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Tellija poolsed juhendi täiendused

Üldised FOKA elemendid
FOKA domeenis on navigeerimine keskendunud tsentraalse rippmenüü ümber. Vajutades lehe päise vasakul ääres olevale kolme joone või n-ö
"Hamburger" nupule avaneb FOKA menüü. Kuvatud on valikud: Seadmed, Hooldustööd, Antud volitused, Saadud volitused ja Päringud.
Kui kuskil vormil jääb mingi lahter ebaselgeks on tõenäoliselt selle vasakul pool "i" ikoon, mis kuvab vajutusel väikse akna lisainfoga. Selline info võib ka
teatud funktsioonidel tulla lahtrite peakohal koheselt vihjetekstidena kuvatuna. Lisaks kui välja vasakul pool juhtub olema punane tärn on selle välja
täitmine kohustuslik.
Antud kasutusjuhendis võib korduvalt ette tulla ka teatud terminid, mille tähendus ei pruugi olla koheselt arusaadavad. Nendeks on järgmised:
"Dropdown v. rippmenüü" - Nupule vajutamisele järgnev allapoole laienenud osa, mis sisaldab kas süsteemi poolt kuvatud valikuid või otsingu
riba, kuhu saab sisestada enda kriteeriumi.
"Ühishaldus" - Mingi funktsiooniga seotud mass tegevus, kus saab protsesse FOKA isenditega (või ka lihtsalt ühega) läbi viia samaaegselt, et
optimiseerida tegevust. Ühishalduse tegevuste nimekirja saab kuvada kui vajutada seadmete nimekirja lehel ülal paremal päise all olevale
sinisele nupule.

Halduslehed
FOKA halduslehed on ühise struktuuriga kuid varieeruvate funktsioonide- ja veergude arvudega. Halduslehtede peamiseks tunnuseks on nimekirjana
kuvatud kirjed, mis on omakorda jagatud veergudeks vastavalt andmete iseloomule. Veerud võivad olla esiteks sorteeritavad, kui nende pealkirjade ees on
kuvatud üles- ja alla nooled korraga, mis vihjab, et veerg on hetkel vaike asendis ning mitte sorteeritud selle all olevate andmete järgi. Vajutades sellise
veeru peale muutub noole indikaator kas alla- või üles näitavale positsioonile vastavalt kas andmed on kasvavas (üles nool) või kahanevas (alla nool)
järjekorras. Võib ka juhtuda, et veeru all on antud filtreerimise võimalus otsingu ribana või rippmenüü nupuna. Filtreerimine võib tulla ka terve nimekirja
ulatuses kui kuvatud on suur otsinguriba lehe ülal vasakul pool. Kui kirjeid saab iseloomu poolest jagada kehtivaks/kehtetuks (nt. Sisemine kasutaja) siis
on olemas ka vastav võimalus kuvada need antud kriteeriumite järgi läbi lüliti nupu. Veergude all olevad andmed ise võivad kuvatud linkidena kuhugi
mujale lehekülge süsteemis (tüüpiliselt kirje detailvaatesse).

Peida/kuva
Et lihtsustada nimekirjas navigeerimist on seadmete ja hooldustööde halduslehtede puhul võimalik kuvada/peita veerge, millel pole kasutajale antud hetkel
otstarvet. Navigeerida nimekirja ülal paremasse nurka, kus on antud "Peida/kuva" nupp ning vajutades kuvab veergude nimed koos märkeruutudega, et
indikeerida kas antud veerg on kuvatud või peidetud vastavalt kas linnukene on olemas või mitte.

