Instrukcja generowania raportów z panelu Syngeos

Każdy z zalogowanych użytkowników panelu Syngeos, ma możliwość samodzielnego
generowania raportów szczegółowych i średniodobowych z sensorów jakości powietrza.
Funkcja ta umożliwia monitorowanie wskazań w zadanej perspektywie czasowej.
Czynność ta obejmuje zaledwie kilku kroków, jest intuicyjna a jej poszczególne etapy, szczegółowo
opisujemy poniżej.
1. Po zalogowaniu się na konto, należy wybrać czujnik, którego ma dotyczyć raport. Można
to zrobić wpisując nazwę w prawym panelu - wybrać ją z listy bądź zlokalizować na mapie.
Szczegółowe informacje nt. danego czujnika, znajdują się w lewej kolumnie.

2. Po wybraniu czujnika należy kliknąć „dodaj”, znajdujące się w prawej części panelu.

3. Pojawi się okienko wyboru, w którym należy zaznaczyć „Wykres”.

4. Kolejnym krokiem jest wybór parametrów, jakie mają zostać ujęte w zestawieniu
raportowym. Można zaznaczyć dowolną ich ilość, klikając w kwadratowe pola, znajdujące
się przy nazwach. Następnie należy dodać czujnik do dashboardu, klikając „dodaj
do dashboardu”.

5. Aby przejść dalej, należy kliknąć w zakładkę dashboard – znajdującą się w górnej części
strony.

6. Na podstronie pojawią się dane z wybranego czujnika. Aby wygenerować raport, należy
kliknąć w trzy kropki, znajdujące się po prawej stronie nazwy czujnika i kliknąć „generuj
raport”.

7. Kolejno należy wybrać zakres czasowy raportu – daty od – do

8. Pozostałymi parametrami jest zakres danych – dzienny szczegółowy bądź średniodobowy oraz
format pliku, w jakim zostanie wygenerowany raport – obecnie dostępne są formaty PDF lub XLS
(czyli Excel). Następnie należy kliknąć „Generuj”

9. Raport wygeneruje się w dokumencie, który należy zapisać na dysku swojego komputera.
Gotowe!
Uwaga – raporty dzienne szczegółowe, można generować w formacie PDF dla maksymalnie
14 dni, zaś w XLS dla dłuższych zakresów czasu. Raporty średniodobowe nie posiadają takich
ograniczeń. Maksymalny przedział raportowania to 6 miesięcy.
Jeżeli będą Państwo mieli problem z uzyskaniem danych, prosimy o kontakt z opiekunem
handlowym bądź pod adresem mailowym agata@syngeos.pl
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