
 

ند
 س
وع
وض
م

 
ند
 س
وع
ن

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 راهنماي كاربريسند 
  ارجاعات
  برق كشورسامانه سنجش و پايش انرژي 

  

نسخه 
1.0 



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

ند
س

 

   1   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

  فهرست
 1 ......................................................................................................... فهرست

 2 ..................................................................................................... ارجاعات 

 3 ...................................................................... ديو نصب كنتور جد رييتغ 

 15 .................................................................................... يانرژ تبادل 

 23 ................................................................... يانرژ ريمقاد رييتغ و اصالح 

 32 ......................................................................... هاشركت يپنل ارتباط 

 35 ............................................................................... سوابق ارجاعات 

 35 .................................................................................. يتبادل انرژ 

 35 .................................................................. ير انرژير مقاديياصالح و تغ 

 36 .................................................................... دير و نصب كنتور جدييتغ 

 

   



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

ند
س

 

   2   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

  ارجاعات
 در اين دهند،مي ارجاع كشور برق شبكه مديريت شركت جمله از و ديگر هايشركت به هاشركت كه هاييدرخواست و هاپيام

  :است درخواست نوع چهار شامل شوند. ارجاعاتمي ناميده ”ارجاعات“ كلي طور به و شودمي انجام بخش

 جديد كنتور نصب و تغيير .1

 انرژي تبادل .2

 انرژي مقادير تغيير و اصالح .3

 هاپنل ارتباطي شركت .4

 مديريت”شركت براي مستقيما ايجاد، از پس ”انرژي مقادير تغيير و اصالح “ و ”جديد كنتور نصب و تغيير“ هايدرخواست

  . باشند گردش در كارشناس چند يا يك بين است ممكن آنجا در و شوندمي داده ارجاع ”شبكه

 برق اگر. دارد را ايمنطقه برق آن هايمجموعه زير كننده و درخواست ايمنطقه برق به ارجاع امكان فقط ارجاع اين -
 شركت اگر. باشدمي ارجاع امكان آن زيرمجموعه هايشركت و ايمنطقه برق به آنگاه بود، درخواست كننده ايمنطقه
 .)دو هر يا(مي باشد  ارجاع امكان توزيع شركت آن ايمنطقه برق به آنگاه بود، كننده درخواست توزيع

يا اي  زيرمجموعه، با تاييد درخواست توسط هر برق منطقه هايشركت و ايمنطقه در صورت ارجاع درخواست به برق -
 توزيع، درخواست از كارتابل ديگري خارج نمي شود و منتظر تاييد باقي مي ماند.

اي، درخواست از كارتابل كاربران توزيع و يا در صورت تاييد درخواست توسط يك كاربر توزيع و يا يك كاربر برق منطقه -
 اي خارج مي شود.كاربران برق منطقه

براي شركت كاربر ارسال مي  صورت اين در با شركت مشخص بود، "خاص" نقش داراي درخواست كننده ثبت كاربر اگر -
   شود.

 صورت كاربر اين خود به ارجاع صورت اين در بدون شركت باشد، "خاص" نقش داراي درخواست كننده ثبت كاربر اگر -
  . گرفت خواهد

  .شودمي فرستاده كننده تبادلدريافت  شركت بهتوسط ارسال كننده تبادل  ايجاد از پس ”انرژي تبادل“ درخواست 

 .شودمي فرستاده “ شبكه مديريت” بهدرخواست تبادل  ،تبادل توسط دريافت كننده تبادل تأييددر صورت   -

 . خوردمي بازگشتارسال كننده تبادل  شركت به انرژي مقادير تغيير و تأييد عدم صورت در  -

ثبت درخواست، اين تبادل به صورت خودكار توسط سامانه  تاريخ روز از 10تبادل پس از  ارجاع به پاسخ عدم صورت در -
 .شد سامانه اعمال خواهد در انرژي تاييد مي شود و مقادير

 ارجاع شركت به را هادرخواست اين از يكي دهنده ارجاع شركت كاربر وقتي كه است صورت اين به درخواست يك كلي فرآيند

 از ارجاع مربوطه، (هاي)كاربر به ارجاع از پس. كندمي ارسال باشد نيز ايران برق شبكه مديريت شركت تواندمي كه گيرنده

 بخش وارد كه زماني گيرنده ارجاع گيرد. كاربرمي قرار گيرنده ارجاع كاربر اختيار در و شودمي خارج دهنده ارجاع كاربر دسترس

نمايش "انتخاب درخواست و كليك بر روي كليد  با و كندمي مشاهده اند،شده ارسال او براي كه را ارجاعاتي شود، ارجاعات
 پايان را درخواست يا دهد ارجاع ديگري گروه به لزوم صورت در و ببيند را درخواست كامل مشخصات تواندمي "جزئيات و اقدام

  .دهد



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

ند
س

 

   3   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

 درخواست شناسه شماره شود. اينمي ثبت آن براي ”درخواست شماره“ عنوان به ايشماره درخواست، يك ايجاد ابتداي در

 را درخواست فعلي وضعيت توانمي شماره اين با  ها،شركت بين ارجاع بعدي برگشتهاي و رفت طول در همواره و است مربوطه
 بخش در توانمي را دارد، قرار شركتي چه از كاربر كدام اختيار در اكنون هم كه اين و درخواست هر فعلي وضعيت. كرد بررسي

  .كرد مشاهده درخواست نوع به مربوط تب در  ”گزارشات“

شركت“و ” شبكه يريتمد“ يدر بخش ارجاعات را به دو دسته كل يكاربر يهاگروه توانيم ي: به طور كليكاربر يهاگروه -
 گروه كاربران. يرندگيدر دسته دوم قرار م يعتوز يهاو شركت يابرق منطقه يهاكرد. كاربران شركت يبنديمتقس” ها

كنند و انجام دهند  يبررس شود،يرا كه به آنها داده م يارجاعات تواننديدرخواست ندارند و تنها م يجادامكان ا شبكه مديريت
و ارجاع  يددرخواست جد يجادها امكان اارجاع دهند. كاربران گروه شركت هاشركتانواع از  يگريد گروهو در صورت لزوم به 

 شده داده ارجاع آنها به درخواستي اگر ”يتبادل انرژ“ يهادارند و در مورد درخواست” هشبك يريتمد“آن را به كاربران 
  آن را دارند.  يباشد، امكان بررس

  دكمه با عناوين زير وجود دارد: چهارشوند، در صفحه ارجاعات ها وارد بخش ارجاعات ميزماني كه كاربران گروه شركت

  تغيير و نصب كنتور جديد .1
  تبادل انرژي .2
  اصالح و تغيير مقادير انرژي .3

 هاپنل ارتباطي شركت .4

  
” ارجاع“ توان وارد بخش ايجاد درخواست مربوطه شد. پس از ايجاد درخواست، با زدن دكمهها ميبا زدن هر كدام از اين دكمه

  مورد نظر ارجاع داد. گروهتوان درخواست را به مي

 . شوديداده م يحتوض ينجااست كه در ا ييهامراحل و روال يهر درخواست داراها: درخواست -

 

  يدو نصب كنتور جد ييرتغ
كند و شبكه ارسال مي يريتمد يبرارا درخواست  ،بخش ينكند، از ا يكنتور قبل يگزينرا جا يبخواهد كنتور يكه شركت يزمان

  . دهدياطالع م

 است. يابرق منطقه يهاشركت يارامكان تنها در اخت ينرا ندارند و ا يدرخواست ينچن يجادامكان ا يعتوز يهانكته مهم: شركت

  مراحل
وضعيت. است” شد انجام“ و” يدر حال بررس“، ”ثبت شد“ ،"تغيير و نصب كنتور جديداعالم "هاي يتوضع يدرخواست دارا ينا

  .شودمي انجام” شبكه مديريت“ كاربران دست به فقط” شد انجام“ و” يدر حال بررس“ يها
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 و تغيير اعالم“ مرحله از شود،مي ثبت” يدو نصب كنتور جد ييرتغ“درخواست  يككه  يزمان ”:ثبت شد“ يتوضع .1
به محض ” جديد كنتور نصب و تغيير“ درخواست ترتيب بدين. روديم” ثبت شد“به مرحله ” جديد كنتور نصب
  .يردگيقرار م” شد ثبت“ وضعيت در ارجاع

 به را درخواست او اگر رسد،يم ”شبكه يريتمد“ كاربر دست به درخواست كه يزمان ”:يدر حال بررس“ يتوضع .2

