Arbeid i målepunkt
For installasjonstypen «Arbeid i målepunkt» har vi 3 forskjellige
jobbtyper. Type 1 og 2 behandles manuelt av en saksbehandler, mens
type 3 blir behandlet automatisk av en robot.
1. Arbeid i målepunkt – Ett måleranlegg.
2. Arbeid i målepunkt – Flere måleranlegg.
3. Arbeid i målepunkt – Forenklet melding.

Hva skal meldes inn som «Arbeid i målepunkt»?
• Midlertidige fra-/tilkoblinger
• Plombering av måler (For en AMS måler skal ikke installatør bryte
plomberingen).
• Flytting av en måler eller flere målere i samme installasjon.
• Opphør med sammenkobling av anlegg.

Hvilken jobbtype skal velges?
Det er ingen av jobbtypene som er feil å benytte, men hva som blir
valgt har noe å si for saksbehandlingstiden. Simple saker som f.eks
midlertidige fra-/tilkoblinger, plomberinger av måler eller flytting av
måler bør meldes inn en som forenklet melding. Roboten tildeler og
behandler disse meldingene en gang i døgnet. Det er da forbeholdt at
kravene den stiller til hva som skal være utfylt er oppfylt. Dersom
kravene ikke er oppfylt havner meldingen i «Til Manuell behandling».

Det vil si at en saksbehandler i Lyse Elnett da må inn å behandle denne
meldingen manuelt. Saksbehandlingstiden vil dermed gå opp.

Fremgangsmåte for å opprettelse av forhåndsmelding
Arbeid i målepunkt – Ett måleranlegg
1. Logg inn på Elsmart Klikk «Ny melding»

2. Fyll ut premelding

1. Velg «Installatør/Entreprenør»
2. Huk av for «Arbeid i målepunkt» Jobbtype-feltet dukker
da opp
3. Huk av for «Ett måleranlegg»
4. Legg inn postnummer for den aktuelle adressen
5. Legg inn målernummer for den aktuelle måleren
6. «Opprett melding»

3. Følgende vindu vil nå dukke opp. I denne fremgangsmåten
benyttes målernummer 7359992903194332 som eksempel.

4. Hente inn anlegg – Det er to muligheter å hente inn anlegg på:
1. Ved søke med målernummer
2. Ved å søke med installasjonsnummer og anleggsnummer
(Vær obs på at begge nummer må være utfylt for at dette
skal fungere)

1. Søker med målernummer i dette eksempelet. Trykk «Søk»
2. Det aktuelle anlegget dukker opp nedenfor. Huk av for
dette anlegget.
3. Trykk «Hent valgt anlegg»
4. Anlegget er nå hentet inn.

Utklipp fra forhåndsmelding: MålepunktsID er blitt lagt inn. Denne får man opp kun når anlegget her «hentet inn».

5. Redigere melding
1. Trykk «Redigere»  Du er nå i redigeringsmodus.

2. Fyll ut alle røde felter som ikke er fylt ut fra før av. Dette
må gjøres for at meldingen skal kunne sendes til
godkjenning.
i. Vær obs på at det kan være feil og mangler i
informasjonen som er hentet inn fra Lyses database.
Eksempler på dette er:
1. Eierinfo
a. Dersom Eierinfo mangler, men installatør
har eierinfoen: Legg denne inn.
b. Dersom Eierinfo mangler og installatør
ikke vet hvem eieren er: Lyse krever ikke
at installatør skal bruke tid på å finne ut
informasjon som i utgangspunktet skal
være riktig og hentet inn fra Lyse sine
systemer. Det kan derfor legges inn fiktive
info. Eksempler på dette:
i. Mobil: 11111111
ii. Fødselsdato: 01.01.1900
iii. Navn/adresse/etc: xxx
2. Feil størrelse på OV

3. I tilleggsopplysningsfeltet skal det legges inn en god
beskrivelse på hva installatør søker om /skal gjøre. Jo
bedre denne beskrivelsen er, desto letter blir det for
saksbehandler hos Lyse å sette seg inn i saken og behandlet
meldingen.

