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1
Eesmärgid ja kasutusala
Juhendi eesmärgiks on kirjeldada Utility To Go (UTG) kasutusfunktsionaalsust. Juhendist
lähtuvad elektrivõrgu ülevaatamise, hooldamise ja rikete kõrvaldamisega seotud isikud, kes
kasutavad tööde teostamiseks ja üleandmiseks UTG-d.
UTG kasutusfunktsionaalsus jaguneb kaheks mooduliks – rikke (DMS/Tasks) ja hooldus
(MMS). Kasutajale nähtavad valikud sõltuvad sellest, millised õigused/moodulid on kasutajale
lisatud. Osad juhendis kirjeldatud peatükid on omased ainult rikke UTG-le (DMS/Tasks) ning
need tunneb ära pealkirjas oleva tärni (*) järgi.
2 Mõisted
UTG – Utility To Go. Töövahend objektidel töötava personali jaoks.
DMS – Distribution Management System. Töövahend elektrivõrgu juhtimiskeskuse
võrgujuhtijate jaoks.
3 Mis asi on Utility To Go
Utility To Go (edaspidi UTG) on Trimble poolt loodud tarkvara, mida saavad kasutada
välitöödel töötavad elektrikud ja muu personal, kelle igapäevasteks tööülesanneteks on tööd
elektrivõrgu arendamisel, hooldamisel või rikete kõrvaldamisel.
Rikke UTG (DMS/Tasks) on liidestatud Distribution Management System (edaspidi DMS)
süsteemiga. DMS’i puhul on tegemist Trimble poolt loodud tarkvaraga mida kasutatakse Enefit
Connect OÜ-s (edaspidi EC) elektrivõrgu operatiivolukorra kujutamiseks ja elektrivõrgus
toimunud sündmuste (klienditeated, rikked, plaanid, lülimised, defektid) haldamiseks. Võrgu
juhtija saab suunata ülesandeid objektil töötavatele isikutele, kes omakorda saavad objektil
olles vajalikku infot läbi UTG rakenduse lugeda, uuendada ja lahendatuks märkida.
Korrashoiu UTG (MMS) on liidestatud Network Information System (edaspidi NIS) süsteemiga.
MMSi abil saab NIS keskkonnas ettevalmistatud hooldustöid näha ning sisestada infot töö
teostamise kohta. UTG-s olev võrgu informatsioon on reaalajas. See tähendab, et elektrivõrgu
seadmete tehnilised andmed ja asukohaandmed on samad, mis Trimble NIS-s.
Hooldusandmete muudatused on kõigile NIS ja UTG kasutajatele koheselt nähtavad.
Kõik sideühendused UTG ja serverite vahel on krüpteeritud kasutades HTTPS standardit.
4

Mis seadmega UTG kasutada saab

Joonis 1. UTG kasutamiseks sobivad seadmed
UTG tarkvara saab kasutada kõikide seadmetega (lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti,
mobiiltelefon), mis toetavad kaasaegseid veebilehitsejaid.
UTG tarkvara kasutamiseks on vaja interneti ühendust ja veebilehitsejat.
Seda, kas seade on piisav UTG tarkvaraga töötamiseks, saab testida järgneva lihtsa testiga.
Avada suvaline veebileht, näiteks postimees.ee. Kui selle lehe avamine ja kasutamine on
aeglane, siis on ka UTG kasutamine tõenäoliselt aeglane.
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5 Kuidas UTG’sse siseneda
NB! UTG ei tööta kasutades Internet Explorer’i, toetatud on Google Chrome, Firefox ja
Microsoft Edge.
Selleks, et UTG’sse siseneda, on vaja avada veebilehitseja (Google Chrome, Firefox või
Microsoft Edge) ja sisestada UTG aadress https://utg.energia.sise/.

Joonis 2. UTG aadressi sisestamine veebilehitsejasse.
UTG avalehel sisesta enda kasutajanimi ja parool.

Joonis 3. UTG avaleht.
6

UTG funktsionaalsuste nupud

Menüü nupp. Menüü kaudu saab sisse ja välja lülitada võrgu kihte, kasutada erinevaid
taustakaarte, lülitada UTG võrguta kasutamise režiimi, märkida maha huvipunktide, mõõta
objektide vahelist kaugust, kopeerida kaardi linki, lisada ja eemaldada ekraanilt otsetee nuppe,
avada minu seaded ja anda UTG rakenduse kohta tagasisidet.
Kihtide nupp. Kihtide menüü kaudu saab sisse ja välja lülitada erinevaid võrgukihte.
Näiteks saab eraldi võtta madalpinge või keskpinge võrgu vaatluse alla või ka koos vaadata.
Taustakaartide nupp. Taustakaardi menüü kaudu saab sisse ja välja lülitada erinevaid
taustakaarte.
Võrguta nupp. Võrguta menüü kaudu on võimalik salvestada maha enda arvutisse ekraani
piirides olevad võrguandmed. Tuleb kasuks kohas, kus levi puuduse tõttu ei pruugi topoloogia
ennast ära laadida.
Huvipunktide nupp (nähtav ainult rikke moodulis). Selle nupu kaudu on võimalik kaardile
salvestada huvipunkte. Huvipunktiks on mingi objekt millega oleks vaja teostada kas remondi,
hoolduse vms toiminguid.
Asukohaseaded nupp. Selle funktsionaalsuse kaudu saab sisse ja välja lülitada enda
asukoha ja personaalse info (nimi, ettevõtte info ja telefoninumbri) kuvamist teistele UTG
kasutajatele.
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Omaduste töötlemise nupp. Kui kasutajale on vastavad õigused antud, siis saab selle
nupu kaudu muuta soovitud objekti sisuandmeid.
Marsruudi otsimise nupp. Kui olete mõne objekti UTG-s aktiivseks teinud, siis ilmub ülesse
vasakule menüüribale vastav ikoon. Selle nupu abil saate otsida marsruuti enda hetke
asukohast huvi pakkuva objektini. Marsruut avatakse teie seadme kasutatud
navigeerimisprogrammis (nt. Google Maps). NB Windowsi kasutavates seadmetes ei tööta.
Kuva skeem nupp. Kui olete UTG-s mõne alajaama aktiivseks teinud, siis alajaama
skeemi on võimalik kuvada üleval vasakul menüüribal oleva nupuga.
Kauguse nupp. Selle nupu kaudu on võimalik kaardil mõõta kahe objekti vahelist kaugust.
Kopeeri kaardi link nupp. Selle nupu kaudu on võimalik kopeerida hetke asukoht kaardilt,
selleks, et seda hiljem ise kasutada või kolleegidega jagada.
Otseteede nupp. Selle menüü kaudu on võimalik kaardil alla serva lisada soovitud
funktsioonide otsetee nuppe.
Asukoha otsetee nupp. Seda nuppu vajutades saate tsentreerida kaardi praeguse
asukoha alusel.
Kaardi otsetee nupp. Seda nuppu vajutades võetakse taustakaart ekraanilt ära.
Võrgu otsetee nupp. Selle nupu abil saab lülitada sisse ja välja aktiivseid võrgukihte.
Hämardamise otsetee nupp. Selle nupu abil saab muuta ekraani heledust.
Kauguse otsetee nupp. Selle nupu abil saab mõõta kaardil olevate objektide vahelist
kaugust.
Vaatluste otsetee nupp. Selle nupu abil saab peita hooldusvaatlused.
Minu seadete nupp. Selle menüü kaudu on võimalik logida UTG’st välja ja muuta enda
kasutaja salasõna.
Tagasiside nupp. Mitte kasutada, avaneb Trimble tagasiside aken. Kui on soov
tagasisidet saata, siis saata kiri nis@enefit.ee.
Minu oleku nupp (nähtav ainult rikke moodulis). Selle menüü abil saab muuta enda olekut.
Igal UTG’d kasutaval isikul on olek (kas puhkab, on tööl jne), seda infot kasutab võrgujuhtija
ülesannete suunamisel. Olek on kohustuslik väli, mida peab iga isik tööl olles vastavalt
töökorralduslike reeglite järgi muutma.
Ülesanded nupp (nähtav ainult rikke moodulis). Selle menüü kaudu saab näha UTGsse
suunatud ülesandeid.
Värskenda loendit nupp. Selle nupu abil saab manuaalselt ülesannete akent värskendada.
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Ühenduseta kasutamiseks allalaadimise nupp. Selle nupu abil saab ülesandeid alla
laadida, selleks, et neid ilma interneti ühenduseta kasutada.
Hooldusülesanded nupp ((nähtav ainult hoolduse moodulis). Selle menüü kaudu saab
näha UTGsse suunatud hooldustöid.
Lemmikute eemaldamise nupp. Valige ülesanne ja klõpsake loendi all valikut „Eemalda
lemmikud“. Teie valitud ülesanne eemaldatakse loendist Minu hooldusülesanded.
Otsingu nupp. Selle nupu abil saab otsida UTG sees olevat infot.
Kaardi suurendamise nupp. Selle nupu abil saab suurendada kaardi vaadet.
Kaardi vähendamise nupp. Selle nupu abil saab vähendada kaardi vaadet.
7

