
MANAGEMENT WEB REPORTS
Få direkt tillgång till överskådliga beslutsunderlag

Effektiv hantering och kundserviceTillgängligt för kunder

Statistik över störningar Upptäck problem i tid

Webbaserat Tillgängligt för alla på företaget

Med Management Web Reports kan alla i organisationen enkelt få en överskådlig 
bild av elnätets kvalitet. Det enda som behövs är en webbläsare.
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Metrum – smarta mätsystem för smarta elnät
Metrum är den givna partnern för elnätsbolag med visioner. 
Vi utvecklar nästa generations mätsystem för effektiv energi- 
och elkvalitetsövervakning. Som integrerad modul i de över-

gripande systemen levererar de kraftfulla beslutsunderlag 
som underlättar att nå strategiska mål, långsiktig lönsamhet 
och möjligheten att kunna möta framtida utmaningar.

Management Web Reports
Webbaserad modul för analys av elkvalitet

Management Web Reports skapar enkel och överskådlig tillgång till data om elkvalitet, 
störningar och avbrott – direkt i webbläsaren. Driftpersonal och kundtjänst får snabb  
information för att kunna åtgärda fel och besvara frågor, medan företagsledning och nät-
planering kan ta del av tydliga beslutsunderlag i form av statistik och rapporter.

Enkelt och kostnadseffektivt
Management Web Reports är en webbaserad tilläggsmodul till Metrums helautomatiska mätsystem PQ 
Controller DB, som övervakar och samlar in data på alla nivåer i elnätet. Abonnemanget baseras på vilken 
typ av rapporter du behöver (t.ex. Lagkrav eller Störningsrapport), debiteras månadsvis, är helt utan bind-
ningstid och kan när som helst sägas upp.
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Kort avbrott

Långt avbrott

Avbrott per dag

Störnings- och avbrottsrapport
Störnings- och avbrottsrapporten innefattar samtliga mätpunkter, så-
väl utbytespunkter i högspänningsnät som prioriterade punkter såsom  
nätstationer i lågspänningsnätet. Rapporten listar samtliga störningar 
och avbrott och anger de mest kritiska punkterna med viktning mot  
rekommenderade nivåer. Rapporten anger spänningsdippar, spän-
ningshöjningar, transienta störningar (kortvariga spikar på elnätet, så 
som brytarkopplingar alternativt blixtnedslag) samt separat avbrotts-
statistik. Det underlättar uppföljning av vilka nätområden och kunder 
som drabbats och utgör värdefullt beslutsunderlag för driftmöten, lö-
pande nätplanering och information till kundtjänst. 

Lagkrav – Elkvalitet: Sammanställningsrapport 
Sammanställningsrapporten följer de föreskrifter som gäller för spän-
ningskvalitet (EIFS 2013:1) och skapas enkelt direkt i webb-miljö.  
Utifrån valt tidsintervall genererar systemet en totalrapport över samt-
liga mätpunkter i elnätet, där mätpunkter som avviker från föreskriften 
för respektive spänningsnivå redovisas. Rapporten kan användas för 
såväl kontinuerlig driftuppföljning som vid nätplanering, då den ger 
tydliga indikationer på var nätunderhåll bör prioriteras innan eventuella 
fel uppstår. Det ger även ökad möjlighet att arbeta proaktivt genom att 
förse nätbolagets kunder med värdefull information. 