4. Etter at alle røde felter er fylt ut og en skikkelig
beskrivelse av jobb er lagt inn, sendes forhåndsmeldingen
inn til godkjenning.

6. Til godkjenning hos nettselskap
Saksbehandler hos Lyse behandler forhåndsmeldingen og fyller ut
info «Tilbakemelding fra nettselskap». Når denne er godkjent må
installatør sende inn ferdigmelding slik at arbeidsordre kan
opprettes.

7. Sende ferdigmelding: Rediger  Fyll ut de røde feltene  Trykk
«Send ferdigmelding».

↓

1. Saksbehandler hos Lyse oppretter så arbeidsordre for jobben på
det aktuelle målepunktet. Ordren legges inn som notat i Elsmart.
Kontaktinfo blir også lagt inn her dersom det er nødvendig å
avtale tid for utførelse av jobb.
8. Forhåndsmelding blir deretter arkivert av saksbehandler hos Lyse
og får status «Arkivert av Nettplanlegger».
9. Når arbeidsordre er utført (og kunde er fakturert), så arkiverer
saksbehandler hos Lyse meldingen en gang til og da legges
forhåndsmelding i fjernarkivet. Forhåndsmelding får da status
«Arkivert.
For å søke opp en melding som er arkivert til fjernarkivet så
benyttes søkefeltet «søk» oppe i høyre hjørne ved siden av «din
profil», «logg ut» og «hjelp».

Arbeid i målepunkt – Forenklet melding
Ved opprettelse av «Arbeid målepunkt - Forenklet melding» er det
samme prosedyre som for «Arbeid i målepunkt – Ett måleranlegg.
1. Logg inn på Elsmart Klikk «Ny melding»

2. Fyll ut premelding

1. Velg «Installatør/Entreprenør»
2. Huk av for «Arbeid i målepunkt» Jobbtype-feltet dukker
da opp
3. Huk av for «Forenklet melding»
4. Legg inn postnummer for den aktuelle adressen
5. Legg inn målernummer for den aktuelle måleren
6. «Opprett melding»

3. Følgende vindu vil nå dukke opp. I denne fremgangsmåten
benyttes målernummer 7359992903194332 som eksempel.

4. Hente inn anlegg – Det er to muligheter å hente inn anlegg på:
1. Ved søke med målernummer
2. Ved å søke med installasjonsnummer og anleggsnummer
(Vær obs på at begge nummer må være utfylt for at dette
skal fungere)

1. Søker med målernummer i dette eksempelet. Trykk «Søk»
2. Det aktuelle anlegget dukker opp nedenfor. Huk av for
dette anlegget.
3. Trykk «Hent valgt anlegg»
4. Anlegget er nå hentet inn.

Utklipp fra forhåndsmelding: MålepunktsID er blitt lagt inn. Denne får man opp kun når anlegget her «hentet inn».

5. Redigere melding
1. Trykk «Redigere»  Du er nå i redigeringsmodus.

2. Fyll ut alle røde felter som ikke er fylt ut fra før av. Dette
må gjøres for at meldingen skal kunne sendes til
godkjenning.
i. Vær obs på at det kan være feil og mangler i
informasjonen som er hentet inn fra Lyses database.
Eksempler på dette er:
1. Eierinfo:
a. Dersom Eierinfo mangler, men installatør
har eierinfoen: Legg denne inn.
b. Dersom Eierinfo mangler og installatør
ikke vet hvem eieren er: Lyse krever ikke
at installatør skal bruke tid på å finne ut
informasjon som i utgangspunktet skal
være riktig og hentet inn fra Lyse sine
systemer. Det kan derfor legges inn fiktive
info. Eksempler på dette:
i. Mobil: 11111111
ii. Fødselsdato: 01.01.1900
iii. Navn/adresse/etc: xxx

3. I tilleggsopplysningsfeltet skal det legges inn en god
beskrivelse på hva installatør søker om /skal gjøre.
4. For at roboten skal kunne behandle meldingen må det
hukes av for hva som skal gjøres (øverste ring i utklippet
nedenfor). Her går det an å huke av flere alternativ på
samme melding.
5. Vær også obs på å sjekke kartet i elsmart om anlegget er
del av et sløyfenett eller ikke!!