  .روديم ”يبررس حال در“ يتوضع به دهد، درخواست ارجاع يگريد كاربر

 انجام“ يتوضع به درخواست كند، حذف و ييدتأ را درخواست ”شبكه يريتمد“ كاربر اگر ”:شد انجام“ يتوضع .3

  .روديم ”شد

  درخواست ايجاد
 كنتور و قبلي كنتور مشخصات و شماره كه شودمي باز فرمي ”ارجاعات“ زيرمنوي در ”جديد كنتور نصب و تغيير“ دكمه زدن با

  .كرد وارد آن دربه صورت زير توان مي را جديد
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مانند تصوير باال، ميتوان ساير اطالعات تجهيز   PGDSبعد از وارد كردن كد يكتاي صنعت برق و پس از استعالم از سامانه ي 
  واكشي و قابل مشاهده است. PGDSاز سامانه 

  :است زير فيلدهاي شامل فرم اين 

 )(اجباري شركت .1

 استان (اجباري) .2

 )(اجباريذينفع   شركت .3

 )(اجباري موضوع .4

 استعالم كنتور قديم .5

 )ياجبار(  زيتجه برق صنعت يكتاكد ي 5.1

 ي)اجبار( زيتجه نوع 5.2

  ميقد كنتور انتخابعدم  5.3
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 قديم كنتور .6

 سريال كنتور ( اجباري) 6.1

  ( اجباري)زيتجه نام 6.2
  ( اجباري)زيتجه يسيانگل نام 6.3
  ي تجهيز( اجباري)نگيسپاچيد كد 6.4
 ستگاهيا نام 6.5

  )نام ايستگاه انتها(اين فيلد براي تجهيز خط است  6.6
 ايستگاه يسيانگل نام 6.7

  )نام انگليسي ايستگاه انتها (اين فيلد براي تجهيز خط است  6.8
 ي ايستگاهنگيسپاچيد كد 6.9

 ايستگاه PGDSكد  6.10

  )(اين فيلد براي تجهيز خط است  انتها ستگاهيا PGDS كد 6.11
  )(اجباريينام تيظرف 6.12
  )است  اجباري(اين فيلد براي تجهيز ترانس و  هياول ولتاژ 6.13
  )است اجباري(اين فيلد براي تجهيز ترانس و  هيثانو ولتاژ 6.14
 ثالثيه (براي تجهيز ترانس) ولتاژ 6.15

 )ي استاجبارسطح ولتاژ اتصال به شبكه سراسري (اين فيلد براي تجهيز واحد نيروگاهي و  6.16

 )است اجباريسطح ولتاژ فيدر (اين فيلد براي تجهيز فيدر و  6.17

  )است اجباريسطح ولتاژ(اين فيلد براي تجهيز خط و  6.18
  نصب تجهيز (براي كنتورهاي جديد است) خيتار 6.19
 جمع آوري تجهيز (براي كنتورهاي قديم است) خيتار 6.20

 )(اجباريجمع آوري كنتور خيتار 6.21

 نوع واحد نيروگاهي (اين فيلد براي تجهيز واحد نيروگاهي و اجباري است) 6.22

 )(اين فيلد براي تجهيز خط است  )لومتريك حسب بر(طول خط 6.23

 )(اين فيلد براي تجهيز خط است خط مقاومت 6.24

  (اين فيلد براي تجهيز خط و براي خطوط تبادلي، اجباري است) ابتدا بردار بهره تيمالك درصد 6.25

 استعالم كنتور جديد .7

  )ياجبار(  زيتجه برق صنعت يكتاي كد 7.1
  )ياجبار( زيتجه نوع 7.2
  جديد كنتور انتخاب عدم 7.3

 كنتور جديد .8

موجود نباشد ابتدا بايد در سامانه  مدام و سپس از طريق مدام در سريال كنتور ( اجباري و اگر كنتوري  8.1
 سامانه سپاك وارد شود)
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 "ايجاد ايستگاه محل نصب فيزيكي جديد"كه در صورت نياز بايد از گزينه   محل نصب فيزيكي كنتور(اجباري 8.2
 استفاده شود و نبايد خالي باشد)

  ( اجباري)زيتجه نام 8.3
  ( اجباري)زيتجه يسيانگل نام 8.4
  ي تجهيز( اجباري)نگيسپاچيد كد 8.5
 ستگاهيا نام 8.6

  )نام ايستگاه انتها(اين فيلد براي تجهيز خط است  8.7
 ايستگاه يسيانگل نام 8.8

  )نام انگليسي ايستگاه انتها (اين فيلد براي تجهيز خط است  8.9
 ي ايستگاهنگيسپاچيد كد 8.10

 ايستگاه PGDSكد  8.11

  )(اين فيلد براي تجهيز خط است  انتها ستگاهيا PGDS كد 8.12
  )(اجباريينام تيظرف 8.13
  )است  اجباري(اين فيلد براي تجهيز ترانس و  هياول ولتاژ 8.14
  )است اجباري(اين فيلد براي تجهيز تراني و  هيثانو ولتاژ 8.15
 ثالثيه (براي تجهيز ترانس) ولتاژ 8.16

 )ي استاجبارسطح ولتاژ اتصال به شبكه سراسري (اين فيلد براي تجهيز واحد نيروگاهي و  8.17

 )است اجباريسطح ولتاژ فيدر (اين فيلد براي تجهيز فيدر و  8.18

  )است اجباريسطح ولتاژ(اين فيلد براي تجهيز خط و  8.19
  نصب تجهيز خيتار 8.20
 جمع آوري تجهيز خيتار 8.21

 )(اجبارينصب  كنتور خيتار 8.22

 نوع واحد نيروگاهي (اين فيلد براي تجهيز واحد نيروگاهي و اجباري است) 8.23

 )(اين فيلد براي تجهيز خط است  )لومتريك حسب بر(طول خط 8.24

 )(اين فيلد براي تجهيز خط است خط مقاومت 8.25

  (اين فيلد براي تجهيز خط و براي خطوط تبادلي، اجباري است) ابتدا بردار بهره تيمالك درصد 8.26

 توضيحات .9

 شرح درخواست 9.1

 عبارت متداول 9.2

 افزودن به عبارات متداول .10

 ذخيره فايل .11

 ارجاع  .12

 انصراف .13
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 استان بايد بصورت متن پر شود.است. آن زيرمجموعه هايشركت و جاري كاربر شركت شامل ”ذينفع شركت“ و ”شركت“ ليست

 كنتور و شود ديسمانت قديم كنتور شود. اگر پر كامل بايد هاآن از يكي مشخصات حداقل جديد و قديم كنتورتب  دو بين از
 است، نبوده كنتوري آن از پيش و باشد جديد كنتور است. اگر كافي قديم كنتور مشخصات كردن پر نشود، آن جايگزين ديگري

 حالت اين است. در الزم دو هر كردن پر شود،مي قبلي كنتور جايگزين جديدي كنتور اگر اما. نيست الزم قديم كنتور كردنپر

 توانندنمي تاريخ دو اين از يك هيچ باشد. همچنين بزرگتر جديد كنتور نصب تاريخ از تواندنمي قديم كنتور جمع آوري تاريخ

استعالم گردد.سپس شماره سريال  PGDSد.كافي است كد يكتاي صنعت برق تجهيز از سامانه باشن بزرگتر جاري تاريخ از
مربوطه و محل نصب در كنتور جديد و تاريخ جمع آوري كنتوردر تب كنتور قديم يا تاريخ نصب كنتور در كنتور جديد تكميل 

  شود.شود و ارجاع ثبت 

 كنتور بخش در ،كت و استان و شركت ذينفع و موضوع تكميل مي شودشر شود،مي باز درخواست اين صفحه كه زماني:  نكته

  .كند انتخاب را تجهيزها انواع از يكي تواندمي فرد و شودمي فعال  pgdsاستعالم از سامانه  هايگزينه جديد كنتور و قديم

ايجاد "همچنين در صورت نياز به ايجاد محل نصب كنتور جديد كافي است از دراپ داون مربوط به محل نصب كنتور ، گزينه ي 
 ذكر شود. حتماانتخاب شود و سپس الزم است نام محل نصب جديد در قسمت شرح درخواست  "ايستگاه محل نصب جديد

  يمقد كنتور مشخصات  1.1.1.2.1
  :است يرز موارد شامل يمقد كنتور يبرا يزتجه نوع

   قديم كنتور انتخاب عدم -5 خط -4 فيدر -3 ترانس -2 نيروگاهي واحد-1

كد يكتاي صنعت برق تجهيز و پس از استعالم ، شماره سريال  كردن پر باشد، شده انتخاب اول گزينه چهار از يكي كه صورتي در
 فعال "pgds "دكمه استعالم از سامانه  گزينه، هارچ اين از يكي انتخاب با كنتور و تاريخ جمع آوري كنتور اجباري است.

