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Xellent är en modulär och skalbar IT-lösning som hanterar de flesta 
administrativa processer och arbetsuppgifter inom utility branschen. 
I den här katalogen får du en översikt och kort beskrivning av de moduler 
som du kan välja till din Xellent-lösning.

Basmoduler utgörs av ett antal moduler som EG har definierat bör ingå i en 
baskonfiguration av Xellent, beroende på valda nyttigheter. Tilläggsmoduler 
utgörs av tillkommande och/eller utökad funktionalitet, som är så specifik 
eller omfattande, att EG valt att definiera och paketera dessa som egna 
moduler till Xellent. Tilläggsfunktioner är avgränsad funktionalitet som kan 
vara ett komplement till Xellents standard funktionalitet, basmoduler eller 
tilläggsmoduler.

Vi hoppas att den här katalogen – med en kort sammanfattning av varje modul 
och vilka nyttigheter de är till för – kan ge dig idéer och inspiration om hur du 
kan effektivisera ditt företag och dina arbetsflöden.

Katalogen kommer att uppdateras kontinuerligt när nya moduler finns 
tillgängliga. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på EG Sverige.

En skalbar lösning 
med många möjligheter
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BREDBAND, TV OCH TELE

ELHANDEL

ELNÄT
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RENHÅLLNING

VATTEN OCH AVLOPP

Ikonförklaring
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Xellent produkthjul

BASED ON MICROSOFT 
DYNAMICS 365

Integration 
& IoT

Payment & 
Collection Mgmt.

Customer 
Experience 

Management

EDM

Market 
Interaction

Work & Asset
Management

Web & 
Mobility

Cloud & 
Hosting

BI/BA 
& Big Data

Hubs & SCM

ERP

Xellent produkthjul illustrerar de kommande produkt-
områdena i Xellent. Grunden utgörs av Microsoft
Dynamics 365 där Xellent supporterar samtliga nyttig heter 
inom utilityområdet som el (handel och nät), värme, gas 
(handel och nät), vatten, renhållning, avfall, bredband och 
fiber och till dessa tillhörande tjänster och administration.

De olika områdena som Xellent stödjer ger fullt stöd och
integration till ERP/affärssystem eftersom Xellent är 
baserat på Microsoft Dynamics 365. Här ingår hantering 
avfakturering, betalningar etc. som är specifikt för energi-
branschen. Du får också integration mot elmarknads hubben 
och den elhandlarcentriska modellen baserat på den danska 
modellen där Xellent redan är i drift. 

Fullt stöd för BI/ BA med Power BI och Big Data-hantering. 
Lösningen fungerar både i molnet och on premises. 
Få möjlighet att använda våra appar eller bygg egna. 
Xellent kan användas på vilken enhet som helst. Utforska 
EG:s lösningar för work- och asset management som 
är fullt integrerade i Microsoft Dynamics 365. Nyttja 
kraften i Microsoft Dynamics 365 som är integrerat med 
bl.a. LinkedIn. Hantera hela värdekedjan meter-to-cash i 
Xellent, börja med Xellent EDM. Xellent är helt integrerat 
med Microsofts CRM-lösning och du får allt i en och samma 
plattform. Med Microsoft Dynamics 365 får du tillgång till 
en uppsättning färdiga web services, tjänster for IoT och AI. 
Förbered dig och din verksamhet för framtiden med hjälp av 
Xellent och Microsoft Dynamics 365.
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Basmoduler

Alternativa
fakturatexter

Bilagehantering
till faktura

Debiterings- 
poäng

Möjliggör att parameterstyra kontrakts- och fritextfakturans 
logotyp och fakturatext beroende på företag och kundgrupp.

Möjliggör att skicka med kuverteringsmärkning/områdeskod 
på Xellentfakturor till efterbehandlare (bilagehantering). 
Funktionaliteten omfattar såväl massfakturering som enstaka 
fakturering samt utskrift hos efterbehandlare.

