Vejledning til Tælleplansmodul
Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til?
En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret
forskelligt alt efter hvad den enkelte vejbestyrer har af behov - for vejbestyrelser med få tællesteder kan det være
nok med én samlet tælleplan, mens det for "store" vejbestyrelser kan være mere praktisk at dele tællingerne op i
flere tælleplaner, f.eks. efter geografi, organisatorisk enhed eller fysisk tælleperson.
Når man har fået etableret sine tælleplaner, har man et godt redskab til at følge op på om de forventninger, man
har til niveau og kvalitet af årets tællearbejde, står mål med virkeligheden. Man er i stand til løbende på snitniveau
at få oplyst om der tælles efter planen, således at man i tide kan gribe ind og komme tilbage på sporet.
Tælleplaner er et redskab for dem, som tager sig af efterbehandlingen af tællingerne, men det er også ment som et
redskab for tællerne, som fra tælleplansmodulet kan få oplysninger om hvad der forventes at blive talt, samt hjælp
til at finde tællestederne og programmere apparaterne - det er forsøgt i tælleplansmodulet at inddrage alle relevante oplysninger fra andre registre, så som Stationsregisteret.
I Mastra's udgave af tælleplaner er der mulighed for at opbygge en struktur i tælleplanerne, en Mastra tælleplan kan
nemlig bestå af andre tælleplaner. Hvis man eksempelvis har 3 tællere, og man for et givet år har lavet en tælleplan
til hver, har man mulighed for at lave en samlet tælleplan, som består af de 3 tælleres tælleplaner. Den samlede
tælleplan vil gøre det nemmere senere at foretage opfølgning på, hvordan det går med tællingerne.
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Med anvendelse af tælleplaner med underplaner er det muligt at opbygge et hieraki af tælleplaner i op til 5 niveauer,
hvor kun nederste niveau bestå af tælleplaner, som indeholder snit, mens de 4 øverste niveauer består af tælleplaner, som indeholder tælleplaner.
De fleste af de oplysninger man skal bruge om snittene under en tælleplan kommer fra SNIT-tabellen i Mastra, men
der er 4 felter med yderligere oplysninger pr. snit, som er koblet på i tælleplansmodulet. Det er
• STATIONSTYPE
Værdi fra 1 til 4, hvor 1=Permanent, 2=Semipermanent, 3=Periodisk og 4=Ad hoc. Findes også i SNIT-tabellen i
Mastra, men i tælleplansmodulet har man mulighed for at overskrive den værdi, som stationstypen er sat til der.
•

MÅLINGSTYPE
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Værdi fra A til F, hvor A=Manuel Tælling, B=Maskinel Tælling, C=Hastighed, D=Hastighed og Længdeklassifikation, E=Hastighed og Køretøjsklassifikation og F=Længde/Køretøjsklassifikation. Findes også i SNIT-tabellen i
Mastra, men i tælleplansmodulet har man mulighed for at overskrive den værdi, som målingstypentypen er sat til
der.

•

TÆLLER
Den der tæller snittet - skal være oprettet som Tæller.
• INDLÆSNINGS-ANSVARLIG
Den der er ansvarlig for indlæsningen i Mastra - skal være oprettet som Indlæsnings-ansvarlig.
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Hvordan starter man tælleplansmodulet?
Tælleplansmodulet er første del af det nye iMastra program, som man starter med følgende internet-adresse:
http://vej03.vd.dk/mastra/nytui/main/mastra.html
man skal anvende ens sædvanlige Mastra-login. Programmet kan også startes fra iMastra's hjemmeside.
Under fanen Planlægningsmodul har man følgende valgmuligheder:
Tælleplan
Dette er tælleplansmodulets hovedskærm, her kan man se eksisterende tælleplaner, og man kan opretter og rette tælleplaner. Der er desuden forbindelse til opfølgningen.
Tællere
Her kan man se de tællere, der er oprettet, og man kan oprette og rette tællerne.
Indlæsnings-ansvarlige
Ligesom med tællere; man kan se de indlæsningsansvarlige, der er oprettet, og man kan oprette og rette indlæsningsansvarlige (indlæsningsansvarlige er de personer, som har ansvaret for at data kommer sikkert og rigtigt fra tælleaparaterne ind i Mastra).
Opfølgning
Her følger man op på, hvordan det går med tællingerne - bliver der talt det der skal, og på de rigtige tidspunkter?
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Hvordan opretter man en ny tælleplan?.
Gå ind i Tælleplan, og tryk på Opret ny tælleplan.