UTG kaardil kuvatavad sümbolid
Rikkeline voolukatkestus
Plaaniline voolukatkestus
Rikke kõne/kliendi teade
Huvipunkt

8 UTG funktsionaalsused
8.1 Muuda olekut*

Joonis 4. UTG muuda olekut asukoht.

Muuda olekut funktsioon asub ekraani
vasakul üleval nurgas menüü funktsiooni
kõrval.
See funktsioon kirjeldab iga isiku olekut
(kas puhkab, on tööl jne), seda infot
kasutab
võrgujuhtija
ülesannete
suunamisel.
Olek on kohustuslik väli, mida peab iga isik
tööl olles vastavalt töökorralduslike reeglite
järgi muutma.
Näiteks tööle naastes ja sealt lahkudes
esimese asjana UTG's tegema.

Joonis 5. Muuda olekut.
Muuda olekut nupul vajutades avaneb rippmenüü mille all on valik olekuid.
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Töölt ära – kasutada siis kui tööpäev
lõpeb.
Puhkusel – kasutada puhkusele minnes.
Tööl – kasutada siis kui tööpäev algab
NB! Tööpäeva alustades tuleb valida olek
Tööl. Tööpäeva lõpetades tuleb valida olek
Töölt ära.

Joonis 6. Minu olek avatud.
8.1 Menüü
Menüü funktsioon asub ekraani vasakul üleval nurgas.

Joonis 7. UTG ekraanil menüü asukoht.

Joonis 8. Menüü.
Menüü nupul vajutades ilmuvad rippmenüüna nähtavale alammenüüd. Kui vajutada uuesti
menüü nupule sulgub rippmenüü.
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Joonis 9. Menüü avatud.
8.1.1

Kihid

Kihtide menüü kaudu saab sisse ja välja
lülitada erinevaid võrgukihte.
Kihtide sisse lülitamiseks on vaja panna
soovitud kihi ees olevasse ruutu linnuke ja
väljalülitamiseks
vastav
linnuke
eemaldada.
Sisse lülitatud võrgukihte näeb ekraani
keskel oleval kaardil.
NB! Vähem kihte tagab kiirema laadimise.

Joonis 10. Kihid alammenüü.
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NB! Kihtide erinevad elemendid on nähtavad teatud kindla kaardi suurendusastme juures. See
tähendab seda, et kui oled kihi sisse lülitanud ja mingil põhjusel seda kihti kaardil ei kuvata, on
vaja kaarti vastavalt kas suurendada või vähendada selleks, et soovitud kiht nähtavale ilmuks.
8.1.1.1 Alajaama kiht

Joonis 11. Alajaama kiht sisse lülitatud.
8.1.1.2 Piirkonnaalajaama kiht

Joonis 12. Piirkonnaalajaama kiht sisse lülitatud.
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8.1.1.3 Madalpingevõrgu kiht

Joonis 13. Madalpingevõrgu kiht sisse lülitatud.
8.1.1.4 Keskpingevõrgu 6 – 20kV kiht

Joonis 14. Keskpingevõrgu 6 – 20kV kiht sisse lülitatud.
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8.1.1.5 Keskpingevõrgu 35kV kiht

Joonis 15. Keskpingevõrgu 35kV kiht sisse lülitatud.
8.1.1.6 Kõrgepingevõrgu 110 - 330kV kiht

Joonis 16. Kõrgepingevõrgu 110 - 330kV kiht sisse lülitatud.
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8.1.1.7 Kõrgepingevõrk Elering kiht

Joonis 17. Kõrgepingevõrk Elering kiht sisse lülitatud.
8.1.1.8 Punktobjektide kiht

Joonis 18. Punktobjektide kiht sisse lülitatud.
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8.1.1.9 Kaitsealuste liikide kiht
See kiht on hetkel välja lülitatud, et UTG oleks kiirem.

Joonis 19. Kaitsealuste liikide kiht sisse lülitatud.
8.1.1.10 Rikete kiht*

Joonis 20. Rikete kiht sisse lülitatud.
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8.1.1.11 Klienditeadete kiht*

Joonis 21. Klienditeadete kiht sisse lülitatud.
8.1.1.12 Huvipunktide kiht*

Joonis 22. Huvipunktide kiht sisse lülitatud.
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8.1.1.13 Ajutiste objektide kiht*

Joonis 23. Ajutiste objektide kiht sisse lülitatud.
8.1.1.14 Lülitite olekute kiht*
Pole hetkel kasutusel.
8.1.1.15 Topoloogia kiht*
Topoloogia kiht iseseisvalt kaardil midagi nähtavale ei kuva. Selleks, et seda kihti kasutada,
tuleb paralleelselt sisse lülitada üks või mitu järgnevatest kihtidest: „Madalpingevõrgu kiht“,
„Keskpingevõrgu 6 – 20kV kiht“, „Keskpingevõrgu 35kV kiht“ või „Kõrgepingevõrgu 110
- 330kV kiht“

Joonis 24. Topoloogia kiht sisse lülitatud.
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Selle kihi sisse lülitamisega kuvatakse
ekraanile UTG kasutajad, kes on oma
asukoha jagamise sisse lülitanud.