Ühised tegevused süsteemis
Kui liikuda teatud kirje paremale äärde on sellega seotud vähemalt üks tegevus, milleks on kirje muutmine mingis ulatuses. Tegevusi kuvatakse kindlate
ikoonidega ning võivad olla:
Muutmine - Kõige üldisem muutmise tegevus on kujutatud pliiatsi ikooniga ning viib kasutaja antud kirje vormile, kus teatud või kõikide lahtrite
sisu saab muuta. Kui kirjega on muuhulgas seotud spetsiifilisemad redigeerimise protsessid on need grupeeritud kolme tärni ikooni alla.
Kustutamine - Kirje kustutamine on üldiselt võimalik kahte moodi. Otse nimekirjas on see kujutatud prügikasti ikoonina või muutmise vormis
punase nupuna.

FOKA asjade lisamine
Igasuguste FOKA elementide lisamisel on antud ühine liides. Vajutades teatud halduslehel ülal paremal pool olevale rohelisele nupule "Lisa uus".
Iga isendi lisamisel FOKAs on reeglina vormide lõpus antud valida, kas andmed salvestada, mis kinnitab protsessi või loobuda (on ka erandeid, vaata 1.3
Seadme lisamine), mis tühistab andmed ning viib kasutaja tagasi eelnevale lehele.

Otseviited
Seadmete ja hooldustööde halduses on saadaval ka otseviidete funktsioon, mis laseb salvestada teatud kriteeriumite järgi filtreeritud nimekirja millele
kasutaja saab mugavalt tagasi viidata. Halduse pealkirja kõrval on kuvatud tekst "Lisan otseviiteks" koos tähe ikooniga. Esialgu paistab see hallina kuna
nimekirja ei ole filtreeritud mingil määral, vastasel juhul paistab see sama musta tooniga nagu teised tekstid. Otseviite loomise soovi korral vajutada "Lisan
otseviiteks" mille järel tekib lahter viite nimetuseks ning võimalus see salvestada. Eksisteerivate viidete kuvamiseks tuleb liikuda FOKA lehe päise
skaneerimise ja keelevahetuse vahel olevale tähe ikooni juurde. Vajutades ikoonile avaneb dropdown aken kus üleval pool on kuvatud kontoga seotud
viited koos loomise kuupäevaga ning nendest all asub halduse link, mis viib kasutaja eraldi lisainfoga lehele kus on ka võimalik viide ära kustutada.

Hooldustööde vormid
Ühised eeltingimused: Seade ei ole seisundis Registreerimine pooleli, Kustutamise ootel, Kustutatud, Maha kantud, Arhiveeritud (== alla 3 kg
sisaldav seade) ja seadmega on seotud hooldaja.
Ühised kasutajad ja õiguste kontrollid: Hooldustöö teostaja, tema eest võivad toimingu registreerida ka Sisestaja või Peakasutaja.
Kasutaja valib hooldustöö registreerimise seadmete nimekirjast, seadme detailvaatest, tulevaste hooldustööde nimekirjast või hooldustööde
ühishaldusena.
Tööde vormid koosnevad ülal pool informatiivsest sektsioonist ning allpool sisestatavast. Esiteks on antud pealkiri mis koosneb töö ja seadme nimetusest
koos selle tähisega. Esimeses sektsioonis on antud algandmetena seadme tähis, nimetus (lingina detailvaatesse), asukoht ja kategooria. Olenevalt mitu
hooldusettevõtet ja sellega seotud käitlejat on antud töö puhul saadaval võib hooldajate sektsiooni olla kuvatud informatiivselt või rippmenüü kujul
valikutena.
Kõigil põhitöödel on ühiseks tunnuseks toimingu kuupäev ja objektil kulunud tööaja sisestus. Kuupäev võib olla informatiivne olenevalt töö iseloomust või
valitav kalendri liidesega. Objektil kulunud aja lahter koosneb eraldi töö tundide ja minutite kastist. Kui minutite arv on või ületab 60 teiseldab süsteem selle
tunnina vastavasse kasti.