Udfyld felterne og tryk på Gem, hvorefter man vender tilbage til Tælleplaner-skærmen. Søg den nye tælleplan frem ved
f.eks. at skrive tælleplanens navn i Tælleplan (*) -feltet og derefter trykke på Søg (se evt. Hvordan søger man?).

Nu har man en tælleplan som er tom, da både Antal snit og Antal underplaner er 0. Der er tre forskellige muligheder for at fylde indhold i tælleplanen:
1. Man kan trykke på Undersnit og indlægge snit i planen. Se Hvordan redigerer man undersnittene til en
tælleplan?.
2. Man kan trykke på Underplaner og indlægge andre planer i planen. Se Hvordan redigerer man underplanerne til en tælleplan?.
3. Man kan trykke på Kopiér plan og indlægge snittene fra en anden tælleplan over under planen. Se Hvordan kopierer man en tælleplan?.
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Hvordan retter man en tælleplans stamoplysninger?
Ved i Tælleplaner at klikke på "pennen" i kolonnen Omdøb kommer man frem til følgende skærm:

Når man trykker på gem, registreres ændringerne, og man returnerer til skaærmen man kom fra.

Hvordan sletter man en tælleplan?
Det gør man ved i Tælleplaner at klikke på krydset i kolonnen Slet ud for den pågældende tælleplan. Der må hverken være undersnit eller underplaner til tælleplanen, når den skal slettes - disse skal først fjernes ved at man i Undersnit/Underplaner bruger Fravælg alle i nederste blok efterfulgt af Gem.

Hvordan retter man stationstype, målingstype, tæller og indlæsningsansvarlig på snittene under
en tælleplan?
Ved i Tælleplaner at klikke på Tæller etc. :

I de 4 felter yderst til højre kan man frit taste. Bemærk at ændringerne gemmes automatisk.
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Hvordan retter man stationstype, målingstype, tæller og indlæsningsansvarlig samlet på alle snittene under en tælleplan?
Der kan være mange snit i en tælleplan, og det kan derfor være ganske arbejdskrævede at tilrette ekstraoplysningerne ved hjælp af Tæller etc.-skærmen. Af den grund er der etableret en mulighed for at bunke-opdatere i
Opdater Alle-skærmen:
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Hvordan redigerer man undersnittene til en tælleplan?
Ved et klik på "pennen" i kolonnen Undersnit kommer man ind i snit-udvælgelsesskærmen

Vi starter med at fremsøge snit, som vi vil lægge til tælleplanen (se evt. Hvordan søger man?)

Med Vælg alle lægger man alle de fremfundne snit til tælleplanen, og de vil så optræde i den nederste
blok - den nederste blok viser konstant, hvad der er af snit under tælleplanen.
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Hvis man klikker på et "flueben" i kolonnen yderst til venstre, fravælger man snittet.
Hvis man klikker på en tom firkant i kolonnen yder til venstre i den lysegrønne blok, tilvælger man snittet.
Hvis man klikker på Fravælg alle fjerner man alle snittene fra tælleplanen.
Man kan foretage nye søgninger uden at det påvirker de snit, som er valgt. Man kan altså bygge sin tælleplan op ved
hjælp af gentagne søgninger.
Først når man trykker Gem, bliver det redigerede resultat gemt, og man returnerer til den skærm man kom fra.
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Hvordan redigerer man underplanerne til en tælleplan?
Man skal være opmærksom på, at man ikke kan have både undersnit og underplaner i sin tælleplan - det er enten-eller.
Ved et klik på "pennen" i kolonnen Underplaner kommer man ind i plan-udvælgelsesskærmen, hvor man kan til- og fravælge tælleplaner.

Funktionaliteten er helt magen til den, der anvendes i snit-udvælgelsesskærmen, se evt. Hvordan redigerer man
undersnittene til en tælleplan?

Hvordan kopierer man en tælleplan?
Først skal den nye tælleplan oprettes, og derefter kan snittene fra en eksisterende tælleplan kopieres over under
den. Det gør man ved i Tælleplaner at klikke på "pennen" i kolonnen Kopiér plan ud for den nye tælleplan:
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Hvordan anvender man opfølgnings-skærmbilledet?
Man kan komme i opfølgnings-skærmbilledet direkte fra Planlægnings-modulet drop-down menu, eller man kan gå
via Tælleplaner.