 .شودمي

 كه صورتي شوند. درمي غيرفعالباكس مربوط به كنتور قديم بطور كامل  ”قديم كنتور انتخاب عدم“ گزينه انتخاب صورت در 

 .كندمي انتخاب را گزينه اين كند، وارد را قديم كنتور مشخصات نخواهد فرد

ر كد يكتاي صنعت برق تجهيز مورد نظرش را پر كرده و نوع تجهيز مورد نظر را انتخاب كند و سپس استعالم در صورتي كه كارب
واكشي و   PGDSيكتاي صنعت برق، اطالعات در باكس مربوط به كنتور بطور كامل از سامانه  بگيرد در صورت وجود اين كد

نظر پيغام مرتبط نمايش داده مي شود. .فقط كاربر بايد شماره اطالعات تكميل ميشود و در صورت عدم وجود كد يكتاي مورد 
  سريال مورد نظر را از بين شماره هاي كنتور موجود در كمبو باكس و تاريخ جمع آوري كنتور را انتخاب كند.

  

 

  

  در قسمت را انتخاب نماييد. تمام فيلدهاي مشابه كه  "عدم انتخاب كنتور قديم"نكته : درصورتي كه گزينه اي غير از
و  "استعالم كنتور جديد"تكميل مي شود .فيلدهاي مشابه آن در قسمت   "كنتور قديم"و   "استعالم كنتور قديم"
 نيز پر مي شود.  "كنتور جديد"

  به ليست عبارات  "افزودن به عبارت متداول"متني كه در قسمت شرح درخواست نوشته مي شود را ميتوان با گزينه
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  رجاعات بعدي مي توان آنها را درقسمت عبارات متداول مشاهده و استفاده كرد. متداول افزود و از ا

  

 يدجد كنتور مشخصات  1.1.1.2.2

  :است ريز موارد شامل ديجد كنتور يبرا زيتجه نوع
  ديجد كنتور انتخاب عدم -5 خط -4 دريف -3 يروگاهين واحد-2 ترانس-1
 ، استعالم از پس و زيتجه برق صنعت يكتاي كد كردن پر باشد، شده انتخاب اول نهيگز چهار از يكي كه يصورت در
دكمه  نه،يگز چهار نيا از يكي انتخاب با است ياجبار كنتور نصب خيتار  و نصب محل و كنتور اليسر شماره جاديا

  .شوديم فعال استعالم كد
 در شونديم رفعاليغ كامل بطور ديجد كنتور به مربوط باكس ”ديجد كنتور انتخاب عدم“ نهيگز انتخاب صورت در

  .كنديم انتخاب را نهيگز نيا كند، وارد را ديجد كنتور مشخصات نخواهد فرد كه يصورت
نمايش داده نمي  صورت نيا ريغ در باشد شده فيتعر سامانه در قبل از حتما ديبا كنتور اليسر شماره تب نيا در

   شود.
 ، كنتور نصب محل به مربوط داون دراپ از است يكاف ديجد كنتور نصب محل جاديا به ازين صورت در نيهمچن

 درخواست شرح قسمت در ديجد نصب محل نام سپس و شود انتخاب "ديجد نصب محل ستگاهيا جاديا" ي نهيگز
 .شود ذكر حتما
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تواند يك فايل براي كنتور هاي ذخيره فايل، ارجاع و انصراف قرار دارند. با زدن دكمه ذخيره فايل، كاربر ميدر اين صفحه، دكمه
 به ”جديد كنتور نصب و تغيير اعالم“ حالت از درخواست درخواست، ايجاد زمان در ”ارجاع“ دكمه زدن بامورد نظر آپلود كند. 

  در مديريت شبكه ارسال خواهد شد. "جديد كنتور نصب و تغيير "براي گروه د و رومي ”شد ثبت“ وضعيت

 كنتور نصب و تغيير“ نوع از جديدي درخواست شود، ارجاعات صفحه وارد شبكه مديريت از گيرنده ارجاع شخص كه زماني

  .دارد قرار ارجاعات گريد در درخواست است. اين شده ارسال او براي ”شد ثبت“ وضعيت با كه بيندمي ”جديد

 

 توجه با و  PGDS سرويس وب درخواست ارجاعات از طريق اتصال به ايجاد زمان درPGDS كد مربوط به هايسنجيصحت
بعد از زدن  بود، شده اعالم صحيحي كد كه صورتي در و شود مقايسه مي PGDS داده  پايگاه شركت با كد و تجهيز نوع به

 اطالعات نمايش داده مي شود.، PGDSدكمه استعالم از سامانه 
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  " ‘ "شود. مانند اين پيام مربوط به زماني است كه كاراكترهاي نامعتبر وارد مي
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وجود ندارد. شايان ذكر است در صورتي كه  PGDSشود كه كد وارد شده در پايگاه داده سامانه اين پيام زماني مشاهده مي
اي ايجاد شده باشد اما جهت تاييد به مديريت شبكه ارسال نشده ط برق منطقهتوس PGDSافزار درخواست تعريف تجهيز در نرم

آن نهايي نشده است، امكان ارسال تغيير و نصب براي آن تجهيز وجود ندارد كه در ارجاعات  PGDSباشد، به دليل اينكه كد 
شود. لذا تنها زماني امكان ارسال تغيير و مشخص مي "تاييد نشده است PGDSتجهيز در پايگاه داده "سامانه سنجش با عنوان 

اي ايجاد و به مديريت توسط برق منطقه PGDSافزار نصب براي هر تجهيز وجود دارد كه اطالعات مربوط به آن تجهيز در نرم
  شبكه ارسال شده باشد.

ابقي اطالعات واكشي و نمايش داده مي شود و سپس موجود و صحيح بود م PGDSدر صورتي كه اطالعات در پايگاه داده  
  .كرد توان ايجادرا مي سنجش سامانه در درخواست

  باشد. قسمت مربوط به كنتور جديد در فرم نيز مانند قسمت كنتور قديم مي
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  مستندات  1.1.1.2.3
 تواندكاربر مي نياز، صورت در كه شودمي داده نمايش پائين گريد در مربوطه مستندات درخواست شماره برروي كليك با كاربر 

 تا و نمائيد حذف يا ويرايش است كرده ايجاد كاري گردش همين در كاربر خود كه مستندي كه صورتي در يا ايجاد مستندي
 كليك با همچنين .شودنمي ذخيره مستندات روي شده انجام هايويرايش از سوابقي هيچ نشده داده ارجاع درخواست وقتي
  كند كه محدوديتي براي تعداد دفعات دانلود نيست. دانلود را تواند مستندمي "دانلود" دكمه برروي

  
  بدون انتخاب شماره درخواست مي توان متوجه شد كه درخواست مستند دارد و يا خير. "فايل پيوست"از طريق ستون 

 گزارش  1.1.1.2.4

 بخش يك و فيلتر چهار و گريد يك داراياز زير منوي سوابق ارجاعات قابل دسترس و  جديد كنتور نصب و تغير گزارشات بخش

 "توضيحات"و  "موضوع"، ” شركت“،  "وضعيت"،  "شماره درخواست"  شامل بخش اين فيلترهاي .است گريد زير در توضيحات
 كه است هاييشركت شامل شركت ند. فيلترهست"  تاريخ ارجاع تا "و   " تاريخ ارجاع از "،  " شركت ارسال كننده ارجاع "، 

 زيرمجموعه توزيع هايشركت توانندمي ايمنطقه برق هايشركت كاربران ترتيب اين . بهدارد را آنها ديدن اجازه كاربر اين

 مديريت كاربرانبينند. مي كومبو اين در را خودشان شركت تنها توزيع هايشركت برانركا اما ،ببينند كومبو اين در نيز را خود