Möjliggör att beräkna taxa (pris) utifrån debiteringspoäng 
som beräknas utifrån ett antal faktorer som är registrerade 
på renhållningsstället (hämtstället), behållartypen samt 
bakomliggande beräkningsregler.
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Debiteringsspärr
produkt

Gör det möjligt att sätta ett debiteringsstopp på produkten. 
Detta kan användas för att säkerställa att inga fakturor skapas 
innan månadsspotpriset inkommit i systemet.

Distrikt/körtur

E-arkiv

Hantering av flera distrikt och körturnummer per mätpunkt 
beroende på tömningsdag och veckovariant - jämna, udda 
eller alla.

Anpassad mot Itella eArkiv för att visa fakturor i pdf från 
systemet. Kan parametersättas även för vissa andra ut-
skriftsleverantörer eller lokala fakturahotell.
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Gör det möjligt att importera olika renhållningsspecifika
filer. Hantering av poster efter inläsning. Import av vågfil från 
bil, tömningsfiler (sidolastare), filer från handterminal mm.

Integration mot externa inkassoföretag. Funktionaliteten
omfattar bl a funktioner för filöverföring av fakturor, 
betalningar, kontraktsinformation samt import av erhållna 
betalningar.

Funktionalitet som innebär att fakturanumret blir identiskt 
med OCR-numret för fakturor skapade i både Xellent och 
Dynamics AX faktura.

Funktionalitet som möjliggör att koppla artiklar av typen 
periodisk till fast månadsavgift istället för årspris. Exempelvis 
en fast avgift på t ex 1200 kr/år går ut med 100 kr/månad 
oavsett antal dagar i månaden.

Möjliggör underhåll av fastighetsregister. Funktionalitet för
inläsning av fastighetsinformation, fastighetsägare och fastig-
hetsbeteckning från Lantmäteriet samt uppdatering av anlägg-
ningsregistret inkl stöd och automatik i flyttningsregistrering 
och kontroller.

Filinläsning

Extern inkasso
för Sverige

Fakturanummer
som OCR-nummer

Fast 
månadsavgift

Fastighetsregister
från Lantmäteriet

E-faktura

Energiskatt

Funktion som möjliggör att skapa underlag i XML-
format för e-fakturor.

Funktion som hanterar energiskatt. Hanteras med en ener-
giskattekod som kan läggas på anläggningen eller avtalet 
och hanteras då av beräkningsmotorn i Xellent.
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Beräkningsfunktionalitet för differentierad prissättning vid 
debitering av timvärden. Flexpricing används när en kunds 
förbrukning ska avräknas med ett pris som varierar timme för 
timme. Prisberäkning kan baseras på marknadspriser, eget
pris, tillägg eller avdrag till prissättning.

Flexpricing

Möjliggör användandet av Flexpricing (se Flexpricing) på 
schablonkunder med avtal, som inte är timmätta, genom att 
använda en förbrukningsprofil från en residualserie för att 
fördela förbrukningstransaktion på enskilda timmar.

Möjlighet för att skapa fritextfakturor i Dynamics AX. 
Samlingsnamn för funktionaliteterna: Företagskopplade
fakturarader, svenska gireringsblanketter och alternativa 
fakturatexter.

Flexpricing för
schablonkunder

Fritextfaktura

Funktionalitet för att skapa fritextfakturor i Dynamics AX 
(diversefakturor) samt omfattar funktioner för fakturering och
kreditering samt fakturautskrift. Det är möjligt att skapa fritext-
fakturor för fakturerande bolag och för underliggande bolag.

Funktionalitet för att lägga upp fler artiklar med prisstyrning 
med hjälp av en priskodtyp, istället för att som i grundfunktio-
nen enbart använda det rörliga priset med möjlighet att ange 
inköpspriser/påslag/avdrag på valfritt antal artiklar.

Funktionalitet framtagen för att tillgodose de lagkrav som 
finns beträffande samfakturering för andra företag. Enligt de 
föreskrifter som skatteverket utfärdat ska separata löpnummer 
användas vid samlingsfakturering som avser andra företag.