Hvis man vælger en tælleplan, som består af underplaner, er det samtlige snit under disse planer som behandles i
opfølgningen.
I Generelle begrænsninger på opfølgningen har man mulighed for at begrænse de snit under tælleplanen, som
behandles. Man kan f.eks. vælge kun at se på permanente stationer ved at vælge 1 Permanent i stationstype-feltet.
I Kriterier for opfølgningen angiver man de tælle-mål, som man godt vil følge op på. Typisk vil man for semipermanente/Periodiske målinger skulle tælle forår, sommer og efterår, og i hver periode et vist antal dage. Hvis man f.eks.
skal følge op på, om der er talt 10 dage om foråret i 2007, vil kriterie-linien for opfølgningen skulle se således ud:

Min.hele uger er en anden måde at angive det tælle-mål, som man vil følge op på. En hel uge er i denne forbindelse
defineret som en uge, hvor man kan beregne UDT uden brug af faktorer - dette vil være kunne lade sig gøre, hvis
man i en tælling har en hel mandag, en hel tirsdag, onsdag eller torsdag, en hel fredag og en hel weekend.
Knapperne Indsæt forår, Indsæt sommer og Indsæt efterår udfylder datofelterne med de respektive perioder. Med
Blank linie får man blanket Til og Fra, Min.dage og Min.hele uger.
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I Udtræk til Excel er der 3 forskellige muligheder
Udtræk kun snit, som opfylder kriterierne
Det er kun de snit, som opfylder kriterierne for talt mængde specificeret i Kriterier for opfølgning, som kommer med
ud i Excel regnearket. Udtrækket er også begrænset af Generelle begrænsninger på opfølgningen.
Udtræk kun snit, som IKKE opfylder kriterierne
Det er kun de snit, som IKKE opfylder kriterierne for talt mængde specificeret i Kriterier for opfølgning, som kommer med ud i Excel regnearket. Udtrækket er også begrænset af Generelle begrænsninger på opfølgningen.
Udtræk alle snit, og marker om de enkelte kriterier er opfyldt
Udtrækket er kun begrænset af Generelle begrænsninger på opfølgningen. Der er kolonner i Excel-arket, som fortæller om kriterierne er opfyldt.
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Hvordan får man udskrevet ordresedler?
Denne funktion er ikke færdigudviklet endnu, og vil blive implementeret og beskrevet senere.
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Hvordan søger man?
I de skærmbilleder, hvor man kan søge, er der specielle søge-felter, og en Søg-knap - søgefelterne er typisk placeret foroven i skærmbilledet i en blok med hvid baggrund og en tekst hen ad Skriv søgekriterierne og tryk på søg.
Det er faktisk meget enkelt - man indtaster sine søgekriterier i søgefelterne, og trykker på Søg. Som illustration anvendes snit-udvælgelsesskærmen

Hvis man taster "14" i Adm.vejnr og trykker på søg, får man følgende:

Nederst i den lysegrønne blok står der Viser 1-5 af 476 - der er altså fundet 476 snit på vej nummer 14, hvoraf 1-5
vises på skærmen. Med Næste sæt> kan man bladre frem i resultat-sættet, med < Forrige sæt bladrer man tilbage.
Sidste >> vis de 5 sidste rækker i resultat-sættet, og << Første de 5 første.
Hvis man klikker på et understreget kolonnehoved, vil resultat-sættet blive sorteret efter den pågældende kolonne.
Man kan begrænse søge-resultatet ved yderligere søgekriterier
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Hvis man dobbelt-klikker på et søgefelt, får man mulighed for at indgive avancerede søgekriterier; man kan f.eks.
begrænse på retning, så kun + og - kommer frem:

hvilket begrænser antallet af fremfundne snit til 8, idet T-snittet ikke er med.
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Med Nulstil-knappen blanker man alle søgefelterne.

Der er generelt i søgeskærmbillederne forskellige typer af søge-felter:

Almindelige søgefelter

Her taster min søgekriteriet direkte, og man kan dobbeltklikke for at få hjælp til mere avancerede søgninger.

"Autocomplete"-felter

Giver aktiv hjælp mens man taster. Hvis man f.eks. vil finde Herlev Kommune, kan man taste her

hvorefter man vælger Herlev på drop-down listen. Også her kan man dobbelklikke og få hjælp til avancerede søgninger. Aller feleter med en (*)-markering er autocomplete-felter.
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Værdilister

Klik på firkanten til højre for feltet, og vælg fra listen.
Kalender-felter

Klik på firkanten til højre for feltet, og vælg datoen. Med enkelt-pilene oppe for oven går man en måned frem/tilbage,
med dobbelt-pilene gå man et år frem/tilbage.

- 16 -