 .كنند مشاهده كومبو اين در را  هاشركت تمام توانندمي نيز شبكه

 :است زير ستونهاي داراي گريد

 ستدرخوا شماره -1

 فايل پيوست  -2

  ارجاع تاريخ -3
 دهنده ارجاعگروه  -4

 نقش ارجاع دهنده -5

 ارجاع دهنده  -6

 گروه ارجاع گيرنده  -7

 نقش ارجاع گيرنده -8
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 گيرنده ارجاع -9

 موضوع -10

 شركت -11

 انرژي مصرف محل شركت -12

 توضيحات -13

 وضعيت -14

 اين . بهشودمي چيده نزولي صورت بههر درخواست وضعيت و سپس بر اساس  درخواست شماره ابتدا براساس هادرخواست

 نزوليبه صورت   تاريخ ترتيب به درخواست قبلي هايوضعيت و گيردمي قرار باال در درخواست هر وضعيت آخرين همواره ترتيب

  .شوندمي ديده خاكستري رنگ با و گيرندمي قرار آن زير در

  
  

گروه  براي و شده ايجاد ”مازندران ايمنطقه برق“ كاربر توسط  “ 20789 “ شماره درخواست كه شودمي ديده جا اين در
 ”طيري مليحه“ سپس و است داشته قرار ”شد ثبت“ وضعيت در ابتدا در است، شده ارسال ”تغيير و نصب كنتور جديد“كاربري 

است.  ”بررسي حال در“ درخواست اين وضعيت است. آخرين كرده ارسال ”مليحه طيري“ گروه كاربري براي را درخواست اين
 فعال و است نرسيده پايان به هنوز درخواست كه توان فهميدمي درخواست وضعيت آخرين است. از مشخص نيز ارجاعات تاريخ

و با تاييد يكي از اعضاي گروه كاربري دريافت كننده، چرخه اين ارجاع  دارد قرار  ”جديدتغيير و نصب كنتور “گروه  كارتابل در
 كند.تغيير مي "انجام شد"به پايان مي رسد و وضعيت به 

 ،گريد زير در شود، كليك درخواستها شماره از يكي روي اگر ترتيب اين است. به انتخاب قابل گريد در ”درخواست شماره“ ستون
 مشاهده ،و مستندات مربوط به شماره درخواست  بود شده وارد ”جديد كنتور نصب و تغيير“ فرم در كه خواستدر جزئيات

  .شودمي

  همچنين امكان مشاهده و دانلود تمامي مستندات اضافه شده به درخواست در گريد دوم وجود دارد.
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 انرژي تبادل
 هاشركت از يكي تبادل اين پذيرد. درمي صورت طريق اين از شود،مي انجام شركت دو ميان كه انرژي تبادل هايدرخواست

 انرژي كننده دريافت شركت هم و كننده ارسال شركت است. هم انرژي كننده دريافت ديگر شركت و است انرژي كننده ارسال

 دريافت يا كننده توانند ارسالمي توزيع هايدهند. شركت ارجاع مقابل شركت به را آن و باشند درخواست كننده شروع توانندمي

  كنند. ايجاد را درخواست و باشند انرژي كننده

 دريافت يا و كننده ارسال شركت دو هر تأييد به بايد و شودمي انجامبازه زماني قابل انتخاب   يك براي تبادل درخواست هر 

 مشترك مجازي كنتور براي شده مبادله راكتيو و اكتيو انرژي مقدار شود، تاييد درخواست كه صورتي برسد. در انرژي كننده

  شود.مي ثبتدر ديتابيس  انرژي كننده دريافت و كننده ارسال شركت دو ميان

در صورتي كه شركت دريافت كننده درخواست مقادير انرژي ارسال شده از شركت ديگر را تاييد نكند و آن را تغيير دهد و آن  
  شود. اگر شركت ارسال كننده آن را تاييد كند، اطالعات مستقيما در سامانه اعمال مي را براي شركت ارسال كننده بفرستد،

، اطالعات آن درخواست به صورت خودكار بماند شركت دو از يكي كارتابل در روز ده از بيش درخواستي كه صورتي در همچنين
 وجود مجدد تبادل درخواست ايجاد امكان باشد، تبادل  داراي شده تعيين بازه در كنتور كه صورتي در شود.در سامانه اعمال مي

  . ندارد

  شود.در واقع موارد زير به عنوان اعتبار ستجي اطالعات وارد شده بررسي مي

  .كننده دريافت همان براي و زماني بازه همان در ديگري درخواست وجود عدم 

  .انتها از ابتدا تاريخ كوچكتري بررسي

  با روز جاري يكسان نباشد.بررسي اينكه تاريخ انتها 

  .جاري كاربر با انرژي كننده دريافت/كننده ارسال تطابق يكي از بررسي

  .ها شركت اين تبادل براي كنتور مجازي وجود  بررسي

 .تبادل درخواست بازه در كنتور بودن مانت بررسي

 دو بين مجازي كنتور باشد. تخصيص شده تعريف مجازي كنتور بايد دهند،مي انجام انرژي تبادل كه شركتي دو مياننكته : 

 ميان مجازي كنتور بخش اين گيرد. در مي صورت ”انرژي تبادالت“ زيرمنوي و ”تنظيمات“ منوي طريق از از اين مسير شركت

 شركت عنوان به شركت كدام و ابتدا شركت عنوان به شركت كدام كه شودمي تعيين همچنين و شودمي انتخاب شركت دو

 شده مبادله انرژي  ،گيردمي صورت تبادلي درخواست شركت دو آن ميان كه زماني ترتيب اين به است انرژي تبادل يك انتهاي

 هايستون در انرژي                      انرژي كننده ارسال شركت = ابتدا شركت -1:گيردمي قرار زير هايستون در كنتور

 .گيردمي قرار كنتور ورودي

  .گيردمي قرار كنتور خروجي هايستون در انرژي               انرژي      كننده دريافت شركت = نتهاا شركت -2

  مراحل
 داده نشان ”شده رد“ و ”شده تأييد“ و ”بررسي حال در“ صورت به ”انرژي تبادل گزارشات“ بخش در درخواست فعلي وضعيت

 .شودمي
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 ”بررسي حال در“ وضعيت -1

دوم  شركت رد يا و تأييد به كه زماني تا و رودمي ”بررسي حال در“ وضعيت به شودمي ايجاد درخواست كه زماني
  .ماندمي وضعيت اين در باشد، نرسيده

 ”شده تأييد“ وضعيت -2

 كه دهدمي نشان رود. اينمي ”شده تأييد“ وضعيت به درخواست كند، ”تاييد“ را درخواست ”شركت دوم“ كاربر اگر

  .است رسيده پايان به درخواست و است شده ثبت تبادل كنتور براي تبادل هايداده
 و ”انرژي كننده دريافت شركت“ ،”انرژي كننده ارسال شركت“ وضعيت سه داراي ”زيرسيستم“ زيرمنوي در تنظيمات منوي در
 كجا از خود هايروال طي درخواست كه دهندمي نشان وضعيت سه اين از كدام است. هر ”شبكه مديريت شركت“

  رود. مي كجا به

 

 يانرژ تبادل درخواست يجادا
 فرم كند، كليك ”ارجاعات“ بخش در ”انرژي تبادل“ دكمه روي ”توزيع“ شركت كاربر كه زماني

  .شودمي باز ”انرژي تبادل“

  
  :است زير فيلدهاي داراي انرژي تبادل فرم

 انرژي كننده ارسال -1

 انرژي كننده دريافت -2

 ابتدا خيتار -3

 انتها خيتار -4

 (KWh)  اكتيو انرژي مقدار -5

 (KWh)  راكتيو انرژي مقدار -6

  .است اجباري فيلدها اين تمام كردن پر
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 انتخاب نظر مورد شركت ”انرژيكنندهارسال“ كومبوي از كه هستند. زماني خالي تمام فيلدها به غير از تاريخ شدن باز زمان در

 و گيرندمي قرار به غير شركت ارسال كننده انرژي در نظر گرفته شده،”انرژي كننده دريافت“ كومبوي در هاشركت بقيه شود،
 "انتها يختار"از  يدبا "ابتدا تاريخ" بود. خواهند متفاوت شركت دو انرژي كننده دريافت و كننده ارسال همواره ترتيب اين به

  وجود ندارد . يندهها در آ يخكوچكتر باشد و امكان انتخاب تار

 ايجاد امكان صورت اين غير در باشند، يكي جاري كاربر شركت با بايد انرژي كننده دريافت يا كننده ارسال شركت دو از يكي
   .شد خواهد داده نمايش ”ندارد مطابقت جاري كاربر با انرژي كننده دريافت/كننده ارسال“ پيغام و ندارد وجود درخواست