Mitmel puhul sisaldab hooldustöö mitut erinevat tööd. Kui hooldustöö sisaldab mitut tegevust (näit. ümberehitus uuele ainele, mis sisaldab aine lisamist,
eemaldamist, üleandmist ja töö enda andmeid ), siis luuakse iga töö eraldi kirjena, mis seostatakse nn peategevusega (uuele ainele üleminek). Kasutajale
kuvatakse põhitöö vorm, millel on lisaks põhitoimingule kõik seotud tööde sektsioonid. Seotud hooldustöid kuvatakse vormil ajaliselt loogilises järjekorras
(näit aine eemaldamine enne üleandmist). Hooldustööde nimekirjades kuvatakse nii põhitöö kui selle osad eraldi töödena, mida saab ka eraldi vaadata. Se
ejuures nn osatöödel kuvatakse põhitöö vorm, aga teised sektsioonid suletud, ainult valitud osatöö osa avatud.
Vormi kinnitamiseks on lehekülje lõpus antud kahe astmeline nupp "Kontrollin ja kinnitan". Esimesel klõpsul lükkab süsteem vormi vaatamisrežiimi,
rõhutades kasutajale, et võiks korra veel üle kontrollida sisestatud andmed. Juhul kui vaja midagi veel korrigeerida on võimalus "Täiendan" nupuga minna
tagasi muutmise vaatesse. Kui kasutaja on rahul sisestatud andmetega ja teist korda klõpsab "Kinnita" kuvab süsteem modaalina järgmiste tööde
kuupäevad kui neid tekib.

1. Logimine ja profiili loomine
Eeltingimused: Kasutaja on navigeerinud FOKA mistahes leheküljele.

Enne kui kasutaja saab FOKAs andmeid näha, on vaja vastata kahele küsimusele: 1) "kes" kasutaja on - autentimine - ja 2) "millised õigused" tal
on - autoriseerimine. Autentimine toimub KEMITi autentimisportaal (AUP) vahendusel. Kui kasutaja brauseri cookies ei ole kehtivat sessiooni piletit
ning kasutaja ei viibi avalehel, viib süsteem kasutaja FOKA avalehele, kus talle kuvatakse võimalus sisselogimiseks. Enne sisselogimist on ka
kasutaja soovil võimalik kuvakeel muuta.
Kui kasutaja valib sisselogimise tegevuse, viib süsteem kasutaja AUPi lehele, kus talle kuvatakse isikutuvastamise võimalus, kasutades:
1.
2.
3.
4.

ID-kaarti
Smart-IDd
Mobiil-IDd
EU Citizen lahendust

Profiili loomine
Eeltingimused: Kasutaja on autenditud ja tal puudub kasutajakonto.
Väliste kasutajate kontod luuakse üldjuhul süsteemi poolt pärast kasutaja autentimist esmakordsel süsteemi sisenemisel Äriregistrist,
Rahvastikuregistrist ja/või MTR/FOKA lubade ning volituste päringute tulemusena saadud andmete alusel. Vastavalt registripäringute tulemusele ja
/või süsteemis varem leiduvatele andmetele saab kasutaja ka rolli või rollid. Konto luuakse, kui kasutaja on lisanud oma kontaktandmed ja
nõustunud FOKA kasutustingimustega ja küpsiste kasutamisega.
Kui kasutaja siseneb mistahes välise kasutaja rollis, kuvatakse talle kasutajaprofiili ankeet kontaktandmete lisamiseks ja luuakse seos ettevõttega,
kelle alt kasutaja FOKAt kasutab.
Kui kasutaja siseneb Omanikfirma peakasutajana, kuvatakse ka valik kasutajaga seotud ettevõtetest.