Joonis 25. Asukohad kiht sisse lülitatud.
Kasutaja kohta tekib ekraani keskel Eesti kaardile
mehikese kujuline ikoon.

Joonis 26. Asukoha kuvamine kaardil.
Kui sellel ikoonil vajutada kuvatakse ekraani vasakus
servas vastava kasutaja informatsioon (nimi,
ettevõtte nimi, telefoni nr ja viimane aeg millal
asukoha infot muudeti).

Joonis 27. Kasutaja info kuvamise aken.
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Taustakaardi menüü kaudu saab sisse ja
välja lülitada erinevaid taustakaarte.
Valikutes on Eesti Maa-ameti kaardikihid
ning OpenStreetMap kiht. Viimane on
mõeldud tagavaravariandina, kui Maaameti kihid mingil põhjusel ei tööta.

Joonis 28. Taustakaart alammenüü.
NB! Mõned kihid võivad ilmuda nähtavale alles piisavalt kaarti teatud maani suurendades.
8.1.3

Võrguta

Võrguta menüü kaudu on võimalik
salvestada enda arvutisse ekraani piirides
olevad võrguandmed. Vajadusel saab
salvestada mitu erinevat piirkonda.
Seda selleks, et saaks neid andmeid hiljem
kasutada nendes piirkondades, kus on
teada, et võib esineda probleeme interneti
ühendusega. Võimaldab teha tööd ilma
interneti
ühenduseta
ning
lülitub
automaatselt ümber võrguta režiimi, kui levi
ei ole.

Joonis 29. Võrguta alammenüü.

Võrguta režiimis saab planeeritud ja tellitud
hooldusülesandeid lahendada ning näeb
seadmekaardi andmeid, ise uusi tegevusi
ja vaatlusi lisada ei saa. Rikketööde puhul
näeb ainult ülesande andmeid, aga neid
muuta ei saa.

NB! Kõik tööd mida teete ilma interneti ühenduseta laetakse rakenduse serverisse peale
interneti võrgu taastumist. Sellepärast tuleb meeles pidada, et oluline on aegajalt ka võrku
tagasi ühendumine, et info liiguks!
Selleks, et ekraani piirides olevad
võrguandmed maha laadida, on vaja
vajutada „Laadi alla offline piirkond“ ning
sisestada piirkonna nimi.
Joonis 30. Võrguta piirkonna allalaadimine.
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Programm küsib kas laadida see nähtav kaardi piirkond alla. Ei ole soovitatav laadida tervet
Eesti kaarti vaid salvestada väiksem piirkond. Võimalik on salvestada mitu erinevat piirkonda.

Joonis 31. Võrguta piirkonna salvestamine.

Käivitub andmete salvestamine. Salvestamine võib võtta mõned minutid aega.
Laadimise aeg sõltub sellest, milline on parasjagu kaardil oleva piirkonna suurendusaste ja kui
suur on seal asuvate võrguelementide arv.
Kui süsteem sai andmed edukalt laetud, tekib ekraanile vastava sisuga teade.
Kui süsteem ei saanud mingil põhjusel andmeid salvestada, tekib
ekraanile vastava sisuga veateade.
Peale edukat andmete laadimist tekib võrguta menüü aknas alla laaditud offline-piirkondade
all nähtavale kuupäeva ja kellaajaga inforida, mis ütleb, et ühenduseta andmed on loodud.

Joonis 32. Alla laaditud offline-piirkonnad.
Nüüd on võimalik neid andmeid kasutada, kui UTG peaks võrguta režiimile sattuma.
Juba

varasemalt

allalaetud

piirkondade

uuendamiseks

tuleb

avada

ning valida vastav piirkond, mida soovitakse uuendada.
Uuendamiseks tuleb kaardiaknasse suumida sama piirkond nagu algselt oli.
NB! Kui kuupäevaga inforida ei teki. siis ei olnud andmete laadimine edukas ja on vaja
käivitada salvestus uuesti. Seda, kas salvestus oli edukas või mitte, annab teile teada ekraani
all keskel ilmuv vastava sisuga teade.
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Huvipunkt menüü kaudu on võimalik
kaardile
salvestada
huvipunkte.
Huvipunktiks saab valida asukoha või
kindla objekti. Huvipunktiks on mingi objekt,
millega on vaja teostada kas remondi,
hoolduse vms toiminguid.

Joonis 33. Huvipunkt alammenüü.
Kui

teha

valik

„Anna

asukoht“,

siis

kuvab

süsteem

teate

. Nüüd on võimalik kaardil maha
märkida soovitud huvipunkt. Selleks tuleb kaardil soovitud asukohta liikuda ja vajutada hiire
vasakut klahvi. Asukoha muutmiseks saab seda lohistada. Asukoha salvestamiseks tuleb
vajutada

nuppu.

Teine variant on valida kaardilt objekt. Selleks tuleb teha soovitud objekt aktiivseks ning
vajutada kinnita.
Kui huvipunkt on maha märgitud, ilmub
ekraanile maha märgitud punkti kohale
märge ja kinnituse küsimise aken. Siin saab
soovitud punkti salvestuse kinnitada või
tühistada.

Joonis 34. Kinnita huvipunkt.
Peale kinnita nupu vajutamist kuvatakse
ekraanil huvipunkti sisu kirjeldamise aken.
Siin aknas on võimalik sisestada huvipunkti
kohta täiendavat infot. Kui olete väljade
täitmise lõpetanud vajutada
nuppu. Peale seda salvestab süsteem äsja
maha märgitud huvipunkti serverisse.
Kui salvestamine oli
edukas ilmub ekraanile vastava sisuga
teade.
Kui salvestamine ei
olnud edukas ilmub ekraanile vastava
sisuga teade.