 تبادل، اعمال زمان است. در ماه يك براي شود،مي وارد ”راكتيو انرژي مقدار “ يا و ”اكتيو انرژي مقدار“ عنوان به كه مقداري
  :شودمي تقسيم زير عدد بر و شودمي ضرب 1000 در مقدار اين

  96 × تبادل ماه روزهاي تعداد

يا  4 × 24  روز يك طول در )،بار يك دقيقه 15 هر( شودمي ثبت كنتور هر براي ركورد چهار تعداد ساعت هر در كه جا آن از
 باال عدد بر شده وارد مقدار كنتور، براي شده تبادل انرژي مقدار درج زمان در و است ثبت قابل كنتور هر براي ركورد 96 همان

  .شودمي گرفته نظر در تبادل مقادير اعمال زمان در نيز تابستاني ساعت پايان و آغاز شد. زمان خواهد تقسيم

هاي مورد انجام شده باشد تا در قسمت ارسال كننده و دريافت كننده شركت قبالبراي ثبت يك تبادل انرژي بايد مراحل زير 
 نظر قابل رويت و انتخاب باشند:

پست انجام  –ابتدا بايد پست مجازي بين دو مركز متقاضي تبادل تعريف شود. اين امكان در قسمت اطالعات پايه  -
 ه بايد مد نظر قرار گيرد: شود. نكاتي كمي

تبادل انرژي ايجاد شود (البته  –شروع شود.بايد اين امكان در قسمت تنظيمات  Tنام التين پست بايد با حرف   -
در صورتي كه از قبل وجود نداشته باشد.) در اين بخش امكان مشاهده تمامي تبادالت تعريف شده بين مراكز قابل 

 .مشاهده است

كننده مراكز تبادل حال در قسمت ارجاعات و كليك بر روي كليد تبادل انرژي، در قسمت ارسال كننده و يا دريافت -
  باشد. قابل مشاهده و انتخاب مي

  يرندهگ ارجاع شركت توسط يانرژ تبادل درخواست يبررس  1.1.2.2.1
 با است، كرده دريافت را ارجاع كه قابلم شركت كاربر شود،مي داده ارجاع مقابل شركت به انرژي تبادل درخواست كه زماني
 او براي ”انرژي تبادل“ نوع از درخواستي كه كندمي مشاهده خود ارجاعات گريد درو كارتابل جاري  ارجاعات بخش به ورود

 ”انرژي تبادل“ نوع از هايدرخواست شود،مي داده ارجاع شبكه مديريت غير كاربران به كه درخواستي تنها .است شده ارسال
  .هستند
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 بخش به ورود با بود، شده ارسال او براي “ 15092“ شماره درخواست كه ”يجانغربيآذربا استان برق عيتوز“ كاربر جا اين در

 تبادل“ عبارت روي كليك دارد. با قرار ارجاعات گريد در كه كندمي مشاهده ”انرژي تبادل“ نوع از درخواست يك ارجاعات

 دهد. درمي نمايش را كاربر اين به شده ارسال ارجاع مشخصات كه شودمي باز فرزند گريد يك اصلي، گريد زير در ”انرژي

 تبادل“ فرم كند، كليك "و اقدام ياتجزئ يشنما"چك باكس را انتخاب نموده و با كليك برروي دكمه  كاربر اين كه صورتي

   .است شده ايجاد درخواست مشخصاتوي حا كه شودمي داده نمايش جزئيات ارجاع)(”انرژي

  
 تواند، در صورت كليك برروي دكمه ويرايش مي شوندمي داده نمايش كاربر به صرفاً و هستند غيرفعال فيلدها تمام فرم اين در

 ارجاع صفحه به درخواست ”ارجاع“ دكمه زدن با كند. سپس عوض را ”راكتيو انرژي مقدار“ و ”اكتيو انرژي مقدار“ فيلد دو مقدار

 شود.بازدن دكمه ارجاع، اطالعات كنتور مستقيما در ديتابيس ثبت مي ندهد، تغيير را مقدار دو اين كاربر كه صورتي رود. درمي
 ارسال بود، كرده ايجاد را ارجاع كه شركتي براي درخواستبا زدن دكمه ارجاع  دهد، تغيير را مقدار دو اين از يكي كاربر اگر اما

  بايد در نظر داشت كه براي هر تبادل فقط يكبار امكان ويرايش وجود دارد. .شودمي

 ”ارجاع“ دكمه زدن با ترتيب است. بدين داده تغيير را راكتيو انرژي مقدار ”يجانغربيآذربا استان برق عيتوز  “ كاربر باال شكل در
  .شودمي مشاهده زير صفحه ارجاع درصفحه
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 به و شودمي خارج ”يجانغربيآذربا استان برق عيتوز“ كاربر كارتابل از “ 15092“ شماره درخواست ارجاع، اين انجام از پس

 .گرددبرمي ”زيتبر شهرستان برق عيتوز“ كاربر كارتابل

 درخواست برگشت از پس يانرژ تبادل  1.1.2.2.2
 وضعيت از باالتر سفيد رنگ با و است فعال وضعيت يكي كه دارد وجود رديف دو 15092شماره درخواست براي زمان اين در

  .شودمي داده نشان خاكستري رنگ با كه دارد قرار قبلي

  
 نشان و بود خورده تيك ”كننده ارسال شركت تأييد“ ستون زير و بود آمده وجود به درخواست ايجاد زمان در خاكستري رديف

  .اندبوده انرژي كننده ارسال شركت تأييد مورد رديف اين در شده مشخص ”راكتيو“ و ”اكتيو“ مقدارهاي كه دادمي

 تأييد“ ستون تنها دليل همين به و است خاكستري رديف با متفاوت ”راكتيو“ و ”اكتيو“ مقادير داراي جا اين در سفيد رديف
 اين نيستند، انرژي ”كننده ارسال“ شركت تأييد مورد هنوز مقادير اين كه جا آن از و است خورده تيك ”كننده دريافت شركت

  باشد. است درحال بررسي مي ”ارسال كننده“و وضعيت آن چون منتظر تاييد مجدد شركت  است نخورده تيك ستون

 دهنده ارجاع شركت توسط يانرژ تبادل  1.1.2.2.3
  شود. بررسي دهنده ارجاع شركت توسط بايد ديگر بار برگردد، آن كننده ايجاد شركت به درخواست باال مطابق اگر

 تواندمي تنها و دهد تغيير را انرژي مقادير بار تواند ايننمي دهنده ارجاع شركت كه است اين دارد وجود جا اين در كه اينكته 

 آن كارتابل در روز ده درخواست و ندهد انجام را كار اين كه صورتي كند. در ارسال ”انرژي پايش و سنجش دفتر“ براي را آن

اين تبادل  ”انرژي پايش و سنجش دفتر“كند. كاربران در پايگاه داده ثبت مي را درخواست به صورت خودكار سامانه بماند، باقي
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 برق عيتوز“ كه درخواست كننده ايجاد شركت كاربر كه شودمي ديده تصوير زيردرتوانند مشاهده كنند. را در سوابق ارجاعات مي
  باز را درخواست است، بوده ”زيتبر شهرستان

 كهندارد. درصورتي را آنها تغيير امكان كاربر و هستند غيرفعال ”راكتيو انرژي مقدار“ و ”اكتيو انرژي مقدار“ فيلد است. دو كرده

  .شودمي در ديتابيس ثبت درخواستاطالعات  بزند، را ”اعمال“ دكمه كاربر

  
  

و تاييد  ”دريافت كننده انرژي“نمونه چرخه يك درخواست تبادل انرژي برگشت خورده از شركت  16552شماره درخواست 
  توان مشاهده كرد. در تصوير زير مي ”انرژي پايش و سنجش دفتر“ در سوابق ارجاعات يك كاربر ”ارسال كننده انرژي“شركت 

  

 
  كه با توجه به تيك مربوط به تاييد مي توان روال را بررسي كرد.

