Indlæsning af data
Hvis man tidligere har arbejdet i det gamle iMastra, skal man ”overføres” til det nye iMastra før
man kan benytte ”Indlæg data”-skærmbilledet. Det kan man selv gøre indefra System/Profil.

Data indsendes som filer vedhæftet e-mails til iMastra@vd.dk (for brugere tilknyttet VD interne
net er der desuden mulighed for at få indlæst data-filer ved at lægge dem på et specielt drev.
Denne facilitet anvendes typisk i forbindelse med automatiske hjemhentnings-programmer).
Der er begrænsninger på, hvor stor den indsendte e-mail kan være, og hvor mange filer der kan
være tilknyttet. Generelt bør e-mail’en have en samlet størrelse på under 2Mb, og der bør ikke
vedhæftes mere end 40 filer. Hvis man skal indsende flere filer end det, skal de deles op på flere separate e-mails.
Hvis der ikke er fejl i data, vil filen ikke optræde i oversigten i Dataindlæsning:Iindlæs data; når
filen optræder her, er det derfor udtryk for, at der er optrådt en fejl, eller at der er en advarsel
man skal tage stilling til, før man går videre. En nærmere beskrivelse af Fejlen eller Advarslen
fås ved at sætte markøren hen over det gule udråbstegn (advarsel) eller det røde udråbstegn
(fejl).
Den typiske advarsel er
Advarsel: Målingen indeholder et andet antal kanaler end der er trafiksnit.
hvilket betyder, at der for det sted_id, der er i datafilen, ligger et andet antal kanaler defineret i
Mastra end det der er i datafilen.
Hvis man ønsker at få datafilen indlæst alligevel, skal man markere (klikke) i S-kolonnen ud for
filen. Herefter vil linien med filen forsvinde.

De mest almindelige fejlmeddelelser er

Den i rådatafilen anvendte sted-id, var ikke oprettet i Mastra.
I iMastra kræves det, at sted-id og tilhørende snit er oprettet, før man kan indlæse målingen.
Hvis man får denne fejl-meddelelse, kan man oprette det nødvendige under Registre (se Oprettelse af nyt tællested), klikke på Respecificer Måling, og sende filen videre ved at klikke i Skolonnen ud for filen.

Rådatafilen indeholder tærskelværdier, der ikke svarer til en oprettet målingstype.
I Mastra er det fastlagt hvilke længde- og hastigheds-grænser for klassifikations-målinger, der
kan indlæses, ligesom det er bestemt hvilke køretøjs-klassifikationer, der kan anvendes. Det er
gjort for at gøre det muligt at sammenligne tællinger på tværs af f.eks. vejbestyrelser ud fra et
ensartet grundlag.
Det er derfor nødvendigt at man allerede inden udsættelse af tælle-apparater sikrer sig, at de
konfigurationer, man vælger, svarer til konfigurationer, som Mastra accepterer. De acceptable
konfigurationer fremgår bl.a. af Kom godt i gang med iMastra, og kan også ses i Mastra Vejledninger/Dokumenter under Oversigt over Mastra’s hastighedsklassifikationer.
Der ligger data for (dele af) samme periode allerede, overlap
Hvis der for et eller af flere af snittene i en tælling ligger data i Mastra allerede, vil man få denne
fejlmeddelelse. Oftest vil det være fordi filen allerede er blevet indlæst i Mastra. Hvis det er tilfældet, kan man fjerne filen ved at klikke på Slet-ikonen ud for filen.

Opret manuel måling

I dette skærmbillede kan man oprette en manuel måling. Man angiver initialer, bemærkning,
vælger snit og vælger målingstype. Herefter kan man klikke på Gem-ikonet, hvorefter køretøjsarterne svarende til den målingstype, man har valgt, viser sig nedenunder.

Herefter kan man fra Indlæg data-skærmen bruge Ret/opret data-ikonen til at indtaste en manuel tælling

Når man trykker på Gem-ikonen, fremkommer næste linie automatisk nedenunder

Man afleverer den færdigindtastede måling til Mastra ved i Indlæg data-skærmen at klikke i
Send til Mastra-kolonnen (overskrift: S).

Rettelser i maskinelle data
Med Ret/opret data-ikonet får man for maskinelle målinger mulighed for at rette direkte i en indsendt fil:

Funktionen kan f.eks. bruges til at rette en formatfejl som måtte være opstået i en enkelt linie –
efterfølgende sender man filen til databasen ved at klikke i kolonnen med overskrift S.
Ved større redigeringsarbejde bør man overveje at slette (brug Slet-ikonet), og rette filen ved
hjælp af et program som Notesblok (Notepad) o.l. – det frarådes at anvende mere avancerede
programmer som Word til opgaven, da man meget nemt får ændret så meget på filen, at den ikke længere kan genkendes som en tællefil af iMastra.
Når man således har rettet filen, indsender man den igen til iMastra.