Rolli valimine ja profiili sätted

Õnnestunud sisselogimisel tekib kasutajal brauseri küpsistesse kehtiv pilet ning süsteem edastab kasutaja isikukoodi autoriseerimisteenusele, mis
omakorda viib kasutaja tema rollile vastavale töölauale. Kui kasutajal on mitu rolli või on seotud mitme ettevõttega, peab kasutaja valima ettevõtte ja
/või rolli esiteks vajutades FOKA lehe päises oma profiili nime peale, seejärel tekkinud rippmenüüst valida "Vaheta rolli". Süsteem suunab lehele,
kus on kuvatud kõik kasutajale määratud rollid ja kasutaja valib nendest rolli millega soovib tegutseda.
Kasutaja saab muuta enda kontoga seotud üldiseid andmeid kui vajutada FOKA lehe päises oma profiili nime peale, seejärel tekkinud rippmenüüst
valida "Profiil". Erinevalt lehe päise kuvakeelest, mis kehtib ainult sessiooni käigus saab kasutaja profiilis muuta, mis keeles on FOKA kuvatud
vaikimisi igakord kui ta sisse logib. Teatud halduslehtede nimekirjad saab ka sätestada nii, mitu kirjet korraga kuvatakse enne kui peab teisele
lehele pöörama. Järgnevalt saab ka sätestada ka kontoga seotud kontaktandmed.
Viimaks profiili lehe allpool on kuvatud selle kontoga seotud rollid koos infoga kes on volituse andnud ning ka algus- ja lõppkuupäev.
Omaniku peakasutajana süsteem teostab kasutaja esindusõiguste päring Äriregistrisse, et kuvada kõk kasutajaga seotud ettevõtted. Omaniku
peakasutaja saab eemaldada ettevõtte seose kui eemaldatud seosega ettevõttel ei ole FOKAs ühtki seadet ega ole ka seost teiste kasutajatega.

2. Seadmed
FOKA menüü > Seadmed

Seadmete haldus

Seadmete halduslehe keskseks elemendiks on seadmete nimekiri. Võimalik on hallata kõiki seadmeid, mis on rolliga seotud ettevõtte omanduses
või hoolduses. Kirjete paremal ääres on lisaks kaks gruppi tegevusi seotud antud seadmega. Esimene grupp hõlmab üldisemaid tegevusi, nagu
seadme detailvaate avamine, parameetrite muutmine, kustutamine jne. Teine grupp ehk "Toimingud" katab seadme manuaalselt hooldustöö
algatamist.
Seadmete nimekirjal võib olla ka lisa vahelehed ja kirjete eksportimise CSV faili võimalus olenevalt mis rollis kasutaja on.
Peakasutaja rollis on halduse lehe eritunnuseks suur filter, mis peale tavaliste veerufiltrite pakub rohkem kriteeriumeid filtreerimiseks. Kriteeriumid
on jagatud kolme gruppi: Seadme üldised näitajad, sisaldava aine tegurid ning seotud hooldustoimingud. Üldised näitajad hõlmavad seadme
registreerimisel sätestatud tegureid, nagu seadme nimetus. alamkategooria, asukoht, hooldaja jne. Erandiks siin on aine omadused, mis on omaette
kategoorias. Eelnimetatud sektsioon koosneb kõikidest ainega seotud teguritest nagu kogus, nimetus, tüüp jne. Viimaseks on seadmega seotud
hooldustoimingud, mis on omakorda jagatud spetsiifiliste tööde vahel ning iga alamkategooria koosneb oma unikaalsest lahtrite kombinatsioonist,
näiteks on võimalus otsida seadet aine lisamise toimingu põhjal, kus on vaja täpsustada kas töö kuupäevade vahemik, lisatud aine kogus või
tulemusena tekkinud emissiooni kogus.
Enne filtri kriteeriumite sätestamist panna tähele, et teatud lahtrid on vaikimisi täidetud ning tuleb tühistada filtri funktsiooni all olevast "Tühista filter"
nupust. Peakasutaja saab nende kriteeriumite põhjal filtreeritud nimekirja eksportida CSV failina vajutades vastavat nuppu peale filtreerimist.