Joonis 35. Huvipunkti sisu muutmine.
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NB! Selleks, et huvipunkti sisu aknas saaks salvesta nuppu vajutada, on vaja minimaalselt ära
täita vähemalt üks infoväli. Peale infovälja täitmist muutub salvesta nupp
sinist värvi
ja see annab teada, et salvesta nupp on nüüd aktiivne ja seda saab vajutada. Kui salvesta
nupp
on halli värvi, siis ei ole võimalik seda vajutada. Salvestamise toiming võib
süsteemi poolel natukene aega võtta!
Kui eelnevalt ei olnud kihtide menüüs huvipunktide vaadet sisse lülitatud, siis kaart äsja loodud
huvipunkti ei kuva. Selleks liigu kihtide menüüsse ja lülita huvipunktide vaade sisse.
Huvipunkti sisu vaatamiseks vajuta kaardil
soovitud huvipunkti peale.
Peale seda avaneb huvipunkti sisuinfo
aken. Siin aknas on võimalik huvipunkti
infot lugeda, muuta ja salvestada.
Huvipunkti sisu muutmiseks vajuta
pliiatsi kujulisel nupul.
Auto kujulise nupu abil saate otsida
marsruuti
enda
hetke
asukohast
huvipunktini. Marsruut avatakse teie
seadme
kasutatud
navigeerimisprogrammis (nt. Google Maps).

Joonis 36. Huvipunkti sisu vaatamine.
8.1.5

Asukohaseaded

Asukohaseaded menüü kaudu on võimalik
sisse ja välja lülitada enda personaalse info
ja enda asukoha kuvamist teiste UTG
kasutajate jaoks.
Selleks, et teised minu asukohta näeksid,
on vaja sisse lülitada Jaga minu asukohta.
Selleks, et teised saaksid minu asukohta
jälgida, on vaja sisse lülitada Jälgi minu
asukohta.
Selle funktsionaalsuse sisse lülitamine on
eelduseks kihtide all oleva asukohad kihi
kasutamiseks. Kui asukoha jagamist ja
jälgimist ei ole sisse lülitatud, ei ole ka
kihtide alt võimalik sinu asukohta näha.

Joonis 37. Asukohaseaded alammenüü.
NB! Selleks, et teised UTG kasutajad saaksid asukohad kihti sisse lülitades sinu infot ja
asukohta näha oleks vaja asukoha jagamine ja jälgimine eelnevalt sisse lülitada.
Koostasid:
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Kaugus menüü kaudu on võimalik kaardil
mõõta kahe objekti vahelist kaugust.
Vajutades kauguse nupul käivitub kauguse
mõõtmise funktsioon.
Ekraanile
ilmub
teade
Peale seda on võimalik
funktsiooni kasutada.

.
kauguse

Joonis 38. Kaugus alammenüü.
Kauguse mõõtmiseks on vaja esmalt maha
märkida objekt/asukoht millest alates
soovitakse kaugust mõõtma hakata ja siis
peale seda objekt/asukoht milleni vaja
kaugust mõõta.
Kui alguse ja lõpu punkt on maha märgitud,
kuvatakse kaardil nende vaheline kaugus.

Joonis 39. Kauguse mõõtmine.
Kui soovite äsja maha märgitud punktide
vahelist kaugust kustutada, vajutage
ekraani keskel üleval oleva kauguse mõõdu

Joonis 40. Kauguse mõõtmine.

kõrval olevat
nuppu.
Peale seda kustutatakse kaardilt kauguse
mõõtmisel maha märgitud punktid ja
ekraani üleval keskel kuvatakse number 0.
Nüüd on soovi korral võimalik uuesti mõnes
teises kohas objekti/asukoha vahelist
kaugust mõõta.
Kui enam kaugust mõõta ei soovi ja tahate
antud funktsiooni sulgeda, tuleb vajutada
veelkord number 0 kõrval olevale
nupule.
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Kopeeri kaardi link nupu kaudu on võimalik
kopeerida hetke asukoht kaardilt, et seda
hiljem ise kasutada või kolleegidega
jagada.
Selleks liigu kaardil soovitud kohta ja peale
seda vajuta kopeeri kaardi link nuppu.
Kui kaardi asukoha kopeerimine oli edukas
kuvatakse ekraanil
teade. Nüüd on võimalik seda kopeeritud
aadressi kas salvestada enda arvutisse või
kleepida see emaili ja saata kolleegile, et
siis kaardil teatud asukoht kiirelt ja
mugavalt üles leida ja avada. Kleepides
kopeeritud link veebilehitsejasse, avatakse
UTG rakendus ja kaardil kuvatakse täpsel
see asukoht, mis sai eelnevalt kopeeritud.

Joonis 41. Kopeeri kaardi link alammenüü.
UTG-s saab otse objekti peale minna ka Objectid url parameetriga. Selleks kirjutada ise
aadressi lõppu „?Objectid=(objekti ID)“. ID saab objekti seadmekaardilt. Nt:
https://utg.energia.sise/?Objectid=1924595
NB! Antud linke saavad kasutada ainult need isikud, kellel on olemas UTG kasutamiseks
kasutajanimi.
8.1.8

Otseteed

Joonis 42. UTG ekraanil otseteede asukoht.
Otseteed menüü kaudu on võimalik kaardi
alla serva lisada soovitud funktsioonide
otsetee nuppe. Maksimaalselt saab lisada
neli nuppu.

Joonis 43. Otseteed alammenüü.
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Hetke näites on kaardi alla serva lisatud
kolme funktsiooni otsetee nupud (asukoht,
kaart ja hämardamine).

Joonis 44. Otseteede paiknemine ekraanil.
Kokku on kuus otsetee nuppu:
Asukoha otsetee nupp. Seda nuppu vajutades saate tsentreerida kaardi praeguse
asukoha alusel. Selleks, et lubada oma asukoha jälgimine, oleks vaja selles seadmes millega
UTG'd kasutate sisse lülitada asukoha jälgimise teenus. See, kuidas seda erinevatel
seadmetel teha saab, oleks vaja vastava seadme kasutusjuhendist järgi vaadata.
Kaardi otsetee nupp. Seda nuppu vajutades võetakse taustakaart ekraanilt ära.
Võrgu otsetee nupp. Selle nupu abil saab lülitada sisse ja välja aktiivseid võrgukihte.
Hämardamise otsetee nupp. Selle nupu abil saab muuta ekraani heledust.
Kauguse otsetee nupp. Selle nupu abil saab mõõta kaardil olevate objektide vahelist
kaugust.
Vaatluste otsetee nupp. Selle nupu abil saab peita hooldusvaatlused.

8.1.9

Minu seaded

Minu seaded menüü kaudu on võimalik
muuta enda kasutaja salasõna.

Joonis 45. Minu seaded alammenüü.
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Tagasiside
menüü
kaudu
avaneb
automaatselt Trimble Google Docs küsitlus,
kus on võimalik anda hinnangut, kui rahul
ollakse UTG kasutamisega ning anda muid
kommentaare/ettepanekuid UTG kohta.
Seda valikut mitte kasutada!
Tagasiside
andmiseks/probleemidest
teatamiseks tuleb saata e-mail koos
probleemi
selgitusega
aadressile
nis@enefit.ee.

