VIDAUS NAUDOJIMO

Instrukcija

Paraiškų darbams skirtų AB ESO rangovams PAVARA programos
naudojimosi instrukcija
Tikslas:
Taikymo sritis:

Nustatyti PAVARA programos naudojimosi taisykles.
Visiems AB ESO rangovams ir projektuotojams.
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2. Naudojami terminai ir sutrumpinimai
2.1. Šioje tvarkoje vartojami terminai ir sutrupinimai pateikti 2.1 lentelėje:
2.1 lentelė. Tvarkoje/programoje vartojami terminai ir sutrupinimai
Nurodomas terminas arba
Termino arba sutrumpinimo paaiškinimas
sutrumpinimas
TEVIS
Tinklo eksploatavimo ir valdymo informacinė sistema.
ET objektas
Bendrai vartojama sąvoka, bendrai apimanti visų rūšių elektros
tinklo objektus – visų įtampų oro, oro kabelių, kabelių linijas bei
pastotes
Pastotė
Bendrai vartojama TEVIS sąvoka: 35-110 kV transformatorių
pastotės, 10 kV skirstomieji punktai, 6-10 kV transformatorinės,
0,4 kV kabelines spintos.
35-110 kV TP
35-110 kV Transformatorių pastotė
6-10 kV SP
6-10 kV skirstomasis punktas
TR
Stacionarioji transformatorinė
KT
Komplektinė transformatorinė
ST
Stulpinė transformatorinė
MT
Modulinė transformatorinė
0,4 kV KS
0,4 kV kabelinė spinta
0,4 kV KASS
0,4 kV komercinė apskaitos skirstomoji spinta
Elektros linija
Elektros inžinerinio tinklo arba elektros inžinerinės sistemos dalis,
kurią gali sudaryti kabelių, laidų, izoliatorių ir laikančiųjų
konstrukcijų įranga skirta elektros energijai persiųsti.
Organizacija
Atsakingas už tam tikro tipo elektros tinklo objektų
eksploatavimą tam tikroje teritorijoje AB ESO padalinys
AB ESO
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Paraiškos rūšis

AB ESO

Darbų užsakymų išskaidymas priklausomai nuo ET objektuose
vykdomų darbų pobūdžio bei apimties
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3. Bendroji informacija
3.1. Prisijungimas vykdomas programos lango dešiniajame kampe spaudžiant ant „[Prisijungti]“.
Dėl prisijungimo teisių suteikimo reikia pildyti prašymą https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-supartneriais/elektros-ir-duju-tinklo-geografiniai-ir-techniniai-duomenys.html

4. Paraiškų darbams sąrašas
4.1. Prisijungus prie programos lango viršutiniame kairiajame kampe aktyvuojasi mygtukai
„Paraiškos“ ir „Elektros įrenginių schemos“ ant kurio paspaudus atsidaro paraiškų darbams
sąrašas 4.1 pav.

4.1 pav. Paraiškų darbams sąrašo langas

AB ESO
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4.2. Lange pateikiamos visos atitinkamam rangovui perduotų paraiškų (planinių, defektų
šalinimo) sąrašas eilučių forma.
4.3.
pagal:

Lango viršuje pateikti filtravimo laukai, kurių dėka galima atlikti perduotų paraiškų filtravimą

4.3.1. Paraiškos rūšį, t. y. kokio dydžio/pobūdžio darbai turi būti atlikti:
Remontas – planiniai pagal metinę paraišką suderinti remonto darbai konkrečiame objekte;
Tech. priežiūra - planiniai pagal metinę paraišką suderinti techninės priežiūros darbai
(10 kV SP, 35-110 kV TP)
Defektų šalinimas – iš anksčiau suplanuoti bei avariniai pavienių defektų nustatytų
eksploatavimo metu šalinimo darbai.
4.3.2. Paraiškos būseną:
Perduota – AB ESO suformuota paraiška perduota rangovui (rangovui priimti)
Vykdoma – rangovo priimta paraiška vykdymui/vykdomi darbai;
Pratęsta – rangovo prašymu AB ESO darbuotojo pratęsta paraiška.
4.3.3. Objekto tipą, t. y. pagal ET objektą (Pastotę, oro liniją, kabelių liniją)
4.3.4. Organizaciją: t. y. pagal AB ESO padalinį, kuris suformavo paraišką ir kurio
eksploatuojamuose įrenginiuose reikia atlikti darbus;
4.4. Filtravimo kriterijus atitinkančios paraiškos pateikiamos lentelėje, kurių rikiavimą galima
keisti paspaudus atitinkamą lentelės stulpelio pavadinimą;
4.5. Paraiškų lentelėje pateikiama pagrindinė paraiškų informacija ir norint peržiūrėti/redaguoti
pilną konkrečios paraiškos informaciją spausti ant pasirinktos paraiškos „Užsakymo (projekto) Nr.“

4.6. Paskutiniame lentelės stulpelyje pateikiama informacija kiek liko laiko(dienų) iki suplanuotos
paraiškos įvykdymo datos, o jeigu reikšmė su „-.....„ pateikiama informacija kiek dienų vėluojama
įvykdyti suplanuotą paraišką.
5. Paraiškų informacijos peržiūra ir redagavimas
5.1. Paspaudus ant konkretaus „Užsakymo projekto Nr.“ laukelio atsidaro langas, kuriame
pateikiama vienos eilutės (vieno užsakymo) užsakovo darbų objekto ir užsakovo informacija (5.1 pav.);