Seadme olekud
Seadmete halduse lehel nimekirjas on kuvatud vastava veeru all seadmete staatused, need võivad olla:
Registreeritud - Omanik või teda esindades Peakasutaja on lõplikult seadme registreerinud või kinnitanud osalise õigusega hooldaja poolt
sisestatud andmed.
Registreerimine pooleli - Seadme registreerimise vorm on osaliselt täidetud ja salvestatud kuid mitte lõplikult registreeritud.
Omaksvõtmata - Seade on üle antud uuele omanikule kuid on veel vastuvõtmata.
Omaksvõtmisest keeldutud - Uus omanik on seadme tagasi lükanud.
Vakumeeritud - Seade on ainest tühjaks tehtud.
Vakumeerimise ootel - Mahakandmise ettevalmistuse järel ootab seade vakumeerimist.
Arhiveeritud - Seadmed mille kohta nõuded on muutunud ja ei pea enam olema kajastatud FOKA registris. Nendele seadmetele ei tehta ka enam
hooldustöid.
Kustutatud - Seade on peakasutaja poolt kustutatud.
Mahakantud - Seade on omaniku või omanikku esindades peakasutaja poolt mahakantud.

Seadme lisamine
Eeltingimused: Kasutaja on autenditud ning ta on süsteemi sisenenud omaniku või hooldajana.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid; Volituse olemasolul käitleja seadusjärgne esindaja, käitleja volitatud esindaja ja
käitlemistoimingute teostaja; Omaniku või hooldaja asemel Peakasutaja.
Lisamise protsessi käigus on alati võimalus andmed salvestada vormi all vastava nupu kaudu juhuks kui vaja pooleli jätta ja tulla hiljem tagasi.
Pärast salvestamist lisatakse seade halduses olevasse nimekirja, kuid eraldi "Registreerimine pooleli" staatusega.
Seadme registreerimise vorm on jagatud mitme andmete sektsiooni vahel: Seadme andmed, Seadme detailandmed, Omaniku andmed, Kontaktisik
ning Käitlemistoimingute teostajad. Esimese asjana saab vormis valida kas tegemist on vana (enne 15.07.2012 kasutusele võetud) seadmega.
Olenevalt sellest valikust tuleb kas täpsustada ainult paigalduse aeg või paigalduse- ning lisaks ka seadme viimase lekkekontrolli aeg. Viimase
korral saab paigalduse ajaks ainult täpsustada aastat. Järgmisteks punktideks esimeses sektsioonis on seadme kasutusvaldkond, nimetus,
aadress, geograafilised koordinaadid ning seadme asukoha täpsustus. Kasutusvaldkonna puhul on vaja lihtsalt valida sobiv valdkond.
Nimetuse lahtris on vaja lihtsalt sisestada seadme nimetus. Nimetust kuvatakse hiljem vasakul pool seadmete nimekirjas.