Joonis 46. Tagasiside alammenüü.
8.2

Rakendused

Joonis 47. UTG rakendused asukoht.
Rakenduste funktsioon asub ekraani paremal üleval nurgas ning on leitav läbi väikestest
ruutudest koosneva ikooni

, millele vajutades avaneb edasine valik – hooldus

või

ülesanded
. Avanevad valikud sõltuvad sellest, millised õigused/moodulid on
kasutajale lisatud.
Rikketöödega seotud kasutajatel on DMS/Tasks õigused, mis väljendub „Ülesanded“ valiku
olemasolus. Korrashoiutöödega seotud kasutajatel on MMS õigused, mis väljendub „Hooldus“
valiku olemasolus.
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Peale ülesannete ikoonil vajutamist avaneb
ülesannete aken, kus on näha kasutajale
suunatud ülesanded.
Selleks, et ülesannet vaadata, tuleb valida
ülesannete hulgast soovitud ülesanne.
Peale seda avaneb
sisuinfo aken.

valitud

ülesande

Joonis 48. Ülesannete aken.
Siin ülesande sisuinfo aknas on näha
ülesande üldinfo, ülesandega ühendatud
objektid,
ülesande
juurde
lisatud
kommentaarid ja ülesandele lisatud
manused. Siin nähtavad kommentaarid ja
manused on DMSis leitavad ainult
konkreetse ülesande juures.
NB! Objektiga seotud kommentaarid
lisatakse
objekti
sisuinfosse
(vt
8.2.1.2.1).
NB: Kommentaaride plokki kasutada ainult
siis, kui on vaja dispetšeriga mingeid
andmeid vahetada (nt levita piirkonnas
kirjutada „levi ei olnud“).
Tööaja plokk ei ole hetkel kasutusel.

Joonis 49. Ülesande sisuinfo.
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8.2.1.1 Ülesande üldinfo

Joonis 50. Ülesande üldinfo.

Ülesande üldinfo plokk asub ülesande vaates
kõige üleval. Selles plokis on ülesande üldinfo,
mis koosneb järgmistest väljadest:
ID – See antakse UTG poolt automaatselt.
Minu ülesanne olek - Seda saab määrata
UTG'g poolelt.
Ülesanne olek - Seda saab määrata UTG'g
poolelt.
Tüüp - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues
kaasa.
Alamliik - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues
kaasa.
Kiireloomulisus - Tuleb DMS'i poolt
ülesannet luues kaasa.
Vajab katkestust - Tuleb DMS'i poolt
ülesannet luues kaasa.
Hanke tellimus - Tuleb DMS'i poolt ülesannet
luues kaasa.
Kirjeldus - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues
kaasa. See info lisatakse võrgujuhtija poolt.
Ülesanne omanik - Tuleb DMS'i poolt
ülesannet luues kaasa.
Määratud - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues
kaasa.
Eriressurss on nõutud - Seda saab määrata
UTG'g poolelt. Näiteks kui on vaja rikke
kõrvaldamiseks kasutada tõstukit, siis see
tuleks siin ära märkida.
Kui vajutada muuda nuppu avaneb
töötle ülesannet aken. Siin aknas saab muuta
ülesande olekut, minu ülesande olekut ja
määrata
eriressursse.
Peale
soovitud
muudatuste tegemist tuleb vajutada salvesta
nuppu.

Joonis 51. Töötle ülesannet aken.

Ülesanne olek kirjeldab seda, mis staatuses
antud ülesanne on. Kui on staatuseks „ootel“,
siis pole veel selle ülesandega tegelema
hakatud. Kui hakati tegelema, siis määrata
staatuseks „töö on pooleli.“
Minu ülesanne olek kirjeldab seda, mida
ülesande lahendaja antud ülesandega teeb.
Vaikimisi on staatus „määratud“, lahendaja
saab valida, kas „vastu võetud“ (olen
ülesannet näinud, aga pole veel tegelema
hakanud), „teel“ (liigun objektile) ja „koha peal“
(olen objektil ja lahendan ülesannet).
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Ülesande külge ühendatud objektide plokk
asub ülesande vaates kohe üldinfo ploki all
teisel kohal. Selles plokis on näha kõik selle
ülesande külge ühendatud objektid.
Kui objektil hiire nupuga vajutada avaneb
ekraani vasakus servas infoaken, kus
kuvatakse selle objekti sisuinfo.
Objekti sisuinfo aknas on näha selle objekti
parameetrid. Parameetreid saab vaadata ja
muuta.
Kui avad objekti sisuinfo akna, siis selles
kuvatud objektid on vaatamise režiimis.
Kui soovid objekti parameetreid muuta,
tuleb vajutada objekti sisuinfo akna üleval
servas olevat muutmise nuppu
muutmise nupu ikoon muutub

. Kui
seest

valgeks
aktiveeritud.

režiim

on

muutmise

Joonis 53. Objekti sisuinfo aken vaatamise
režiimis.
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Peale seda tekivad muudetavate objektide
juurde väljad, mida saab muuta või millesse
saab infot sisestada.
Ülesandega seotud kommentaarid tuleb
samuti lisada siia. Kommentaar kirjutada
esialgse kirjelduse taha nii, et algne info
säiliks.
Peale

muudatuste

tegemist

vajutada

nuppu, mille leiab objekti sisuinfo
akna kõige alt.
Seda, kas muudatuse tegemine oli edukas
või mitte, annab teile teada vastavasisuline
teavitus
ekraani
üleval
keskel.
või
.
Objekti muutmise vaatest väljumiseks
vajutada ekraani üleval servas olevat
objekti muutmise nuppu
, nimetatud
nupp muutub peale muutmise vaatest
Joonis 54. Objekti sisuinfo aken muutmise
režiimis.

väljumist seest siniseks
. Selle järgi
saab aru, et oled muutmise vaatest
väljunud.

NB! Salvestamise protsess võib vahel natukene aega võtta, selleks olge kannatlikud.
8.2.1.2.2 Objekti parameetrid
Lisa manus - Seda saab määrata UTG'g poolelt.
ID - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Väline ID - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Nimi - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Klassifikatsioon - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Algusaeg - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Lõppemisaeg - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Seisund - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Seisundi info (prognoos) - Seda saab määrata UTG'g poolelt.
Seisundi info (praegune) - Seda saab määrata UTG'g poolelt.
Vastuvõtu olek - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Administratiiv-staatus - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Tegevuspiirkond - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Alajaam - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Rühm - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Fiider - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Jaotusalajaam - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
MP fiider - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Liitumispunkt - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Kliendipunkt - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Piirkond - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Pingeaste - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
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Kirjeldus - Seda saab määrata UTG'g poolelt.
Kokkuvõte - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Värskenda lülituse järelevaataja automaatselt - Tuleb DMS'i poolt ülesannet luues kaasa.
Mis juhtus - Seda saab määrata UTG'g poolelt.
Miks juhtus - Seda saab määrata UTG'g poolelt.
8.2.1.3 Ülesande kommentaarid
NB! Seda alamblokki kommentaaride edastamiseks mitte kasutada! Kommentaarid
lisada objekti sisuinfosse (vt 8.2.1.2.1).
Ülesande kommentaaride plokk asub
ülesande vaates ühendatud objektide ploki
all kolmandal kohal. Selles plokis on näha
kõik selle ülesande juurde lisatud
kommentaarid. Kommentaarid kuvatakse
järjekorras kõige viimasena sisestatud
kommentaar kõige esimesena.
Joonis 55. Ülesande kommentaarid.