6. I denne meldingstypen er det ikke noen ferdigmeldingsbit.
Istedenfor skal installatør legge inn kontaktinfo til den som
skal være kontaktperson for jobben i ferdigmeldingsdelen
av meldingen. Legg også inn «ønskes utført dato». Dette
gjøres før forhåndsmelding sendes inn til godkjenning.
7. Send inn forhåndsmelding inn til godkjenning.

6. Saksbehandler hos Lyse oppretter så arbeidsordre for jobben på
det aktuelle målepunktet og godkjenner forhåndsmelding.

7. Forhåndsmelding blir deretter arkivert av saksbehandler hos Lyse
og får status «Arkivert av Nettplanlegger».

8. Når arbeidsordre er utført (og kunde er fakturert), så arkiverer
saksbehandler hos Lyse meldingen en gang til og da legges
forhåndsmelding i fjernarkivet. Forhåndsmelding får da status
«Arkivert.
For å søke opp en melding som er arkivert til fjernarkivet så
benyttes søkefeltet «søk» oppe i høyre hjørne ved siden av «din
profil», «logg ut» og «hjelp».

Arbeid i målepunkt – Flere måleranlegg
Ved opprettelse av «Arbeid målepunkt – Flere anlegg» er det samme
prosedyre som for de to andre jobbtypene.
Flere måleranlegg betyr flere målere bak en felles OV. Alle anleggene
skal ha samme installasjonsnummer, men ulike anleggsnummer.
Denne jobbtypen kan benyttes når f.eks. to målere i samme
installasjon skal flyttes fra en tavle til en ny tavle. Da må det
opprettes en arbeidsordre pr. måler.
Vil gjøre oppmerksom at dette er den jobbtypen som skaper mest
problemer for installatørene, og som ofte forlenger saksbehandlingstid
hos Lyse.

1. Logg inn på Elsmart Klikk «Ny melding»

2. Fyll ut premelding

1. Velg «Installatør/Entreprenør»
2. Huk av for «Arbeid i målepunkt» Jobbtype-feltet dukker
da opp
3. Huk av for «Flere måleranlegg»
4. Legg inn postnummer for den aktuelle adressen
5. Legg inn målernummeret til en av målerne i anlegget det
skal utføres arbeid på.
6. «Opprett melding»

3. Følgende vindu vil nå dukke opp. I denne fremgangsmåten
benyttes målernummer 7359992901437189 og 7359992890018154
som eksempel.

4. Hente inn anlegg – Det er to muligheter å hente inn anlegg på:
1. Ved søke med målernummer.
2. Ved å søke med installasjonsnummer og anleggsnummer
(Vær obs på at begge nummer må være utfylt for at dette
skal fungere).

Utklipp fra forhåndsmelding: Legg merke til at det går an å endre Installasjons- og jobbtype her.

1. Søker med målernummer i dette eksempelet. Trykk «Søk»
2. Det aktuelle anlegget dukker opp nedenfor. Huk av for
dette anlegget. Bekreft valg av installasjons- og jobbtype.

↓

3. Trykk «Hent valgt anlegg».
4. Anlegget er nå hentet inn.
5. Redigere melding
1. Trykk «Redigere»  Du er nå i redigeringsmodus.

2. Fyll ut alle røde felter som ikke er fylt ut fra før av. Dette
må gjøres for at meldingen skal kunne sendes til
godkjenning.

i. Vær obs på at det kan være feil og mangler i
informasjonen som er hentet inn fra Lyses
database. Eksempler på dette er:
1. Eierinfo
a. Dersom Eierinfo mangler, men
installatør har eierinfoen: Legg
denne inn.
b. Dersom Eierinfo mangler og
installatør ikke vet hvem eieren er:
Lyse krever ikke at installatør skal
bruke tid på å finne ut informasjon
som i utgangspunktet skal være
riktig og hentet inn fra Lyse sine
systemer. Det kan derfor legges inn
fiktive info. Eksempler på dette:
i. Mobil: 11111111
ii. Fødselsdato: 01.01.1900
iii. Navn/adresse/etc: xxx
2. Feil størrelse på OV

3. I tilleggsopplysningsfeltet skal det legges inn en god
beskrivelse på hva installatør søker om /skal gjøre. Jo
bedre denne beskrivelsen er, desto letter blir det for
saksbehandler hos Lyse å sette seg inn i saken og behandlet
meldingen.