Rapportmodulen med fem huvudfunktioner inom reskontraom-
rådet. Ger ett bra stöd i den dagliga verksamheten samt erbjuder 
kontroll över fakturerade engångstjänster, kravärenden, skapade 
fakturor per kontraktsdelar/leveransart, betalningar i förhållande 
till förfallodatum samt försäljning per leveransperiod.

Företagskopplade
fakturarader

Inköpspriser
flera artiklar

Internt
avräkningsnummer

Kundreskontra
statistik
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Möjlighet att lägga upp flera kontraktsdelar på ett och samma 
kontrakt i samband med nyregistrering av avtal.

Innehåller omfattande funktionalitet för arbetsorderhantering 
via CRM. Ger ett automatiskt flöde och stöd i processen för att 
bl a skapa, godkänna, fakturera, göra utskrift osv.

Ger möjlighet att skapa en prognosrapport och få informa-
tion om förväntad årsintäkt per produkt eller per fast enhet. 
Årsintäkten räknas fram utifrån aktuell data för givet beställ-
ningsdatum.

Omfattar möjligheten att styra valet av gireringsblankett (BG 
eller PG) på kundnivå och implementering av de svenska gire-
ringsblanketterna plusgiro och bankgiro för kontraktsfakturor, 
fritextfakturor, kravbrev, betalningsplaner samt räntefaktura.

Tilläggstjänster

Renhållning
arbetsorder via 
CRM

Simulering
av årskostnad

Svenska girerings-
blanketter

Ger möjlighet att skapa urval för massregistrering av engångs-
avgifter samt att kunna beräkna avbrottsersättningar. 
Resultatet blir en ersättning/kreditering på standard Xellent-
fakturor. Även kunder som fått slutfaktura kan behandlas.

Ger möjlighet att placera tillgodohavanden och kvarvarande 
skulder på kunders kontrakt i form av engångstjänster. 
De placerade beloppen påförs eller avräknas på kommande 
faktura.

Massregistrering
av engångsavgifter

Placera belopp
på kontrakt

Möjliggör sammanställning över leveranser, pågående och fram-
tida. Sammanställningen innehåller information om avtal, avtals-
längder och dess förbrukning per månad. Prognos beräknas för 
framtida förbrukning. Rapportresultatet kan visas övergripande 
eller ned på avtals-/anläggnings- och kontraktsnivå.

Funktionaliteten gör det möjligt att importera nya kunder/
avtal och kontraktsförlängningar via textfilsinläsningen eller 
Web API.

Leverans per
avtalsform

Masshantering
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Tilläggsmoduler

Avskrivning vid
konstaterad 
kundförlust

Billing pilot -
fakturera i ett steg

Billing pilot -
flexpricing

Funktionen erbjuder för massavskrivning med hjälp av avskriv-
ningsförslag och för enstaka avskrivningar, automatisk fördel-
ning av kundförluster, färdiga underlag till bokföring, automa-
tisk uppdatering av reskontra och redovisning, fördefinierade 
rapporter samt flexibla utsökningsmöjligheter.

Gör det möjligt att köra flexpricing parallellt med Billing Pilot. 
Detta gör att körningen går mycket snabbare än tidigare.

Modulen gör det möjligt att köra flexpricingen parallellt med 
Billing Pilot. Detta gör att körningen går mycket snabbare än 
tidigare. 
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Billing pilot -
timsummering

EDI-faktura

EDM El

Gör det möjligt att köra timsummering parallellt med Billing 
Pilot. Detta gör att körningen går mycket snabbare än 
tidigare.

EDI-fakturafunktionen skapar utgående XML-filer som kan skickas
till ett utskriftsföretag för att omvandla fakturorna till t ex EDI-
fakturor. I XML-filen finns möjlighet att se kopplingen mellan debi-
terat värde och mätaravläsningen samt faktura vid kreditering.

Innehåller mätvärdesdatabas, timavräkning, kvalitetssäk-
ring, rapportering och EDI hantering. Fördelarna är att EDM 
är en helt integrerad funktion i Xellent samt ger möjlighet 
till stor automatisering av processer.