Kommentaaride lisamiseks vajutage
kommentaari lisamise nupul.
Vajutades
kommentaaride lisamise
nupule
avaneb
"lisa
ülesandele
kommentaar" aken.
Siin aknas saab sisestada ülesandele
soovitud kommentaari. Peale kommentaari
sisestamist
vajuta
nuppu.
Salvesta nuppu vajuta ainult ühe korra.
Süsteem mõtleb natukene aega enne kui
lisa ülesandele kommentaari akna sulgeb.
Kui kommentaar on edukalt salvestatud
ilmub
ekraanile
vastav
teade

Joonis 56. Kommentaari lisamise aken.

.

NB! Kui vajutad salvesta nuppu mitu korda salvestatakse täpselt sama arv kordi kommentaari
väljale antud kommentaar.
8.2.1.4 Ülesande manused
Joonis 57. Ülesande manused.

Ülesande manuste plokk asub ülesande
vaates kommentaaride ploki all viimasel
kohal.
Siin on näha ülesandele lisatud manuseid.
Manuseid saab lisada
nupu abil.
Manusena
saab
lisada
järgnevate
laienditega faile: dwg, dxf, ddoc, bdoc,
cdoc, asice, ai, bmp, cr2, crw, eps, fpx, gif,
ico, indd, j2c, j2k, jfif, jif, jp2, jpe, jpeg, jpg,
jpx, nef, pcd, pdf, pef, png, psd, raw, tif, tiff,
7z, zip, rar.
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Manuse lisamise aknas saab lisada
ülesande külge pilte või dokumente.
Selleks vajuta
nupul ja vali välja
soovitud dokument või pilt, mida soovid
manusena ülesandele lisada.

NB!
Kui lisasid mitte lubatud failitüübi, kuvatakse vastav veateade, et antud tüüpi faile ei ole lubatud
lisasa.
Peale soovitud dokumendi välja valimist
vajuta
nuppu. Kui
manuse lisamine oli edukas, kuvab
süsteem ekraani üleval vastava teate
. Manuste plokis on
näha äsja lisatud dokument.
Joonis 59. ülesandele manus lisatud.
NB! Manuse salvestamine võib võtta natukene aega enne kui süsteem selle edukalt ära lisab.
8.2.1.5 Muud nupud
Värskenda loendit nupp. Ülesannete loetelu saab ka ise käsitsi värskendada. Seda oleks
vaja teha siis kui mingil põhjusel ei ole ülesannete loendit süsteemi poolt automaatselt
värskendatud ja teie soovitud ülesannet ei ole loendis näha. Ülesannete loetelu
värskendamiseks vajutage "värskenda loendit" nuppu.
Ühenduseta kasutamiseks allalaadimise nupp. Ülesandeid tuleks alla laadida siis, kui
teate, et lähete tööd tegema sellisesse piirkonda, kus võib ilmneda interneti või telefoni leviga
probleeme.
Ülesannete filtreerimise nupp. Saab filtreerida kuvatavaid ülesandeid oleku järgi –
kontrollitud, ootel, töö on pooleli.
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Vali soovitud ülesanded, mida soovid alla
laadida. Selleks pane ülesannete ees
olevasse ruutu linnuke. Peale valiku
tegemist
vajuta
nuppu.
NB! Võrguta olles näeb ülesannetel ainult
ülesande sisu ja saab kommentaari lisada.
Rikkekaardi poolt ei näe. Olekuid muuta ei
saa.

Joonis
60.
Ülesande
kasutamiseks allalaadimine.

ühenduseta
Järgnevalt avaneb allalaadimise suvandite
aken, kus küsitakse, mida soovid alla
laadida. Märgi soovitud valikute ette
linnuke. Ja kui rohkem muudatusi teha ei
soovi, siis vajuta
nuppu. Kui soovid
kaardi
ala
muuta,
siis
vajuta
nuppu.

Joonis 61. ülesande allalaadimise suvandid.

Joonis 62. ülesande kaardi ala muutmine.

Avaneb kaardi ala muutmise funktsioon.
Liikuke kaardil soovitud alale ja vajutage
nuppu. Kui ei soovi kaardi ala muuta
vajutage
nuppu. Peale valiku
tegemist
suunatakse
sind
tagasi
allalaadimise suvandid aknasse.
Kui valisid uue kaardi ala ja vajutasid
nuppu, siis allalaadimise suvandid
aknas on rohelist värvi kiri
. Kui
aga vajutasite
nuppu, siis
allalaadimise suvandid aknas on näha
nupp.

Joonis 63. ülesande allalaadimise suvandid piirkond valitud.
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Ülesannete allalaadimine käivitatud ja
süsteem salvestab valitud ülesanded teie
arvutisse.
Kui andmete laadimine õnnestus, siis
kuvatakse ekraanil teade
. Kui andmete laadimine ebaõnnestus, siis
kuvatakse
ekraanil
teadet

Joonis 64. ülesande allalaadimine.

.
8.2.2

Hooldus
Peale hoolduse
ikoonil
vajutamist
avaneb hoolduse aken, kus on näha kasutajale
suunatud hooldusülesanded ja piirkonnas
olevad vabad hooldusülesanded.
„Minu hooldusülesanded“ valiku all avanevad
kõik konkreetsele UTG kasutajale määratud
tööd ja tegevused ning ka need tööd, mis on
kogu ettevõttele määratud. (Töid saab määrata
mitmele kasutajale).
„Hooldusülesanded piirkonnas“ valiku all on
nähtavad piirkonnas kõigile sama ettevõtte
UTG
kasutajatele
vabalt
tegemiseks
kättesaadavad tegevused.

Joonis 65. Hooldusülesannete aken.
8.2.2.1 Hooldusülesanded
Selleks, et hooldusülesannet vaadata, tuleb valida ülesannete hulgast soovitud ülesanne. Kui
vajutada valitud töö nime järel olevale noolele, avanevad kõik selle tööga seotud tegevused.
UTG-sse määratud tegevused on kaardil kuvatud punaste ringidena või joontena. Kui kasutaja
ei soovi kaardil kõiki talle suunatud tegevuste sümboleid näha, siis saab need peita, kui
vajutada töö nime ees olevale silma ikoonile

.