دفتر بازار برق شركت  "ع دهنده اول يعني ارجا 3در رديف  "تائيد شركت ارسال كننده"مربوط به  CheckBoxتك بودن تيك 
  بوده كه ارجاع آن به منظور تاييد آن نيز بوده است. "توزيع نيروي برق استان گلستان

آزادي "نيز يعني ارجاع دهنده اول  2مربوط به تائيد شركت دريافت كننده در رديف  CheckBoxهمچنين تك بودن تيك 
 "ويرايش و مجدد ارجاع شده است و در نهايت توسط  "آزادي فرد"واست توسط بوده كه به اين معني است كه همان درخ "فرد

  ارسال شده است. ”انرژي پايش و سنجش دفتر“اعمال و براي  "دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
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 سامانه در يانرژ تبادل درخواست خودكار اعمال  1.1.2.2.4
 تاريخ از پس روز ده تاريخ شود. اينمي تعريف آن براي انقضاء تاريخ يك شود،مي ايجاد ”انرژي تبادل“ درخواست يك كه زماني

به صورت  را درخواست اين سامانه نشود، "اعمال" توسط هيچ كاربري درخواست اين انقضاء تاريخ تا است. اگر درخواست ايجاد
  كند. مي در ديتابيس اعمال مكانيزه

مربوط به تائيد شركت ارسال كننده خالي است. اين به اين معني است  CheckBoxشود، همانطور كه در تصوير مشاهده مي
شده  در ديتابيس اعمال به صورت مكانيزه سامانهتوسط  درخواست اين كه شركت ارسال كننده ارجاع مربوطه را اعمال نكرده و 

   .است

 يانرژ تبادلگزارشات 
  .است فيلتر پنج و گريد يك داراي ”انرژي تبادل“ گزارشات بخش

 خيتار“و  ”تبادل شروع خيتار“ ، ”انرژي كننده دريافت“ ، ”انرژي كننده ارسال“ ، ”درخواست شماره“ شامل بخش اين فيلترهاي
 ديدن اجازه كاربر اين كه است هاييشركت شامل ”انرژي كننده دريافت“ و ”انرژي كننده ارسال“ هستند.. فيلتر ”تبادل انيپا

 كاربران ترتيب اين بهتبادل هايي كه در اين بازه قرار دارند .  ”تبادل انيپا خيتار“و  ”تبادل شروع خيتار“فيلتر دارد.  را آنها

 هايشركت كابران ببينند. اما كومبوها اين در نيز را خود زيرمجموعه توزيع هايشركت توانندمي ايمنطقه برق هايشركت

 كومبوها اين در هاشركت تمام توانندمي نيز شبكه مديريت بينند. كاربرانمي كومبوها اين در را خودشان شركت تنها توزيع

 :است زير هايستون داراي گريد.كنند مشاهده

 درخواست شماره -1

 ارجاع تاريخ -2

 دهنده ارجاع -3

 گيرنده ارجاع -4

 )كننده (انرژي ارسال -5

 )كننده (انرژي دريافت -6

 تبادل شروع خيتار -7

 تاريخ پايان تبادل -8

 اكتيو -9

 راكتيو -10

 كننده ارسال شركت تأييد -11

 كننده دريافت شركت تأييد -12

 پايش و سنجش دفتر تأييد -13

 ارجاع شرح -14
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 انقضاء تاريخ -15

  وضعيت -16
 وضعيتش در كه تغييراتي ترتيب به نيز درخواست هر و شوندمي چيده نزولي صورت به درخواست شماره اساس بر هادرخواست

 و گيردمي قرار باال در درخواست هر وضعيت آخرين همواره ترتيب اين بهشود. مي چيده نزولي صورت به است، شده ايجاد
   .شوندمي ديده خاكستري رنگ با و گيرندمي قرار آن زير در تاريخ نزولي ترتيب به درخواست قبلي هايوضعيت

 ستونير ز در يانرژ تبادالت گزارشات بخش در باشد، يانرژ كننده ارسال ،درخواست كننده يجادا شركت كه يصورت در -

 خود ارسال كه درخواست كننده يجادا شركت كه است آن يمعنا به و است خورده يكت ”كننده ارسال شركت ييدتأ“

  .است موافق تبادل ينا با است، بوده يانرژ كننده
 زير در انرژي تبادالت گزارشات بخش در باشد، انرژي كننده دريافت ،درخواست كننده ايجاد شركت كه صورتي در -

 كه درخواست كننده ايجاد شركت كه است آن معناي به و است خورده تيك ”كننده دريافت شركت تأييد“ ستون
 .است موافق تبادل اين با است، بوده انرژي كنندهدريافت

 است، انرژي ”كننده ارسال“ يا و ”كننده دريافت“ كه ديگر ستون باشد، نرسيده ديگر شركت تأييد به هنوز تبادل اگر -

 .ماندمي نخورده باقيتيك 

 خورندمي تيك ”كننده ارسال“ و ”كننده دريافت“ ستون دو هر كند، تأييد را درخواست هم مقابل شركت كه صورتي در -

 .ماندمي خالي كند، تأييد را درخواست دفتر اين كه زماني تا ”پايش و سنجش دفتر تأييد “ ستون ولي

 درخواست سامانه خود نشود، ارسال ”شبكه مديريت“ شركت به تاريخ آن تا درخواست اگر كه است تاريخي انقضاء تاريخ -

 .كندمي در ديتابيس ثبت را

  
 

  .است كرده يداپ يتيوضع چه نظر مورد ارجاع انجام از پس درخواست كه دهديم نشان درخواست يك يتوضع -
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 كه جا آن شد. از ساخته انرژي تبادل درخواست ايجادمرحله در كه است “ 15007“ شماره درخواست به مربوط شكل اين

 خورده تيك ”كننده ارسال شركت تأييد“ ستون زير است، بوده ”النيگ استان برق عيتوز“ جا اين در انرژي كننده ارسال شركت

 است، نكرده تأييد را تبادل اين هنوز شركت اين كه جا آن از و است شده ارسال ”زنجان استان برق عيتوز“ به ارجاع است. اين

  .است نخورده تيك ”كننده دريافت شركت تأييد“ ستون

 حال در“ وضعيت در درخواست باشد، نكرده گيري تصميم درخواست درباره هنوز ”اي زنجانبرق منطقه“ شركت كه زماني تا
  .ماندمي ”بررسي

 هم ارجاع كه توان فهميدمي ”كننده دريافت شركت تأييد“ و ”كننده ارسال شركت تأييد“ ستونهاي تيك بررسي با تنها نكته: 

  دارد.  قرار شركت كدام نزد اكنون

 انرژي مقادير تغيير و اصالح
 طريق از را آن درخواست ،يا اعتراض خود را ثبت كند كند اصالح و دهد تغيير را كنتوري انرژي مقادير بخواهد شركتي كه زماني

و هم كاربران نيروگاهي  توزيع هايشركت هم و ايبرق منطقه هايشركت هم كند.مي ارسال ”شبكه مديريت“ براي ارجاع اين
 است. تنها ”شد انجام“ و ”بررسي حال در“ ،”شد ثبت“ وضعيت سه داراي درخواست كنند. اين ايجاد را درخواست اين توانندمي

  .ببرد ”شد انجام“ و ”بررسي حال در“ وضعيتهاي به را درخواست تواندمي ”شبكه مديريت“ كاربر

 يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح درخواست يجادا
 داراي فرم شود. اينمي باز ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ درخواست ايجاد فرم ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ دكمه زدن با

 :است زير فيلدهاي

 )اجباري( )خط – فيدر – ترانس  -نيروگاهي واحد( زيرتجهيز نوع -1

 )ي(اجبار پيگيري جهت نماينده اعالم -2

 )ي(اجبار نماينده تماس شماره -3

 )ي(اجبار شركت نام -4

 )يپست) (اجبار-يروگاه(ن ايستگاه -5
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 ) ي(اجبار يرتجهيزز نام -6

 )اجباري( كنتور -7

 )اجباري( تاريخ از -8

 )اجباري(  تاريخ تا -9

 درخواست شرح -10

  .هستند كومبو نوع از "نام زيرتجهيز“و  "نام ايستگاه“  ،”نام شركت“ فيلدهاي

 ،”نيروگاهيواحد“ شامل گزينه چهار كند. اينمي مشخص را نظر مورد زيرتجهيز نوع كه است گزينه چهار با فيلدي زيرتجهيز نوع
 نام ”خط“ انتخاب صورت درها را پر نمود. توان آنو بازه زماني  مي "نام شركت" انتخاب با كه است ”خط“ و ”فيدر“ ،”ترانس“

