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SPLETNI VPOGLED – NAVODILO ZA DOSTOP IN UPORABO

Za pregled podatkov o stanju števcev in obračunani porabi vode ali toplote obiščite našo spletno stran
www.rasting.si Takoj na začetni strani najdete povezavo do programa ProKom za vpogled v podatke o
porabi vode in ogrevanja.

Po potrditvi lahko vaš spletni brskalnik prikaže opozorilo o varnostnem potrdilu. Oblika opozorila je odvisna
od brskalnika, ki ga uporabljate:

ali
Izberite opcijo Nadaljuj, da vstopite v aplikacijo za pregled podatkov.

Primer obračuna vode ali toplote ter podatki O nas
so dostopni brez prijave. Za Pregled obračunov in
za Vnos porabe se prijavite s prejetim
uporabniškim imenom in geslom. Geslo lahko
kopirate v ustrezno okence, pri ročnem vpisovanju
pa prosimo, bodite pozorni na velike in male črke.

Po prijavi se nahajate na zavihku za Vnos porabe. Tukaj lahko med 20. in 25. v mesecu vnesete stanje
vodomerov, ki se ne odčitavajo daljinsko.
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Če želite pregledati obračune, se pomaknite na
naslenji zavihek za Pregled obračunov. Izberite
Medij, ki ga želite pregledovati (Voda, Ogrevanje
vode ali Toplota) ter časovno obdobje.

Odpre se vam pregled za izbrano obdobje, ki vam omogoča hitro primerjavo med obračunskimi meseci.
Zaradi prostorske omejitve so nazivi posameznih polj okrajšani. Kot primer: kratica PPS pri pregledu
ogrevanja pomeni Poraba Po Števcih in prikazuje porabo za posamezni mesec, odčitano po kalorimetru, ali
seštevek porabe vseh delilnikov.

S klikom na posamezno vrstico (obračunski mesec) se na dnu strani odprejo še podatki o stanju in porabi
vsakega posameznega števca za izbrani mesec:
Za toploto:

Za vodo:

Za podrobnejši izpis izbranega meseca, ki ga je mogoče tudi shraniti ali natisniti, kliknite na ikono tiskalnika.

(Opomba: kadar se poraba glavnega števca deli na ogrevanje vode in centralno ogrevanje oz. na hladno in toplo vodo, ni možen vpis
starega in novega stanja, ampak samo porabe. Zato je v tem primeru kot staro stanje izkazana nula, kot novo stanje pa je vpisana
poraba. Enako velja, kadar se poraba stavbe sešteva po dveh glavnih števcih.)
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