EG Apps

EDI - 
Komponentregister

Hantera alla typer utav arbetsorder från mobilen - saknade 
avläsningar, mätarbyten & generella arbetsorder.
Ta med kontoret och bli mobil med EG Apps.

Möjliggör att ha ett register över olika slags komponenter 
främst inom El, Fjärrvärme, Gas och VA. Komponenter kan 
knytas till mätare och anläggningar. Uppsättning/byte/
nedtagning av komponenter kan utföras via arbetsorder till 
papper eller APP i mobila lösningar.
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Fjärrvärme - 
Komplett

Flexpricing -
Kunds totala Volym

Gashantering inkl 
EDI

En heltäckande funktionalitet för hantering av fjärrvärme/fjärr-
kyla. Kontroller för avläsningar, Delta-T, flöde, Gränssnitt GIS, 
fastighetsregister och statistik och provningsresultat mätare. 
En omfattande uppsättning rapporter och grafer.

På en kund skall man kunna ange en fast volym. Volymen kan 
vara olika varje månad. Flexprisberäkningen skall kunna göras 
där man fakturerar denna fasta volym till ett fastpris och res-
terande del skall beräknas via flexpris timme för timme.

Funktionalitet som hanterar processerna och meddelande-
hantering för bl a leverantörsbyten för nyttigheten Gas.

Finansiella 
dokument

EDM - 
Timavräkning

EDM - Fjärrvärme

Möjliggör att skriva ut kravbrev och Dynamics AX fritext-
fakturor i XML-format. Utskriften är integrerad med AIF. 
Detta ger en flexibel lösning och fördelar som att påverka 
vilka fält som ska med i XML-filen, XML- scheman samt 
säker och effektiv hantering.

Stödjer timavräkning i Xellent samt kommunikation för NBS  
mot eSett.

Innehåller mätvärdesdatabas, timavräkning, kvalitetssäk-
ring, rapportering och EDI hantering. Fördelarna är att EDM 
är en helt integrerad funktion i Xellent samt ger möjlighet 
till stor automatisering av processer.
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Meddelandelager 

Kundserviceöver- 
siktsbilden

Xellent meddelandelager är plattformen för XML kommunikation.  
Xellent meddelandelager stödjer idag fullt ut kommunikationen 
för NBS mot eSett samt är förbered när nya meddelandetyper 
skall anpassas till XML-format. Xellent meddelandelager har 
även bra stöd för batchhantering samt visning för användarna.

Denna funktion ger en samlad överblick över kundens viktiga 
grunddata och engagemang på en bild som innehåller flikar för 
kunduppgifter, installationer, kontrakt, avtal och fakturor. Till 
detta är det utvecklat förfinade sökmöjligheter samt indikatorer.

MIX-avtal Funktionen ger möjligheten att använda en likartad flexpris-
typ som Antalsfix på schablonmätta kunder. Funktionaliteten 
innehåller även stöd för att på ett enkelt sätt sätta upp och 
administrera denna nya flexpristyp.

Import 
inköpspriskoder

Import underlag  
för nätbolags- 
fakturering

Funktionen Import Inköpspriskoder möjliggör att kunna 
importera inköpspriskoder med tillhörande priser utifrån 
fil istället för att registrera dessa manuellt.

Funktionalitet som möjliggör import av fakturarader (underlag) 
för nätbolagsfakturering. Import/loggning via gränssnittslogg-
ning samt att engångstjänster sparas på Elhandelskontraktet 
(kontroll, säkring och nätkostnad).

LIME-integration Integrationen Xellent -  Lime innehåller export av grunddata, 
anläggnings-, kontrakts- och prisinformation samt även  
integration via Web API för uppdatering av kundinformation  
i Xellent och möjlighet att hämta fakturainformation från  
Xellent för visning i Lime. Funktionen är designad så att  
förändringar i strukturdata i Xellent ska triggas över till CRM- 
systemet Lime. För varje förändring som inträffar i de tabeller 
och fält som är definierade för export, kommer ett eller flera 
meddelanden att exporteras från Xellent i XML-format. 



