Præsentation af iMastra med fokus på forskellene til kMastra.
Vi prøver at følge data igennem iMastra – fra indlæsning til udtræk af rapporter. Men før vi gør det, er
det på plads at knytte nogle bemærkninger til forskellene mellem iMastra og kMastra.
-

-

-

kMastra og iMastra arbejder på den samme database – der er udelukkende tale om 2
forskellige bruger-grænseflader. iMastra-kunder kan frit vælge hvilken af de 2
brugergrænseflade de vi arbejde i – kMastra kunderne kan kun benytte kMastra
brugergrænsfladen.
iMastra er ment som et redskab til kommuner med et relativt stort og specialiseret tællebehov
– kMastra er tiltænkt kommuner med mere almindlige tællebehov. Hvis man ser på de
kommuner, som i dag har iMastra, er det tydeligt at iMastra-kommunerne har store vejnet
og/eller store indbyggertal.
kMastra giver en simpelt brugergrænseflade med fokus på de konkrete tællinger, der er udført
I iMastras er tilgangen til data ud fra tællesteder, ikke tællinger.
I kMastra kan man se egne tællinger samt tællinger fra andre vejbestyrelser, som ligger
indenfor kommunens grænser. I iMastra kan du se alle vejbestyrelsers tællinger, også
detaljeret.
Nøgletalsregisteret er ens for både iMastra- og kMastra-, og det er så her man som kMastrabruger kan se andre vejbestyrelsers opregnede tal.

1. Oprettelse af tællesteder
I iMastra opretter man tællesteder, lokaliteter og snit manuelt – herved har man mulighed for
f.eks. at oprette komplicerede tællesteder med flere lokationer. i kMastra oprettes tællesteder
automatisk når man første gang indsender en tælling for stedet, hvorefter man manuelt tilretter
den.
2. Indlæsning
Når man indlæser data til imastra@vd.dk frem for kmastra@vd.dk, får man ingen svarmail.
Evt. fejl vil blive opsamlet i ”Filer med fejl/Indlæg data” – man kan så ”abonnere” på en
ugentlig, eller daglig mail, som fortæller hvor mange af de indsendte filer der ligger i ”Filer med
fejl/Indlæg data”.
Når man indsender filer til kMastra, genereres de opregnede resultater umiddelbart. I iMastra
kører opregningsprocessen hver halve time – der kan altså være en forsinkelse fra man
sender tællinger ind, til man kan se de opregnede tal.
3. Datakontrol
I iMastra har man datakontrollen, som finder tællefiler med fejl i, og der er en
brugergrænseflade, hvor man kan gå ind og slette enkelte timetal.

I kMastra vil der fremover komme en registrering i søgeskærmbilledet af, om datakontrollen
har ”fanget” noget.
4. Udtræk
i kMastra kan man få udskrifter ved først at søge tællefilen frem, og så snit for snit, rapport for
rapport at generere de ønskede udskrifter.
I iMastra vælger man først de snit, som man er interesseret i

hvorefter man vælger perioder og de rapporter, man vil have udskrevet. Det hele kommer så
ud på en gang.
iMastra har væsentligt flere rapporter, og specielt bedre muligheder med hensyn til at få
opregnede resultater ud. Der er rige muligheder for at specificere netop de
opregnede/aggregere tal, som man måtte være interesseret i .

Der er specielle muligheder for udtræk af
a. Lister
Udtræk af oplysninger vedrørende veje, steder, lokaliteter, snit og stationer til Excel.
b. Enkeltkøretøjer
Udtræk af enkeltkøretøjer til Excel.
c. Faktorer
Udtræk af de faktorer, som bruges i opregningsprocessen.

5. Krydsmodulet
Krydsmodulet giver mulighed for at at definere kryds, og få automat-oprettet de mange snit,
som indgår i typiske krydstællinger foretaget via tælleplader, signalanlæg eller billedbehandling på videooptagelser (MioVision). Efterfølgende kan man trække tallene ud i
specielle kryds-udtræk

6. Stationsregisteret
Stationsregisteret giver mulighed for systematisk at vedligeholde stationært udstyr, som
anvendes i forbindelse med tællinger, så som spoler og forsyningsforbindelser til tælleskabene.

7. Tælleplansmodul
Tælleplansmodulet giver mulighed for at lægge en plan for årets tællinger, og følge op på om
der bliver talt det nødvendige antal uger i det rigtige perioder
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