4. Legge til anlegg i melding  Gå ned til
«Anleggsoversikt(eksisterende):

5. Trykk «Søk eksisterende anlegg»  Du kommer da inn i
søkevinduet som dukker opp etter at forhåndsmeldingen er
opprettet. Dette vinduet ligger inne med målernummeret
til anlegget som allerede er lagt inn i meldingen

1. Legg inn målernummeret til neste anlegg
i. I dette eksempelet er det måler
7359992890018154
2. Det aktuelle anlegget dukker opp nedenfor. Huk av
for dette anlegget. Bekreft valg av installasjons- og
jobbtype.
3. Trykk «Hent valgt anlegg».
4. Anlegget er nå hentet inn.

6. Etter at alle røde felter er fylt ut, alle relevante anlegg er
hentet inn og en skikkelig beskrivelse av jobb er lagt inn,
sendes forhåndsmeldingen inn til godkjenning.

7. Til godkjenning hos nettselskap
Saksbehandler hos Lyse behandler forhåndsmelding og fyller
ut info «Tilbakemelding fra nettselskap». Når denne er
godkjent må installatør sende inn ferdigmelding slik at
arbeidsordrer kan opprettes.
8. Sende delferdigmelding(er):
Her er det muligheter for å delferdigmelde en melding. Det
vil si at det kan sendes inn ferdigmelding for et spesifikt
anlegg uten det andre anlegget trenger å bli ferdigmeldt.
Trykk «Redigere» og gå ned til anleggsoversikten

1. Klikk åpne på et av anleggene ute til høyre som vis i
utklippet ovenfor. Deretter dukker et nytt vindu opp
(se neste side)

2. Klikk «Redigere» og fyll ut de røde feltene helt
nederest.

3. Lagre & lukk

4. For å delferdigmelde kun det ene anlegget, markeres
anlegget du nettopp la inn kontaktinformasjon på og
trykk så «Ferdigmeld».
i. Huk av anlegget som skal ferdigmeldes
ii. Trykk «Ferdigmeld»

5. Et anlegg er nå ferdigmeldt

6. Dersom du ikke skulle få til å ferdigmelde må du gå
over kundeinfoen på anlegget. Det kan være info som
mangler da. F.eks. fødselsdato.

9. Ferdigmelding av hele forhåndsmeldingen
For at forhåndsmelding skal være helt ferdigmeldt må alle
anleggene være ferdigmeldt
1. Legg inn kontaktinfo slik som i delferdigmelding
i. Det er ikke nødvendig å trykke ferdigmeld i
anleggsoversikt

2. I bunn av forhåndsmeldingen er «Ferdigmelding» for
hele forhåndsmeldingen. Fyll ut infoen der og legg inn
eventuelle merknader som er relevant for saken.

3. Send ferdigmelding

10.
Saksbehandler hos Lyse oppretter så arbeidsordrer for
de aktuelle målepunktene. Ordrene legges inn som notat i
Elsmart. Dersom det er nødvendig å inngå avtale tid for
utførelse av jobb, så legges kontaktinfoen for personen
Lyse det skal ringes for å inngå avtal
11.
Forhåndsmelding blir deretter arkivert av
saksbehandler hos Lyse og får status «Arkivert av
Nettplanlegger».
12.
Når arbeidsordrene er utført (og kunde er fakturert),
så arkiverer saksbehandler hos Lyse meldingen en gang til
og da legges forhåndsmelding i fjernarkivet.
Forhåndsmelding får da status «Arkivert.

For å søke opp en melding som er arkivert til fjernarkivet så
benyttes søkefeltet «søk» oppe i høyre hjørne ved siden av «din
profil», «logg ut» og «hjelp».