  .شودو كومبوي ايستگاه نيز حذف مي كندمي تغيير ”خط“ به ”تجهيز“ كومبوي

 خود به متعلق كه بيندمي را تجهيزاتي نام ”تجهيز“ كومبوي در شود،مي صفحه اين وارد ايبرق منطقه شركت يك كه زماني

 نام تجهيز كومبوي در شود،مي صفحه اين وارد كه زماني توزيع شركت هستند. يك آن زيرمجموعه هايشركت يا و شركت آن
 در ، يك شركت نيروگاهي نيز به همين صورت است وهستند توزيع شركت آن خود به متعلق تنها كه بيندمي را تجهيزاتي

 داخل كه تجهيزاتي نام زيرتجهيز، نوع تغيير هستند. با شركت آن خود به متعلق تنها كه بيندمي را تجهيزاتي نام تجهيز كومبوي
   .شودمي عوض است، تجهيز كومبوي

 را كنتور هايداده تغيير درخواست كه كندمي وارد را زماني مدت ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلدهاي در كننده درخواست شركت
 تربزرگ جاري تاريخ از توانندنمي كدام هيچ و باشد ”تاريخ از“ فيلد مساوي يا تربزرگ بايد ”تاريخ تا“ دارد. فيلد بازه آن در

 باشند، شده انتخاب تجهيز آن زيرمجموعه كه زيرتجهيزاتي زيرتجهيزبا كومبوي هاو انتخاب تاريخ تجهيز انتخاب از پس.باشند

 اند، رفته كار به زيرتجهيز آن انرژي ساخت فرمولهاي در كه كنتورهايي با ”كنتور“ كومبوي هم زيرتجهيز انتخاب شوند. بامي پر

  .كرد انتخاب شوند، اصالح آن انرژي هايداده است قرار و است نظر مد كه توان كنتوريمي التين حا شوند. درمي پر

  .است ”شبكه مديريت“ شركت به نظر مورد درخواست اعالم براي درخواست شرح
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  .رودمي ”ارجاع“ صفحه به درخواست ارجاع دكمه زدن با

 درخواست يجادا از پس ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ گزارشات
 شماره“ شامل بخش اين است. فيلترهاي )مستنداتي و انرژ ريمقاد رييتغ و اصالح( گريد دو و فيلتر چهار داراي گزارش اين

 اجازه كاربر اين كه است هاييشركت شامل شركت هستند. فيلتر ”درخواست شرح“و  ”كاربرد محل“،  ”شركت“،  ” درخواست
 اين در نيز را خود زيرمجموعه توزيع شركتهاي توانندمي ايمنطقه برق هايشركت كاربران ترتيب اين دارد. به را هاآن ديدن
 توانندمي نيز شبكه مديريت بينند. كاربرانمي كومبو اين در را خودشان شركت تنها توزيع هايشركت كابران ببينند. اما كومبو

  .كنند مشاهده كومبو اين در هاشركت تمام

  
 :است زير هايستون داراي گريد

 درخواست شماره -1
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 ارجاع تاريخ -2

 شركت -3

 دهنده ارجاع -4

 گيرنده ارجاع -5

 سريال شماره -6

 تاريخ از -7

 تاريخ تا -8

 كاربرد محل -9

 نصب محل -10

 نوع زيرتجهيز -11

 درخواست شرح -12

 ارجاع شرح -13

 وضعيت -14

 وضعيتش در كه تغييراتي ترتيب به نيز درخواست هر و شوندمي چيده نزولي صورت به درخواست شماره اساس بر هادرخواست

 و گيردمي قرار باال در درخواست هر وضعيت آخرين همواره ترتيب اين شود. بهمي چيده نزولي صورت به است، شده ايجاد
   .شوندمي ديده خاكستري رنگ با و گيرندمي قرار آن زير در تاريخ نزولي ترتيب به درخواست قبلي هايوضعيت

 .است كرده را كنتور مقادير تغيير و اصالح تقاضاي آن كاربر كه است شركتي ،”شركت“ از منظور -

 .است كرده ايجاد را درخواست كه است نظر مورد شركت از كاربري ”دهنده ارجاع“ -

 .است شده ارسال او براي درخواست كه است شبكه مديريت از كاربري ”گيرنده ارجاع“ -

 .شدند داده توضيح درخواست ايجاد در كه هستند همانهايي تاريخ ستونهاي و ،”سريال شماره“ -

 .دارد قرار آن در كنتور كه است خطي يا پست يا نيروگاه ”كاربرد محل“ -

 .است نصب آن روي كنتور كه است زيرتجهيزي ”نصب محل“ -

 .است نوشته درخواست روي ”دهنده ارجاع“ كاربر كه است شرحي همان ”درخواست شرح“ -

 .است نوشته درخواست ارجاع زمان كاربر كه است شرحي ”ارجاع شرح“ -

 كومبوي در كه است حالتي سه از يكي در وضعيت دهد. اينمي نشان را جاري درخواست وضعيت ستون اين ”وضعيت“ -

 .است آمده ”وضعيت“

 يريتمد“ كاربر توسط ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ درخواست يبررس

 ”شبكه
 شده ارسال برايش ” انرژي مقادير تغيير و اصالح“نوع  از ارجاعي اگر شود، ارجاعات بخش وارد ”شبكه مديريت“ كاربر كه زماني

 كاربر به نوع اين از ارجاعي دارد. اگر وجود ستون دو با رديف يك گريد اين ديد. در خواهد ”ارجاعات“ گريد در را آن باشد،

 ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ عبارت آن ”زيرسيستم شرح“ ستون زير كه بود خواهد گريد اين در رديفي باشد، رسيده مربوطه
 كاربر شوند. اگرمي داده نمايش اند، رسيده دست اين از كه ارجاعاتي تعداد ”مانده باقي كارهاي تعداد“ ستون زير و است آمده

 مقادير تغيير و اصالح“ گريد اصلي گريد زير در كند، كليك گريد اين در ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ عبارت روي مربوطه

 آخرين ترتيب به داد. ارجاعات خواهد نمايش را ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ نوع از رسيده ارجاعات كه شد خواهد باز ”انرژي

  .شد خواهند داده نمايش كاربر كارتابل به ورود
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  :است موجود زير فيلدهاي ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گريد در

 درخواست شماره -1

 فايل پيوست : اگر فايل داشته باشد اين كادر تيك خواهد داشت.  -2

 شركت  -3

 دهنده ارجاعشركت  -4

 دهنده ارجاعگروه  -5

 نقش ارجاع دهنده -6

 ارجاع دهنده -7

 گيرنده ارجاع -8

 ارجاع تاريخ -9

 ارجاع زمان -10

 ارجاع شرح -11
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 تغيير و اصالح“ فرم ، كند كليك "ات و اقداميجزئ يشنما"چك باكس مربوط به ارجاع را انتخاب و برروي دكمه  كاربر اگر

  .شد خواهد داده نمايش درخواست مشخصات و شودمي باز غيرفعال حالت در ”انرژي مقادير

  
  افزودن به عبارات متداول – 4 حذف و تأييد -3 ارجاع -2 انصراف  -1دارد وجود دكمه چهار فرم اين زير در

 كاربر كارتابل در درخواست حالت اين گردد. درمي بر قبل صفحه به و شودمي بسته فرم بزند، را انصراف دكمه كاربر اگر -

 .دارد قرار او مانده باقي كارهاي فهرست در همچنان و ماندمي باقي گيرنده ارجاع

 از يكي انتخاب با حالت اين شد. در داده توضيح باال در كه شودمي ارجاع صفحه وارد بزند، را ارجاع دكمه كاربر اگر -
 .شودمي خارج جاري كاربر كارتابل از درخواست و دهدمي ارجاع او به را درخواست ”شبكه مديريت“ كاربران
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 .رسدمي پايان به درخواست بزند، را ”حذف و تأييد“ دكمه كاربر اگر -

 عبارات به شده وارد ارجاع شرح افزودن از" كه شودمي سوال كاربر از بزند را متداول عبارات به افزودن دكمه كاربر اگر -
 .شودمي ذخيره متداول عبارت "يبل"و در صورت دكمه  "داريد؟ اطمينان متداول

  

 

 اربرك است. اگر شده اضافه ”پاسخ“ فيلد هادكمه باالي و فرم زير در كند،مي باز را درخواست ”شبكه مديريت“ كاربر كه زماني

 اين غير در .شد خواهد ارسال درخواست كننده ايجاد كاربر براي ”پاسخ“ عنوان به فيلد اين محتواي بزند، را ”تأييد“ دكمه

