PRENOS NAMERANÝCH HODNÔT
Z MERADLA DO AIS EK
(Doplnok k manuálu AIS EK)

Prenos nameraných hodnôt z meracieho prístroja do Automatizovaného
informačného systému
Od 1.1.2009 sú všetky pracoviská v zmysle § 53 ods.3 písm. d), 4 písm. d) a § 104 ods.7 povinné
používať prístroje vybavené softvérom zabezpečujúcim prenos nameraných hodnôt z prístroja do AIS
EK –u a tým aj prenášať namerané hodnoty (hodnoty získané meraním) z meradla priamo do AIS EK
bez ručného zásahu obsluhy. Prístroj po nameraní na pokyn obsluhy odošle namerané hodnoty do PC
na pracovisku, kde sa uložia v pomocnom prevodnom systéme (EK_XML), z ktorého sa potom odošlú
do AIS EK.
Pomocný prevodný systém (EK_XML) je lokálny systém, ktoré je potrebné nainštalovať do PC, na
ktoré bude merací prístroj napojený.
A) pomocný prevodný systém EK_XML
Systém sa spustí pomocou spúšťacej ikony.

Po spustení sa zobrazí nasledujúce okno, v ktorom je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo

Po zadaní, ktorích sa objaví základné okno programu

Otvorí sa záložka Súbory a kliknutím na položku Neodoslané sa zobrazia xml súbory s nameranými
hodnotami dodané z meracieho prístroja a neodoslané do AIS EK.
V zozname všetkých nameraných a neodoslaných súborov sa kliknutím a podsvietením vyberie
požadovaný súbor podľa evidenčného čísla a času merania, ktorý sa vyberie na ďalšie spracovanie
pomocou tlačidla Vybrať pre spracovanie

Po spracovaní súboru zobrazení stručnej charakteristiky v spodnej časti okna sa súbor odošle do AIS
EK a to prostredníctvom tlačidla Odoslať do centra (v prípade ostrej prevádzky) alebo
prostredníctvom tlačidla Odoslať ako test (ak chceme odoslať súbor do testovacej verzie).
UPOZORNENIE !!!
V špecifických prípadoch (prístroje Bosch, AVL) pri kombinácii paliva Benzín / LPG, Benzín / CNG,
resp. dvoch nezávislých vyústeniach výfuku prístroj odosiela namerané hodnoty v dvoch XML
súboroch, ktoré je potrebné vybrať pre spracovanie naraz a potom ich aj spolu odoslať.

V nasledujúcich oknách systém oznamuje priebeh odosielania.

Po potvrdení posledného okna je súbor odoslaný a systém je pripravený na spracovanie a odoslanie
ďalšieho súboru.

B) AIS EK
Po odoslaní súboru do AIS EK sa tento uloží na serveri a je pripravený na import do konkrétneho
protokolu.
Pri vytváraní protokolu sa postupuje obdobne ako doposiaľ, zadá sa EČV alebo VIN

V okne Formulár definície vozidla sa nadefinuje konkrétne kontrolované vozidlo

V okne Základné údaje sa doplnia ďalšie údaje o vozidle, v prípade vozidla s RKAT OBD je potrebné
nadefinovať aj počet lambda sond.

Po uložení systém zobrazí rozpracovaný protokol a vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, nakoľko
v protokole ešte nie sú zadané namerané hodnoty, nachádzajú sa tam len hodnoty prednastavené,
aby systém rozoznal, že zatiaľ neprebehol úspešný import nameraných hodnôt.

V nasledujúcom okne Namerané hodnoty sa zadajú hodnoty získané meraním a to buď manuálne (v
skúšobnej verzii a počas testovacej prevádzky do 31.12.2008 aj v ostrej verzii AIS EK) alebo
naimportovaním pomocou tlačidla Import nameraných hodnôt.

Po zadaní príkazu k importu, dôjde k automatickému predplneniu meraním získaných údajov do
protokolu, alebo systém ponúkne možnosť manuálneho výberu importovaného súboru podľa EČV
a času kontroly a to v prípade, pokiaľ by došlo k uloženiu viacerých súborov so zhodným EČV.

Nasleduje už len manuálne zadanie výsledku vizuálnej kontroly a uloženie. Systém zobrazí náhľad
protokolu aj s vyhodnotením a ďalej sa postupuj klasickým spôsob t.j. Uzavretie, Pridelenie tlačív
a Vytlačenie.

