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1. Prijava v sistem
Dostopni podatki za dostop do DEMO aplikacije:
http://www.energyaccounting.net/app

Administratorski uporabnik (
skupina admin
):
Uporabniško ime: 
demo@demoadmin.com
Geslo: demo1234
Navaden uporabnik (
skupina uporabnik
):
Uporabniško ime: 
demo@demo.com
Geslo: demo1234
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2. Navodila za uporabo

Do osnovnih možnosti v aplikaciji lahko dostopamo iz NAMIZJA preko glavnega menija na
vrhu strani:
●
●
●
●
●
●
●

Vnos porabe  vnos in pregled porabe po objektih
Statistika  podroben pregled porab in stroškov
Pregled stavb  pregled in urejanje vsešenih stavb
Vnos stavb  vnos stavb za vodenje energetskega knjigovodstva
Pregled energentov  pregled vnesenih energentov
Vnos energentov  vnos in urejanje energentov
Investicijski izračun  možnosti različnih investicijskih izračunov

Pred pričetkom uporabe aplikacije moramo v sistem vnesti energente in stavbe, za katere se
bo energetsko knjigovodstvo izvajalo. Ko imamo energente in stavbe pripravljene lahko z
izborom stavbe (pod povezavo VNOS PORABE) pričnemo z vnosom porabe glede na
izbrane energente za stavbo.
Vse vnesene podatke lahko pregledamo pod povezavo STATISTIKA. Z izborom želene
stavbe za pregled se nam prikažejo podrobni podatki o samem objektu.
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2.1 Vnos in pregled stavb
Stavbe v sistem vnesemo preko povezave VNOS STAVB iz glavnega menija:

Opis polj za vnos:
 Ime  vnesemo poljubno ime ali naziv stavbe (to bo vidno v različnih delih sistema) 
to polje je obvezno
 Naslov  vnesemo naslov stavbe
 Pošta  vnesemo poštno številko
 Kraj  vnesemo kraj
 Površina stavbe  vnesemo površino stavbe v m2
 Količina izdelkov  vnesemo količino izdelkov, ki se v stavbi izdela (v primeru
industrijskega objekta)
 Izberete energente  v tem delu se pojavijo energenti, ki jih vnesemo v sistem (v
sistemu so vneseni osnovni energenti kot je elektrika, voda, kurilno olje, ...)
Ko smo vnesli vse potrebne podatke lahko POTRDIMO VNOS in stavba je pripravljena za
vnos porabe.
Pod povezave PREGLED STAVB lahko obstoječe stavbe tudi urejamo/popravljamo podatke,
s klikom na ikono za urejanje. Vsako stavbo lahko iz sistema tudi pobrišemo (
POZOR:
s
brisanjem stavbe se pobrišejo tudi vsi vnosi porabe za stavbo)
V sistem lahko vnesemo poljubno število stavb.
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2.2 Vnos in pregled energentov
Energente v sistem vnesemo preko povezave VNOS ENERGENTOV:

V sistemu so konfigurirani osnovni energenti, ki so ponavadi vključeni v vsaki stavbi
(elektrika, voda, ...). Dodamo lahko poljubno število novih energentov. Pri vnosu energenta
moramo vpisati naslednje podatke:
 Vrstni red energenta  določimo vrstni red v prikazih
 Naziv energenta  določimo naziv energenta, ki bo viden v prikaznih poljih
 EM  merska enota za energent (kg, l, kWh, ...)
 Emisije CO2  vnesemo emisije CO2 za energent v Kg/m2
 Opis  vnesemo opis energenta
S klikom na POTRDI VNOS potrdimo vnos energenta v bazo. Pod povezavo PREGLED
ENERGENTOV vidimo spisek vseh vnesenih energentov. Tukaj lahko energent, s klikom na
ikono za urejanje, spremenimo ali popravimo.
POZOR: 
Vsak energent lahko tudi odstranimo, vendar se z odstranitvijo energenta pobrišejo
tudi možnosti dodajanja tega energenta in vsi vpisi v povezavi s tem energentom.
Primer:
V sistemu imamo energent voda, ki ga uporabljamo v več objektih. Če sedaj energent voda
pobrišemo iz baze podatkov, se bo odstranil v vseh objektih, iz baze bodo odstranjeni vsi
vpisi za vodo v vseh področjih.
Energent voda lahko nato ponovno dodamo, če pa želimo da se bo videl tudi pri objektu je
potrebno v urejanju objekta nov energent VODA označiti.
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To izvedemo v predelu za pregled stavb (PREGLED STAVB v glavnem meniju) s klikom na
ikon UREDI. Odpre se okno za urejanje objekta kjer lahko pri izbiri energentov dodamo nov
energent.
V sistem lahko vnesete poljubno število energentov.
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2.3 Vnos porabe pri stavbah
S klikom na VNOS PORABE se premaknemo v osrednji del sistema, ki nam omogoča vnos
dejanske porabe po energentih za vsako stavbo posamično. S klikom na VNOS PORABE se
prikažejo vsi objekti v sistemu:

S klikom na ikono PLUS se odpre okno za vnos energentov, ki jih imamo pri objektu
določene:
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V polju dodaj energent izberemo energent, ki ga želimo vnesti (te energente določimo pri
vnosu/urejanju stavb) in nato v dodatna polja vnesemo vrednosti za dotični energent. S
klikom na POTRDITE VNOS se podatki shranijo v bazo.
V spodnjem delu sistema lahko pregledamo vnesene energente, po skupinah in jih po
potrebi popravimo. Iz padajočih menijev lahko določimo letnice in vrsto energenta za
pregled/urejanje.
Vsak vnos lahko tudi uredimo s klikom na ikono za urejanje (pisalo na desni strani), podatki
se nam prikažejo zgoraj v polju UREDI ENERGENT. Podatke lahko popravimo/spremenimo
in vnos shranimo v bazo.
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2.4 Statistični pregled porabe
Vse vnose lahko pregledamo preko povezave STATISTIKA:

S klikom na ikono za STATISTIČNI PREGLED (ikona graf desno od naziva) se odpre okno
za statistični pregled za določeno stavbo:
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V zgornjem delu zaslona vidimo podatke o izbranem objektu:

V predelu IZBIRA ČASOVNEGA OBDOBJA izberemo obdobje za prikaz statistike:

Časovno obdobje lahko nastavimo poljubno. Statistiko lahko pogledamo za posamični
energent ali za vse energente in dobimo akumulirane stroške za celotno obdobje.
V tabeli za PREGLED STROŠKOV so prikazani stroški glede na izbrano obdobje in na
izbrane energent (v primeru prikaza vseh energentov je strošek akumuliran).
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Prvo graf prikazuje porabo v € glede na izbrano obdobje in glede na izbrane energente. V
grafu prikazujemo različna leta z različnimi barvami. V primeru izbora VSI ENERGENTI je
strošek za vse energente akumuliran.
Drugi graf prikazuje porabo v kWh za izbrano obdobje. V primeru izbora VSI ENERGENTI je
poraba energije za vse energente akumulirana.
Statistični pregled natisnemo s s klikom na gumb NATISNITE STRAN ali s kombinacijo tipk
CTRL+P (ali iz dialoga za tiskanje v sistemu).
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2.5 Investicijski izračuni
Pod povezavo INVESTICIJSKI IZRAČUNI lahko izračunamo različne kazalnike rentabilnosti
investicije:
 enostavno vračilno dobo investicije
 diskontirano vračilno dobo investicije
 neto sedanjo vrednost investicije
Prikaz izračunov:

2.5.1 Enostavna vračilna doba investicije
V vnosna polja pod 
Izračun vračilne dobe  enostavna metoda
vnesemo vrednost
investicije in letni prihranek. S klikom na IZRAČUN dobimo rezultate:
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2.5.2 Diskontirana vračilna doba investicije
Pri diskontiranem izračunu vrnitve investicije upoštevamo vrednost investicije in diskontirani
letni prihranek po določeni diskontni stopnji (privzeto 5%). Predpostavljamo, da sta letni
dobiček in diskonta stopnja za vsa leta enak
a.
V vnosna polja v obrazcu 
Izračun vračilne dobe  diskontirana metoda
vnesemo
investicijo in ledni prihranek. Po želji lahko vnesemo tudi drugačno diskontno stopnjo. S
klikom na izračun dobimo podatke:
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2.5.3 Neto sedanja vrednost
Zadnji izračun omogoča izračun neto sedanje vrednosti investicije (obrazec I
zračun neto
sedanje vrednosti
). Metoda neto sedanje vrednosti upošteva spremembo vrednosti denarja
v času (100,00€ je danes vredno več, kot bo čez eno leto) z uporabo diskontne stopnje.
Privzeta diskontna stopnja je 5%, časovno obdobje za izračun je 10 let. Predpostavljamo, da
sta diskontna stopnja in letni prihranek za vsa leta enaka.
V vnosna polja vnesemo vrednost investicije, letni prihranek in po želji, diskontno stopnjo
(privzeta diskontna stopnja je 5%) ter kliknemo na izračun:
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3. Administracija sistema
3.1 Uporabniki
S klikom na povezavo ADMINISTRATOR (v desnem zgornjem kotu) se odpre
administratorski nadzor uporabnikov:

Administracijski vmesnih omogoča nadzor nad uporabniki v dveh skupinah za dostop:
 admin  administratorski nivo uporabnika z dostop do vseh delov sistema
 uporabniki  privzeta skupina za nove uporabnike z dostopom do osnovnih delov
sistema
Preko enostavnega uporabniškega vmesnika so omogočeni dostopi in pregledi do
uporabnikov. Uporabnike lahko v sistemu spremenimo/popravim, deaktiviramo ali
pobrišemo.
Na navadnega uporabnika niso vezani nobeni deli sistema in ga lahko brez omejitev
brišemo. Samo administratoski uporabniki imajo pravice za dodajanje novih uporabnikov.
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3.2 Skupine
V administratorskem delu je tudi možnost dodajanja/urejanja novih skupin:

V sistemu sta ustvarjeni dve sistemski skupini, ki jih ne smemo spreminjati/brisati, ker sta
vpisani tudi v konfiguracijsko datoteko, kot privzete skupine:
 admin  skupina za administratorske uporabnike
 uporabniki  privzeta skupina za nove uporabnike
Dodamo lahko poljubno število novih skupin in uporabnike dodelimo tem skupinam.
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3.3 Uporabniški dostopi
Aplikacija ima dva uporabniška nivoja dostopov:
 administratorji (vidijo vse elemente v sistemu, vsi v skupini ADMIN)
 nivo uporabniki (nivo uporabnik ima dostop samo do svojih resursov, velja tudi za
vse uporabnike v drugih skupinah razen v ADMIN, privzeta skupina za novega
uporabnika je UPORABNIKI)
Sistemski administrator vidi vse objekte, ki jih ustvarijo uporabniki in lahko pregleduje vso
statistiko porabe za vse vnose. Uporabniki vidijo in upravljajo samo svoje objekte (tiste, ki jih
sami ustvarijo).
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