Prognosrapport 
(Power BI)

Automatiska rapportutdrag i ett i förväg bestämt format, 
anpassade för handel med el, vatten, värme, bredband eller en 
kombination av dessa.
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Preferred 
Communication

En integrerad plattform i Xellent för hantering av olika typer av 
kommunikation mot kunder. Funktionaliteten möjliggör utskick 
och distribution via e-post och sms. Dessa kommunikationska-
naler kan användas för bl a kampanjhantering, information eller 
uppföljning till kunder.

Self Service Webbportalen Self Service (Mina Sidor) innehåller funktionalitet 
som ger kunden möjlighet att se och hantera inloggning, admi-
nistration av användare, basuppgifter samt kundens uppgifter, 
anläggningar, avläsningar, mätarställningar, fakturor etc. 
Baseras på Xellent WIT.

Portföljförvaltning

Månadsvis
effektfakturering

Parallell EDI-import

Funktionalitet avseende fakturering av belopp som skall fördelas 
på flera kunder eller flera avtal. Belopp kan fördelas enligt avta-
lade/faktiska förbrukningar. Fasta avgifter kan fördelas. Rörliga
avgifter kan fördelas (faktisk/avtalad/säkrad volym) samt är helt 
integrerat med faktureringen.

Funktionaliteten innebär förenklad hantering av effektavräk-
ning/effektfakturering. Ingen extra avräkningskörning behöver 
göras innan fakturering eftersom avräkning av reaktiv effekt 
utförs i samband med timsummeringen.

Möjliggör att köra UTILTS i de två sista stegen i EDI-importen  
parallellt. Detta gör att körningen går mycket snabbare än tidiga-
re. Dessutom kan man lägga övriga typer av meddelanden på en 
egen kö, vilket gör att dessa hanteras fortare än tidigare.

Mobilt BankID Xellent MobiltBankID ger er möjlighet att digitalisera och 
automatisera era affärsprocesser på ett säkert sätt. Spara tid 
och minska manuellt arbete vid avtalshantering Underlätta 
åtkomsten till Mina Sidor och ge säker inloggning för era
kunder. Signering av t ex avtal eller andra tjänster mellan er 
och slutkunden. Ökar spårbarheten och ger säker uppföljning 
via loggning i Xellent
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Total In Funktionalitet för elektroniska betalningar via Plusgirots Total 
In. Det nya filformatet kommer att ersätta Plusgirot OCR, och 
erbjuder utökad funktionalitet när det gäller betalningar från 
kunder, utland eller bankgiro samt avdrag för kreditfakturor.

SMS- & e-post 
faktura

Funktionalitet för att skicka fakturor via e-post och SMS (via XML). 
Kunden eller kontraktet markeras med en e-postadress eller ett 
telefonnummer. Dessa kommer sen att skrivas ut i XML-filen så 
att utskriftshanteraren kan skicka dessa till slutkunden.



Vågintegration Integrationen omfattar parametersättning och import av vikt-
transaktioner enligt fastställt filformat. Vikttransaktionerna 
skapas som engångstjänster kopplade till kundens kontrakt 
och ligger till grund för fakturering.

Xellent Digitala 
Plattform

EG Mobile Solution är en digital plattform som erbjuder effek-
tiva och digitala tjänster som ökar kundlojaliteten och lönsam-
heten genom förbättrade kundkommunikation och kundupple-
velse. Uppnå ökad digitalisering med nya smarta energitjänster 
som skapar närmare relationer mellan kund och leverantör
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Utökad 
fritextfakturering

Utökad  
kampanj och
offerthantering

Utökad
prognosmodul

Gör det enklare, säkrare och effektivare att registrera 
fritextfakturor. Modulen ger möjlighet att använda artiklar, 
ange fritext för enskilda fakturor, kopiera fakturainforma-
tion från gammal faktura till en ny faktura samt flexiblare 
hantera fakturaadresser.

Ger möjlighet till att kunna skapa kampanjer och offerter  
kopplade mot kontrakt och automatiskt kunna skapa kon-
traktsdelar. Helt integrerad i Xellent vilket ger stora fördelar 
när det gäller automatisering, säkerhet och kvalitet.

