MASTRA Nøgletalsdatabase – Minimanual
Hvad overføres til Nøgletalsdatabasen
Som grundregel overføres alle nøgletal for alle lokaliteter som er målt af alle vejbestyrelser som
er med i Mastra-samarbejdet. Nøgletalsdatabasen indeholder nøgletal for totaltrafikken på
lokaliteterne. Hvis der på en vej er målt sporopdelt, er det altså kun summen af alle spor = totaltrafikken,
der vil kunne findes i Nøgletalsdatabasen.
Der overføres ikke trafiktal målt på veje med vejdel 9.
De enkelte vejbestyrelser har mulighed for at udelukke visse veje i at blive overført til Nøgletalsdatabasen.
Hvordan beskrives i det følgende afsnit.

Hvordan forhindrer man veje i at blive overført
Det er ikke alle brugere der har rettigheder til at forhindre veje i at blive overført.
Man kan kun foretage fravalg for sin egen vejforvaltning.
På startsiden til Nøgletalsdatabasen findes et link: Fravælg veje til Nøgletalsdatabasen. Når man
klikker på dette link vises en liste med de "filtre" der er foretaget for aktuelle vejforvaltning.

Med ovenstående fravalg, vil der ved næste opdatering af Nøgletalsdatabasen IKKE blive overført
trafiktal for vejid 0-511-0 i lokaliteten 11/715 for år 2003.10.08, fra dataejer 0. Samtidig vil der IKKE blive
overført nøgletal for hele vejid 0-110-0 for alle år.

Ønsker man at oprette et nyt fravalg trykkes på linket "Ny". Nu vises en side med et skema
der skal udfyldes.

Feltet Database skal udfyldes. Typisk vil feltet være udfyldt med den eneste mulige værdi,
f.eks. OV15 for Københavns Amt's database. Vejdirektoratet der har data liggende i flere databaser, og skal
derfor skal vælge for hvilken database fravalget skal gælde. Fravalget gemmes ved at trykke på knappen ”Gem
som ny”.
Ønsker man at ændre eller slette et fravalg, så klikker man "Ret" ud for det aktuelle fravalg i listen.
Nu vises det valgte fravalg, og man kan trykke "Slet" eller "Gem".
Husk at fravalg først har effekt næste gang nøgletalsdatabasen opdateres.

Hvor tit opdateres Nøgletalsdatabasen
Een gang om ugen, i weekenden, opdateres Nøgletalsdatabasen.
Du kan altid se hvornår den sidst er blevet opdateret med tal for netop din vejforvaltning. Dette
ses fra Startsiden vha. linket "Hvornår er Nøgletalsdatabasen sidst opdateret".

Søgesiden
Når man skal se tal fra Nøgletalsdatabasen, kommer man først til søgesiden. Her skal kan man
specificere hvilke data man er interesseret i. Hvis man ikke udfylder nogle felter og trykker "Vis
nøgletal" så vises alle nøgletal i hele Nøgletalsdatabasen.
Hvis man har valgt Vejnr = 10, så vises nøgletal for alle veje med vejnummer 10. Hvis man har
valgt Vejnr = 10 og år = 2003, så vises nøgletal for år 2003 for alle veje med vejnummer 10.
o.s.v.
Søgesiden findes i 2 varianter; en simpel og en avanceret. Forskellen ligger i antallet af felter hvormed man kan
begrænse sin søgning. Man skifter imellem de 2 søgesider vha. de 2 links på siderne ”Simpel” og ”Avanceret”.

Simpel:

Avanceret:

Resultatsiden
Resultatsiden indeholder alle nøgletal der opfylder de søgekriterier man har angivet på Søgesiden.
Hvis man ønsker at rette i de kriterier man har valgt, trykkes browserens "Back/Tilbage"
knap. Hvis man ønsker at foretage en ny søgning, kan man vælge linket "Søg: Simpel – avanceret” i toppen
af skærmen.

Hvis man klikker på ”graf”-ikonet, vises ÅDT, JDT og HDT ) for alle år der ligger data, for pågældende
lokalitet. Tallene vises grafisk, så man nemt kan se trafikudviklingen.

Ændring af password
Man skal som bruger, af sikkerhedshensyn, ændre sin adgangskode med passende mellemrum.
Fra Startsiden vælges "Ændring af password". Her angiver man en ny adgangskode 2 gange og der trykkes
"Anvend". Næste gang man logger på nøgletalsdatabasen, skal det nye password anvendes.