5.1 pav. konkrečios paraiškos peržiūros/redagavimo langas

5.2. Lango antroje eilutėje pateikiamos paraiškos užsakymo numeris, sudarymo/pageidaujamos
darbų pradžios/darbų pabaigos/pratęsimo datos bei paraiškos būsena;
5.3. Lango kortelėje „Darbai“ pateikiama defektinio/sugedusio įrenginio ar elemento informacija:
t. y. klasifikuotas įrenginio operatyvinis pavadinimas, defekto tipas ir/ar defekto aprašymas laisvu tekstu
bei būtinas atlikti klasifikuotas darbo pavadinimas/apimtys ir/ar neklasifikuotas darbų aprašymas „Kiti
darbai“;
AB ESO
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5.4. „Grįžtamos medžiagos“, „Medžiagos“, „Mechanizmai“ kortelėse pateikiama papildoma
informacija reikalinga darbams atlikti;
5.5. Apatinėje lango dalyje pateikiama papildoma paraiškos informacija susijusi darbo vietos
paruošimu, vartotojų informavimu ir t.t.;
5.6. Susipažinus su paraiškoje pateikta informacija spaudžiamas mygtukas „Priimti paraišką“, ko
pasekoje pasikeičia paraiškos būsena iš „Perduota“ į „Vykdoma“;
Pastaba: Paraišką priimti esant būsenai „Sudaryta“ - neįmanoma.
5.7. Laiku (Pageidaujamo darbų pradžios ir pabaigos datos ribose) atlikus paraiškos darbų
eilutėje numatytą darbą, atrinkamam defektui/gedimui laukelyje „atlikti darbai“ įvedama darbų
atlikimo(defekto pašalinimo) data;
Pastaba: Darbų atlikimo (defekto pašalinimo) data negali būti įvesta ankstesnė nei prieš 5 dienas
atliktų darbų bei rytdienos data.
5.8. Jeigu paraiškoje numatytu laiku darbai nebuvo atlikti būtina susisiekti su paraiška pateikusiu
AB ESO darbuotoju ir susitarti dėl paraiškos pratesimo datos. Paraišką pratęsti gali tik AB ESO
darbuotojas.
5.9. Įvykdžius visus paraiškoje numatytus darbus, t. y. sukaupus darbų atlikimo (defekto
pašalinimo) datą/-as aktyvuojasi mygtukas „Darbai baigti“, kurį paspaudus patvirtinama kad visi
darbai baigti suteikdamas paraiškai būseną „Įvykdyta“. (5.2 pav.).

5.2 pav. įvykdytų darbų atžymėjimas ir paraiškos grąžinimas
5.10. AB ESO darbuotojas, gavęs informaciją, kad paraiškoje numatyti darbas/ai baigti, patvirtina
paraiškų įvykdymą suteikdamas paraiškai statusą „Uždaryta“.
5.11. Paspaudus ant disko ikoną viršuje kairėje pusėje galima išsisaugoti arba atspausdinti
paraišką norimu formatu.

AB ESO
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6. Elektros įrenginių schemos
6.1 Prisijungus prie programos lango viršutiniame kairiajame kampe aktyvuojasi mygtukai
„Paraiškos“ ir „Elektros įrenginių schemos“ ant kurio paspaudus atsidaro elektros įrenginių schemų
paieškos formą 6.1 pav.

6.1 pav. Elektros įrenginių schemų paieškos langas
6.2 Lange pateikiamos visos elektros įrenginių schemos pagal darbuotojui priskirtą aptarnaujamą
teritoriją. Norint susirasti konkretų dokumentą ar schemą paieška gali būti vykdoma pagal šiuos
parametrus „Organizacija“, „Objekto tipas“, „Pavadinimas“. Lauke pavadinimas paieška gali būti
vykdoma ir pagal fragmentą,, todėl nėra būtina rašyti tikslaus pavadinimo 6.2 pav.

6.2 Elektros įrenginių schemų paieška

AB ESO
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6.3 Analogiškai kaip ir Paraiškų lange, taip ir Elektros įrenginių schemų lange galimas stulpelių
rikiavimas. Paspaudus ant stulpelio pavadinimo atrinkti įrašai yra rikiuojami eilės tvarka 6.3 pav.

6.2 Elektros įrenginių schemų paieška
6.4 Suradus ieškomą dokumentą, galima atsisiųsti arba atsidaryti peržiūrėti konkretų dokumentą.
Stulpelyje „Dokumentas“ reikia paspausti kairį pelės klavišą ant konkretaus failo ir pasirenkame
atsidaryti arba išsisaugoti 6.4 pav.

6.5 pav. konkretaus dokumento peržiūra arba atsisiuntimas
AB ESO
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7. Oro linijų inventoriniai apyrašai ir kabelių linijų pasai

7.1. Prisijungus prie programos lango viršutiniame kairiajame kampe aktyvuojasi mygtukas
„Oro ir kabelių linijų žiniaraščiai“. Jį paspaudus, atsidaro paieškos forma 7.1 pav.
Suradus reikiamą oro liniją, norimą dokumentą galima susigeneruoti pdf arba xls formatu

7.1 pav. Oro ir kabelių linijų žiniaraščių paieška.

8. El. Vartotojų sąrašai
8.1. Prisijungus prie programos lango viršutiniame kairiajame kampe aktyvuojasi mygtukas
„El. Vartotojų sąrašas“. Jį paspaudus, atsidaro paieškos forma 8.1 pav.
Pasirenkamas ESO padalinys „Organizacija“, transformatorinė arba spinta lauke „Pastotės pavadinimas“.
Taip pat galima pasirinkti pastotės Prijunginį, jei norime tik tam tikro prisijungimo taško vartotojų sąrašo.
Nurodžius reikiamus parametrus mygtukas EXCEL tampa aktyvus ir jį paspaudus yra sugeneruojamas
vartotojų sąrašas pagal nurodytus paieškos parametrus.

8.1 pav. El. vartotojų sąrašo paieška.
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