Tegevuste nimekirjas tellitud tegevuse peale vajutamisel liigub kaardivaade vastavasse
piirkonda ja valitud objekt eristatakse. Kaardil kollasena kuvatud ring/joon on hooldustöös
aktiivseks tehtud tegevus.
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Joonis 66. Hooldusülesanded.
Kui töö nime ees on punane joon

, siis selle töö ühegi tegevusega ei ole veel midagi tehtud.

Kollane joon
tähendab, et mingi osa tegevustest on „valmis“. Roheline joon
tähendab,
et kõik tegevused on „valmis“ ning vastav töö kaob UTG-s näidatavate tööde nimekirjast (kui
tegutseda reaalajas).
8.2.2.1.1 Kaardil tegevuse valimine
Teise variandina saab tellitud tegevustele andmeid lisada kaardil klikates. Kaardil on punaste
ringidena/joontena näha kõik tellitud tegevused – kui antud kohas hiirega ühe korra klõpsata,
siis avaneb nimekiri nendest objektidest, mis jäid hiireklõpsu raadiusesse.

Joonis 67. Kaardil tegevuse valimine.
Nimekirjas punase ringi või punase joonena
on tellitud tegevus – kui sellele vajutada,
siis avaneb info sisestamise aken ning
saab tellitud tegevuse andmed sisestada.
Ülejäänud read kajastavad elektrivõrgu
elemente – kui näiteks kilbi real klõps teha,
siis avaneb vasakul pool kilbi seadmekaart
(vt täpsemalt peatükk 8.4).
Joonis 68.
avamine.
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Joonis 69. Kilbi seadmekaart.
8.2.2.2 Hooldusülesande lõpetamine

Üksiku hooldusülesande lõpetamiseks ning
märkuste ja piltide lisamiseks tuleb vajutada
tegevuse real olevat nuppu

Joonis 70. Tegevuse lõpetamine.

.

Avanenud aknas on võimalik lisada
tegevusele manuseid, märkus, tuleb defektid
üle vaadata ning vajadusel märkida õiged
andmed.
Manused – tuleb lisada tegevuse pilt
(vajadusel pildid) või muud vajalikud
dokumendid (nt skeemiparandus, mõõtmiste
protokollid vms). Vajutades „manused“ peale,
avaneb uus nupp „vali pilt“. Sealt saab valida
pildi kas olemasolevast seadmest või teha
kohe UTG-sse ise seadmega pilt. NB! Otse
UTGst pilti tehes ei salvestu foto
seadmesse.
Võimalik on lisada järgmisi faili formaate: ai;
bmp; cr2; crw; eps; fpx; gif; ico; indd; j2c; j2k;
jfif; jif; jp2; jpe; jpeg; jpg; jpx; nef; pcd; pdf; pef;
png; psd; raw; tif; tiff; dwg; dxf; ddoc; bdoc;
cdoc; asice. IOS seadmes on võimalik lisada
ainult pildifaile.
Joonis 71.
sisestamine.

Tegevuse

teostamise

info

Märkus – tuleb lisada vastavalt vajadusele tegevuse üldinfo koos selgitustega (näiteks kui on
juurde lisatud tegevus, pole vaja teha, pole looduses olemas vms)
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Defekti märkimine – iga tegevuse juures võib olla rohkem kui üks defekt. Vastavalt hooldustöö
sisule tuleb defektid korda märkida või vastavad väärtused lisada. Defekti korda tegemisel
tuleb kõige all „vali kõik“ nuppu kasutada. See tähistab, et defektid on kõik korda tehtud. Kui
midagi jääb millegi tõttu korrastamata, siis sinna linnukest mitte panna.
Andmeväljad – erinevatel tegevustel on erineva sisuga väljad, mida lisaks täita tuleb – loogika
on selline, et väljadel olev info peab vastama looduses olevaga. Tuleb jälgida, et kõik vajalikud
andmeväljad saaksid täidetud.
Teostamise valimine – kui tegevus on tehtud, siis tuleb info sisestamise aknas vajutada nupule
„märgi lõpetatuks“. Seda võib vajutada ainult juhul, kui tegevus on reaalselt tehtud! Kui
tegevust selle tööga üldse ei tehtud, siis ei märgi sellele mitte midagi.
NB! „märgi lõpetatuks“ nupu kõrval on ka teine nupp (sinisel taustal valge nool alla), kus
avanevad võimalused „Pole võimalik teostada“ või „Pole midagi teha“. Kui tegevust pole
võimalik teostada (siis tuleb valida „Pole võimalik teostada“) või kui looduses defekti ei esine
ja seega ei ole seal midagi vaja teha (siis tuleb valida „Pole midagi teha“). Nende tegevuste
valimise puhul tuleb kindlasti lisada ka selgitav märkus.
8.2.2.3 Seadmete hooldusandmete asukohad

Alajaama (AJ) punkt – AJ üldiste ehituslike
andmete, AJ maanduse ja -tähistuse
hooldusandmed.

Joonis 72. Alajaam.
AJ KP jaotla – alajaama kõrgepinge
latistuse, isolaatorite, liigpingepiirikute,
sädevahe
ja
KP
kaabliotste
hooldusandmed.

Joonis 73. KP jaotla.
AJ MP jaotla – MP jaotla tähistuse,
ehitusliku
seisukorra
ja
väljuvate
kaabliotste hooldusandmed.

Joonis 74. MP jaotla.
Ülejäänud seadmete hooldusandmed on
vastavate seadmete küljes.

Joonis 75. LK ja LP.
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8.2.2.4 Muud nupud
Värskenda loendit nupp. Hooldusülesannete loetelu saab ka ise käsitsi värskendada.
Seda oleks vaja teha siis kui mingil põhjusel ei ole hooldusülesannete loendit süsteemi poolt
automaatselt värskendatud ja teie soovitud ülesannet ei ole loendis näha. Loetelu
värskendamiseks vajutage "värskenda loendit" nuppu.
Lemmikute eemaldamise nupp. Valige ülesanne ja klõpsake loendi all valikut „Eemalda
lemmikud“. Teie valitud ülesanne eemaldatakse loendist Minu hooldusülesanded.
Ühenduseta kasutamiseks allalaadimise nupp. Hooldusülesandeid tuleks alla laadida siis
kui teate, et lähete tööd tegema sellisesse piirkonda kus võib ilmneda interneti või telefoni
leviga probleeme.
Vali soovitud ülesanded, mida soovid alla
laadida. Selleks pane ülesannete ees
olevasse ruutu linnuke. Peale valiku
tegemist
vajuta
nuppu.
NB! Võrguta olles saab hooldusülesannetel
eelnevalt tellitud tegevusi maha kanda. Ise
uusi tegevusi ja vaatlusi lisada ei saa.