Ger en sammanställning avseende information om avtal, 
avtalslängder och dess förbrukning per månad. Simule-
ringsrapport som visar upplupna kostnader och intäkter. 
Rapport som visar ej debiterade kontrakt. Prognossimule-
ring av volym och intäkter för viss period.

Utökad inkasso Funktionalitet som ser till att bokförda avskrivningar inte 
exporteras via inkassomodulen. Funktionen innehåller 
funktionalitet och process för att överföra fritextfakturor 
(fakturatyp Axapta) till inkassobolaget.
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Xellent WIT 
(Web API)

XML-faktura

En uppsättning av webbservice (API) mot Xellent. Med 
funktionalitet för inloggning/validering, lösenordshantering, 
basdata, kundens kontrakt och fakturor, flyttningar, installa-
tioner, förbrukningsöversikt, avtal, offerter och erbjudanden, 
dokument och ärenden.

Funktion som ger möjlighet att skriva ut fakturor till en XML-fil 
istället för att skriva ut den till en PCL-fil. XML-filen kan sedan 
skickas till en utskriftsleverantör för behandling och layout.



Absolutkontroll 
Delta-T

Anpassningar  
för mätvärdes-
databaser

Automatisk 
kontroll
och larmlista

Kontrollerar Delta-T för en avläsning mot gränsvärden “Minimum 
avkylning” respektive “Max avkylning”. Om Delta-T för en avläsning 
ligger utanför intervallet “Minimum avkylning” och “Max avkyl-
ning” kommer värde “Absolut” att uppdateras på avläsningen.

Anpassningar för mätvärdesdatabaser, finns ett flertal 
gränssnitt mot olika insamlingssystem (t ex MCOM, PcBase).

Automatisk kontroll och larmlista dygnsvis om noll eller nära 
noll förbrukning. Innehåller ett flertal kontroller och valide-
ringsregler
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Tilläggsfunktioner



Avgifter/rabatt 
utifrån medel 
Delta-T

Funktion för att skapa avgifter eller rabatter utifrån en avläsnings 
Delta-T. Detta kan göras med utgångs-punkt från ett givet inter-
vall där ingen avgift eller rabatt utgår om en avläsningsberäknade 
Delta-T håller sig inom angivna min- och maxgränser.

Beräkning av ny
debiteringseffekt

Connector  
scanning

Beräkning av ny debiteringseffekt ger möjlighet att välja 
de månader man vill ha med i beräkningen, gränsvärdes-
hantering, min-/max värden samt avisering om förändring 
på fakturan.

Funktionaliteten flyttar skannade avtal/dokument till en 
arkivkatalog samt skapar en referens i Xellent. Multiprinter 
läser barkoderna från de skannade dokumenten och översät-
ter dem. En csv-fil skapas innehållande alla skannade filnamn.
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Högsta effektvärde

GS1-nr Inkasso

Funktionalitet gör det möjligt i Xellent att debitera det högsta 
uppmätta effektvärdet under rullande tolvmånadersperiod. 
Funktionen innehåller även importgränssnittet Xellent  
– Generis (mätvärdesdatabas).

Funktion som kompletterar uppdragsfil till inkasso med 
GS1-nummer eller anslutningsnummer. Anges på leveransar-
ten i Xellent och är anpassat mot bl a Intrums format, kan 
användas även för andra inkassobyråer.

Flödesavgift QW

Fördelning av 
mätare

Gränssnitt 
GIS-system

Funktionalitet för beräkning och hantering av flödesavgift QW. 
Innhåller bl a beräkningar för framtagning av spärrfaktoravgift/
premie för flödesavgift samt beräkning av nytt referensvärde 
(medelvärde) per nät.

Funktionalitet för summering av mätvärden från ett antal 
fysiska mätare till en fiktiv huvudmätare. Hantering av flera 
fysiska mätare i serie med hantering av förbrukning och
fördelning (%).

Funktionalitet och gränssnitt mot kartsystem (GIS, t ex EttNoll) 
och Xellent. Möjliggör överföring av data mellan systemen.

