete üle vaatamine
Ülevaatamisel tuleb jälgida, et seadmekaardil olev info klapiks lisatud fotodega. Kõikidel
tegevustel on kindlad andmeväljad, mida partner selle tegevuse käigus muuta saab. Näiteks kui
on tehtud kilbi hooldamine, siis peab olema seadmekaardil ka tunnus korrastatud (vt Pilt 64). Kui
on tegu masti asendamisega, siis peab olema pandud „käigus alates“ kuupäev, kõrgus
maapinnast, masti klass ning puitmastil ka immutus. Kui need on unustatud UTGs muuta, siis
ärge tehke NISis neid muudatusi ise – need ei jõua kuhugi.
Seadmekaardi võib avada visualiseerimisega eristatud elemendilt kaardivaatest või hooldustöö
aknas tegevuselt topeltklõpsuga (vt Pilt 64).

Pilt 64. Seadmekaardi avamine.
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13. Akteerimine
Perioodi jooksul tehtud tegevuste NIS väljavõtte saab teha samuti planeeritud tegevuste
kaudu. Kindlasti peab enne olema avatud ka Hooldustööd
tegevused kuvatud olla.

aken, sest muidu ei pruugi kõik

Enne väljavõtte tegemist võiks tabelisse lisada kõik võimalikud väljad
•
•
•
•
•
•

akna

.

Avada „Hooldustööd“ aken
Avada „Planeeritud tegevused“ aken
Teha valikud: Too tegevused – Kõigi objektide jaoks, Olek – Lõpetatud, Tähtaeg – Kõik
Vajutada „Too tegevused“ nuppu
Teha tabelis paremklõps ning valida „Kuva kõik“
Filtreerida „Valmis“ veerg nii, et kuvaks read vahemikus üle-eelmise kuu viimasest
kuupäevast käesoleva kuu esimese kuupäevani. See on vajalik, et akteeritava kuu
esimesel ja viimasel päeval lõpetatud tegevused väljavõttes kindlasti kajastuksid. (Nt
oktoobri väljavõtte jaoks on vahemik 30.09.2021-01.11.2021)

Pilt 65. Valmis veeru filtreerimine.

•
•
•
•

Reastada tegevused tähestikulisse järjekorda
Teha tabelis paremklõps ning valida „Vali kõik“
Seejärel teha uuesti paremklõps ning valida „Ekspordi kõik faili“
Avanenud fail salvestada ja üle vaadata

Tabelit võib filtreerida nii NISis enne faili eksportimist kui ka alles Excelis.

Pilt 66. Tehtud tegevuste akteerimine.
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Demonteerimisega seotud tegevused NISi väljavõttes hetkel veel ei kajastu. Need kaovad koos
demonteeritud elemendi kustutamisega.

14. Seonduvad dokumendid

J3148 Trimble NIS tarkvara kasutajajuhend
J3367 Hooldusremondi tööde teostamine ja üleandmine
J399 Liinikoridoride hooldustööde teostamine ja üleandmine
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