Joonis 76. Hooldusülesande ühenduseta
kasutamiseks allalaadimine.
Järgnevalt avaneb allalaadimise suvandite
aken, kus küsitakse, mida soovid alla
laadida. Märgi soovitud valikute ette
linnuke. Ja kui rohkem muudatusi teha ei
soovi siis vajuta
nuppu. Kui soovid
kaardi
ala
muuta
siis
vajuta
nuppu.
Joonis 77. ülesande allalaadimise suvandid.

Joonis 78. ülesande kaardi ala muutmine.
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tagasi
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Kui valisid uue kaardi ala ja vajutasid
nuppu siis allalaadimise suvandid
aknas on rohelist värvi kiri
. Kui
aga vajutasite
nuppu siis
allalaadimise suvandid aknas on näha
nupp.
Joonis 79. ülesande allalaadimise suvandid piirkond valitud.
Ülesannete allalaadimine käivitatud ja
süsteem salvestab valitud ülesanded teie
arvutisse.
Kui andmete laadimine õnnestus, siis

Joonis 80. ülesande allalaadimine.

kuvatakse ekraanil teade
. Kui andmete laadimine ebaõnnestus, siis
kuvatakse
ekraanil
teadet

8.3 Otsi
Otsi funktsioon asub ekraani paremal üleval nurgas, luubi kujuline ikoon. Selle abil saab otsida
UTG sees olevat infot.

Joonis 81. UTG otsi funktsiooni asukoht.
Selleks, et otsingu funktsiooni käivitada on
vaja vajutada

nuppu.

Joonis 82. otsi funktsiooni nupp.

Joonis 83. otsingu aken.
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vajuta

otsingu aknas
nuppu. Peale seda ilmub
akna alla rippmenüüna valik otsingu info
tüüpidest. Soovitud tüübi valimiseks vajuta
soovitud tüübil. Peale sobiva infotüübi
valimist saab hakata infot otsima.

Joonis 84. otsitava infotüübi muutmine.

Joonis 82. info otsimine.

Info otsimiseks kirjuta soovitud otsingu
tekst otsingu aknasse. Peale seda käivitub
otsing automaatselt ja sa näed otsingu välja
kõrval
märki. See märk näitab, et
süsteem otsib soovitud infot. Kui otsing
millegipärast automaatselt ei käivitu, oleks
vaja otsing manuaalselt käivitada. Selleks
vajuta kas
"ENTER" klahvi.

nuppu või klaviatuuril

Kui otsing on info üles leidnud tekib otsingu
akna alla rippmenüü.
Rippmenüü pakub vastavalt sisestatud
infole leitud valikuid. Leitud valikud on
grupeeritud info tüüpide kaupa (infotüübi
nimi on ümbritsetud tumehalli ruuduga ja
tähistab infotüübi ploki algust).

Joonis 83. otsing on info üles leidnud.
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Joonis 84. välja otsitud objektisisuinfo aken ja objekti asukoha kuvamine kaardil.
Peale objekti valimist viiakse ekraani keskel oleval kaardil teid objekti juurde. Kaardil on nähtav
objekt, tema asukoht. Objekti sisuinfo on nähtav ekraani vasakus servas asuvas infoaknas.
Infoaknas on näha objekti nimi milleks on antud näites " L07KOL:846:(Kristiine), KOL P AJs(isoleerplaat)" ja objekti sisuinfo.
Siin näites on otsitud välja alajaam. Peale
alajaama ikoonil vajutamist on näha
sisuinfo aken ekraani vasakus servas.
AMR-päringu saatmise nupp (nähtav
ainult rikke moodulis).
skeemi kuvamise nupp (nähtav ainult
AJ puhul).
Joonis 85. välja otsitud alajaama sisuinfo
aken ja asukoha kuvamine kaardil.

objekti sisuinfo muutmise nupp (nähtav
ainult vastava õiguse olemasolul).

8.4 Seadmekaart
UTGs on võimalik vaadata objekti seadmekaardi infot, hoolduse ajalugu ja kliendipunkti infot.
Lisaks on võimalik näha ja liikuda mööda lülitite toiteliini.
8.4.1

Seadmekaardi info

Kaardil võrguobjektil vajutades
vasakule seadmekaardi info.

ilmub

Joonis 86. Objekti seadmekaardi info.
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Vastava võrguobjekti hooldusandmete infot
näeb valides rea "HOOLDUS". Siin menüüs
saab kasutaja vajadusel ise lisada tegevusi
ja vaatluseid.

Joonis 87. Objekti hoolduse info.
8.4.3 Jälitusfail
"JÄLITUSFAIL" menüüs on võimalik näha ja liikuda mööda lülitite toiteliini. Jälitus kasutab NISi andmeid ning pole mõeldud töötama lülitite reaalsete asendite järgi. Ka on lülititel eelmise
päeva masteri seis - öösel uuendatakse UTG-s lülitite asend vastavalt master baasi seisule.
Jälituses osalevad objektid: AJ latt, alajaam, KÕP VL, KP element, KP lüliti, KP osa, KP
sulavkaitse, MP element, MP jaotla, MP LP, MP lüliti, MP osa, P AJ latt, P AJ VL, piirkonna
alajaam, kolmemähiseline toitetrafo, kolmemähiseline trafo, toitetrafo, trafo.
Jälituse funktsioonid:
• Üles
(upline) liigub
valitud
elemendist/osast liinipidi toitepunktini.
• Järgmine (direct upline) - liigub liinipidi
üles järgmise kaitsva seadmeni.
• Alla (downline) - liigub alla kõikidesse
otspunktidesse - liini lõpuni või avatud
lülitini (ka MP osa, mistõttu näidatakse
klientide arvu).
• Eelmine (direct downline) - liigub
liinipidi alla esimese kaitsva seadmeni
või avatud lülitini
• Tühjenda Katkestab/lõpetab
jälitustegevuse.

Joonis 88. Objekti jälitusfail.
8.4.4 Kliendipunktide andmed
UTG-s on võimalik vaadata kliendipunkti andmeid. Selleks tuleb kliendipunkt aktiivseks teha
ning vasakul „objekti seadmekaardi“ menüüs valida „kliendipunktid.“
Kui vajutada sellele reale, siis avanevad LP-ga seotud kliendipunktid (neid võib olla ka mitu)
ning tuleb valida kliendipunkt ning peale seda avanevad kliendipunktiga seotud andmed ning
kõige lõppu kerides on võimalik leida ka kliendi kontaktandmed.
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Joonis 89. Kliendipunkti andmed UTG-s; kliendi kontaktandmed UTG-s.
9 Seonduvad dokumendid
J3362 UTG kasutusjuhend korrashoiutööde üleandmiseks
JKVL582 Trimble Utility To Go ülevaatustööde sisestusjuhend partnerile
JKVL565 UTG rikete töövoo juhend
JKVL583 Trimble Utility To Go (UTG) enesekontrolli tööde sisestusjuhend
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