Delta-T-visning
på fakturor

Fastighetsregister
och statistik

Visar Delta-T-värde på faktura. Även föregående års värden 
visas som referensvärde.

Fastighetsregister för fastigheter med fjärrvärme, med 
uppgifter om historiska förbrukningar, ytor samt andra 
fastighetsrelaterade uppgifter samt de åtgärder som gjorts 
på fastigheten. Fastighetsregistret knyts mot fjärrvärme-/
fjärrkyla-installationerna i Xellent.
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Korrigerad 
förbrukning

Lokal utskrift 
av XML

Funktionalitet som möjliggör uppdatering av nytt förbruk-
ningsvärde, lagring av gammalt värde samt framräkning av 
nytt Delta-T.

Funktionaliteten ger möjlighet att placera lokalt utskrivna fak-
turors XML-filer i en egen mapp för överföring till utskriftsleve-
rantör. Information om att lokal utskrift skett finns med som ny 
tagg i XML-filen.

Mallmätare Funktion som möjliggör att skapa nya mätare från en mall.  
Vid nyregistrering av mätare används då en tidigare registrerad 
mätare (standard) som mall för de nya mätarna.

Medelvärde och
momentvärden  
för Delta-T,  
effekt och flöde

Funktionen visar medelvärden för energi för respektive 
Delta-T, effekt och flöde på dygnsbasis (24 tim). 
Momentanvärden importeras från insamlingssystemet.

Nettodebitering/
produktion
Vindenergi

Ger möjlighet att avräkna el som produceras mot ett visst antal 
utvalda förbrukningsavtal. Detta sker i ett eget formulär och 
avräkning görs på timnivå. På flexpristypen finns det möjlighet 
att markera 0-pris vid negativ förbrukning.

Mätarbytesordrar Funktionen är specifikt anpassad för fjärrvärme/fjärrkyla. 
Innehåller flexibel utsökning av orter, månader, samordning 
med andra mätare och tidsintervall.

Provningsresultat Funktionalitet för hantering av provningsresultat fjärrvärme-
mätare inkl. inläsning av provdata från fil, hantering av Qn, Qt, 
Qmin och Qmax mm. Automatisk skrotning av ej godkända 
mätare i systemet.
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Säsongskontroll 
Delta-T

Tekniska uppgifter
på mätare

Funktion som kontrollerar en avläsningsperiods Delta-T mot 
Delta-T för motsvarande avläsningsperiod föregående år. 
Kontroll sker mot procentsats angiven i fältet “Tillåten avvikelse 
i procent för säsongskontroll”. 

Funktion som visar och lagrar uppgifterna i en egen flik 
i mätarregistret. Där samlas teknisk information för 
integreringsverk, flödesmätare samt temperaturgivare.

Utrustnings-
register för
fjärrvärmecentraler

Funktion som visar uppgifter om ingående utrustning i en 
fjärrvärmecentral med historik kopplad till utrustningen.

Streckkoder Funktion för att skriva ut affärskontonamnet i streckkod-
stypsnitt via Mailmerge. Utskrift från affärsrelationen och 
kontrakt. Ger möjlighet att skanna in dokument från t ex 
kampanjer.

Rapporter för 
fjärrvärme

Färdiga rapporter specifika för fjärrvärme som visar bl a 
förbrukningsutveckling, debiteringssammanställning/område, 
förbrukning/område, mätarkontroller, felanalyslista, felkon-
troll, planeringslista, förbrukningsgrafer och inventeringslista.
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Kvadrat: 33,5 x 33,5 mm
Runde hjørner: 2 mm
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Kontakta oss
Tel: +46 8 631 78 00
eg@egsverige.se
www.eg.se

 IT-lösningar som stärker din verksamhet och är anpassade efter din bransch.

 EG är en av Skandinaviens ledande leverantörer av IT-lösningar som skapar
 affärsmässigt värde för både små och stora företag. Vi har fler än 2000
 medarbetare, som med sina unika kunskaper och djupa branschinsikt bidrar
 till produktivitetsförbättringar hos våra kunder i Danmark, Norge och Sverige.
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