نكته :الزم بذكر است كه انتخاب و تعيين عبارات پيش فرض در مرحله تشكيل ارجاع  .شد نخواهد ثبت فيلد اين محتواي صورت
  باشد.غيرقابل نمايش و غير قابل تعيين مي

 (هاي) انتخاب شده "گيرنده ارجاع شركت " و "گيرنده ارجاع گروه "كاربران  به را درخواست جا اين در ”شبكه مديريت“ كاربر

  .است كرده ارسال
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  انرژي مقادير تغيير و اصالحنمايش مستندات 
تواند شود كه در صورت نياز ، كاربر ميكاربر با كليك برروي شماره درخواست مستندات مربوطه در گريد پائين نمايش داده مي

در صورتي كه مستندي كه خود كاربر در همين گردش كاري ايجاد كرده است ويرايش يا حذف نمائيد و مستندي ايجاد يا 
  تواند مستند را دانلود كند.مي "دانلود"همچنين با كليك برروي دكمه 

  

  
 يريتمد“ كاربر ارجاع از پس ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ گزارشات

 ”شبكه
 حال در“ وضعيت به درخواست كند، ارسال ”شبكه مديريت“ از ديگري كاربر به باال همانند را درخواست شبكه مديريت كاربر اگر

 رنگ با هاآن از يكي كه داشت خواهد وجود رديف دو ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گزارش در حالت اين رود. درمي ”بررسي

  .بود خواهد ”بررسي حال در“ وضعيت با و سفيد رنگ با ديگري و ”شد ثبت“ وضعيت با و خاكستري
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 ديده خاكستري رنگ با است، داده ”مليحه طيري“ به و است كرده ايجاد ”گيالن ايبرق منطقه“ كه درخواستي شكل اين در

 درخواست وضعيت و است داده ارجاع گيالن) ايبرق منطقه(كاربر  ”عموزاده“ به را درخواست ”مليحه طيري“ شود. سپسمي

  .است آمده در ”بررسي حال در“ صورت به
 بار ماند. هر خواهد ”بررسي حال در“ درخواست وضعيت يابد، ادامه ”شبكه مديريت“ گروه كاربران ميان درخواست ارجاع اگر

 قبلي ارجاعات باالي در سفيد رنگ با جديد ارجاع و آيند مي در خاكستري رنگ به قبلي ارجاعات شود، داده جديدي ارجاع
  .شد خواهد داده نشان

 درخواست ييدتأ
 درخواست بزند، را ”تأييد“ دكمه و كند باز را آن است، كرده دريافت را درخواست كه ”شبكه مديريت“ گروه كاربر كه صورتي در

 ايجاد را درخواست كه كاربري صورت اين كند. در پر نيز را ”اقدام شرح“ فيلد حالت اين در تواندمي رسد. كاربرمي پايان به

  .كند مشاهده گزارشات در را پاسخ تواندمي است، كرده
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 ”ييدتأ“ از پس ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ گزارش
  :آيد مي در زير صورت به “ 15087 “ درخواست براي ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گزارش درخواست، تأييد از پس

  
 است ”شد انجام“ درخواست آخر شوند. وضعيتمي ديده خاكستري رنگ به درخواست قبلي ارجاعات و وضعيتها گزارش اين در

 كه است آمده رديف اين در كه اين شود. بامي ديده ”ارجاع شرح“ ستون در دهد،مي درخواست به نهايي كاربر كه پاسخي و

 و شودنمي فرستاده كاربر اين به ارجاع اين اما است، درخواست كننده ايجاد كاربر يعني ”گيالن ايبرق منطقه“ گيرنده ارجاع
  .كند مشاهده را ”شبكه مديريت“ كاربر پاسخ تواندميقسمت سوابق ارجاعات  از تنها درخواست كننده ايجاد كاربر

 هاپنل ارتباطي شركت
ران كاربري بخواهد پيامي براي ساير كاربران از جمله كاربران دفتر سنجش و پايش مديريت شبكه يا شركتي و يا كارب كه زماني

تواند از اين امكان استفاده كند. شايان ذكر است امكان مشاهده گردش پيام براي كاربران وجود ندارد. لذا خاص ارسال كند، مي
قابل استناد نيست و سوابقي  "تغيير و نصب"يا  "اصالح و تغيير"شود و مطابق رساني استفاده مياز اين امكان فقط جهت اطالع

  ندارد
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شود. در انتخاب شده، پر مي "نام گروه ارجاع گيرنده"با توجه به گروهي كه در  "نام شخص ارجاع گيرنده" چك ليست باكس

  شود. دكمه انصراف به صفحه اصلي ارجاعات برميگردد. باكس متن پيام ، پيام مورد نظر نوشته شده و دكمه ارسال پيام زده مي

  
  تواند از اين قسمت ليست پيام هاي خود را مشاهده نمايد. واهد شد. و آن كاربر مياين پيام به كارتابل برق منطقه زنجان ارسال خ
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  ها فراهم است. اگر پيام براي كاربران مديريتي باشد امكان بررسي و پاسخ دادن پيام به ارسال كننده نيز براي آن

  
شود. و با انتخاب چك باكس پيام مورد نمايش داده ميدر گريد اول ، گريد پايين  "پنل ارتباطي شركت ها"با كليك روي ركورد 

  شود. صفحه زير به منظور مشاهده و پاسخ دادن به پيام باز مي  "نمايش جزئيات و اقدام"نظر و كليلك روي دكمه 
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د را نوشته و را انتخاب نموده تا صفحه زير نمايش داده شود . سپس متن پيام خو "پاسخ پيام "براي پاسخ دادن به پيام گزينه 
  نماييد.دكمه ارسال پيام را انتخاب مي

  

  ارجاعات سوابق
  انرژيتبادل 

 يمنو در وها انجام شده است شركت نيكه ب يتوان گزارشات تبادل انرژمي ارجاعات  و زير منوي سوابق ارجاعات منو قيطر از
 ،شماره درخواستتوان جستجو را بر اساس سهولت مي يها مشاهده كرد. براآن تيوضع همراه به را است شده ثبت ارجاعات

  كرد. لتريف ي تاريخ شروع تبادل و تاريخ پايان تبادلكننده انرژ افتيو در يارسال كننده انرژ

  

  يانرژ ريمقاد رييتغ و اصالح
 نيروگاهي، فيدر، خط) (ترانس، واحد خود زاتيرتجهيز از كيهر يانرژ ريمقاد اصالح و رييتغ درخواست هاشركت كه يصورت در
 را هادرخواست نيا توان گزارشمي منو ارجاعات  و زير منوي سوابق ارجاعات قيطر از باشند، كرده ثبت ارجاعات يومن در را

 كرد لتريفمحل كاربرد و شرح درخواست و نام شركت  شماره درخواستتوان گزارش را بر اساس سهولت مي يبرا. كرد مشاهده
.  
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برروي شماره درخواست مستندات مربوط به آن در گريدي كه در قسمت پائين فرم قرار دارد نمايش داده در صورت كليك 
  شود.مي

  

  
  

  يانرژ ريمقاد رييتغ و اصالحمستندات 
 طريق از انرژي يا كاربران مديريت شبكه مستندي ارسال كرده باشند، مقادير اصالح و تغيير درخواست هايشركت كه صورتي در
  .و داتلود كرد مي توان مشاهده گزارش ينا

 

  ديجد كنتور نصب و رييتغ
ارجاعات ثبت كرده باشند، از  يرا در منو يدينصب كنتور جد ايكنتور و  كي رييها درخواست تغاز شركت كيكه هر يصورت در
توان سهولت مي يها را مشاهده نمود. برادرخواست نيتوان گزارش مربوط به امي منو ارجاعات  و زير منوي سوابق ارجاعات قيطر

  كرد.  لتريف، موضوع و توضيحات نام شركت شماره درخواست ، گزارش را بر اساس 
در صورت كليك برروي شماره درخواست مستندات و جزئيات درخواست مربوط به آن در گريدي كه در قسمت پائين فرم قرار 

  شود.دارد نمايش داده مي
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  ديجد كنتور نصب و رييتغمستندات 

 قيطر از ،نصب كنتور جديد يا كاربران مديريت شبكه مستندي ارسال كرده باشند  و رييتغ درخواست يهاشركت كه يصورت در
  .كردو داتلود  مشاهدهمي توان  گزارش نيا

  