Aadress, koordinaadid ning asukoha täpsustus on omavahel rohkem seotud. Seadme asukoha määramise jaoks on kasutusel maa-ameti
kaardirakendus. Asukohta saab määrata kolme erinevat moodi. Esiteks saab sisestada aadressi otse vastavasse tekstivälja ning sisestatud
andmete baasil kuvab süsteem potentsiaalsed valikud. Valiidse aadressi saab ainult valides ühe nendest soovitustest. Teiseks on võimalik
täpsustada asukoht sisestades vastavad koordinaadid formaadis "X;Y". Kui sisestatud koordinaadid on valiidsed siis kaardirakendus paneb punkti
vastavasse asukohta ning aadressi väli täitub automaatselt. Sisestades tundmatud andmed vastab süsteem ainult veateatega "Aadressi ei leitud".
Viimaks on võimalik asukohta määrata interaktiivselt kaardi rakendusega. Hiire vasakut nuppu all hoides saab mööda kaarti liikuda ning lisaks ka
rullikuga kaarti suurendada ja vähendada (võimalik ka kaardi üleval vasakus nurgas olevate + - nuppudega). Asukoha määramiseks on vaja hiirega
kaardil ainult vasak klõps teha. Kui asukoht muutub juba olemas olevast siis kuvab süsteem brauseri genereeritud akna, kust küsitakse kasutaja
käest, kas soovib aadressi muuta.
Lisaks on võimalik ka lisada aadressile täpsustus, mis on lisatud aadressi järele kus iganes antud aadress on kuvatud.
Järgmiseks sektsiooniks on Seadme detailandmed, mis ei ole kuvatud enne kui kasutaja on valinud seadme kasutusvaldkonna. Detailandmete
sektsiooni sisu varieerub vastavalt seadme valdkonnale. Ühiselt kuvatakse iga valdkonna puhul järgmisel punktid: Aine tüüp, Fluoritud
kasvuhoonegaasid, Seadmes sisalduva aine kogus ja see kogus CO2 ekvivalenttonnides. Aine tüübi valikus oleneb jällegi, kas vormi alguses oli
valitud, et tegemist on vana seadmega (enne 15.07.2012) või mitte. Esimesel juhul saab valida, et seadme aine tüübiks on kas F-gaas või
osoonikihti kahandav aine, vastasel juhul saab olla aine tüübiks ainult F-gaas. Fluoritud kasvuhoonegaaside lahtris on antud valikud, mis langevad
eelnevalt valitud gaasi tüübi kategooriasse. Koguseks sisestab kasutaja, mitu kg seda ainet antud seade sisaldab ning järgnevas lahtris on see
kogus automaatselt teisaldatud süsinikdioksiidi ekvivalenttonnidesse olenevalt aine omadustest ja valdkonna ohuteguritest. Igale valdkonnale on ka
omased lahtrid.
Järgmises sektsioonis kuvatakse informatiivselt omaniku andmed mis ei ole muudetavad.
Kontaktisiku andmed on eeltäidetud, kui registreeritava seadme omanikul on süsteemis varasemast olemas kontaktandmed. Kasutaja võib
kontaktandmeid muuta, eelmised kontaktandmed kirjutatakse üle.
Tuleb ka veel seadmele lisada hooldajad mida saab teha vajutades lahtrile "Leia sobiv". Vastavalt seadme sisestustele luuakse nimekiri
hooldajatest, kes omavad volitust antud seadme hoolduse teostamiseks. (Sektsioon on veel arenduses)
Kasutajal on viimaks võimalus andmed salvestada või otse registreerida, mis puhul süsteem liigub registreeritud seadme detailvaatesse ning lisaks
kuvab ka automaatselt genereeritud töö ja selle teostamise tähtaja. Kui kuskil vormis sisestatud andmed miskil põhjusel ei sobinud liigutatakse
kasutaja vaade selle lahtri juurde ning väikse punase kasti sees kirjeldatakse viga.
Kui seadme registreerimise sooritas osalise õiguse volitusega käitleja rolliga kasutaja jääb seade staatusega "Registreerimine pooleli" kuni omanik
kinnitab tegevuse. Vaata "Seadme vastuvõtmine registreerimise järgselt".

Seadmega seotud tegevused
Seadmega seotud üldisi tegevusi saab algatada minnes kas nimekirjas otse "Muude tegevuste" alla kujutatud kolme tärni ikoonina kirje paremal
pool ääres või klõpsates seadme detailvaates lehe päise paremal pool samale ikoonile. Teatud tegevustel on võimalik kasutada ka ühishalduse
funktsiooni mass tegevuseks.

Seadme detailvaade
Eeltingimused: Seade eksisteerib ja ei ole pooleli registreerimatud olekus.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik autenditud kasutajad, kellel on õigus seadet näha.
Tegevuse nimi: "Ava".
Kõik seadmega seotud info on tsentraliseeritud detailvaate lehele. Võimalus kuvada seadme detailvaadet on võimalik esiteks muude tegevuste all
"Ava" valikuna kui ka klõpsates nimekirjas seadme tähise või nimetuse peale.
Detailvaade on jagatud mitmeks sektsiooniks vastavalt andmete iseloomule. Lehe vasakul on antud sektsioonide sisukord ning iga pealkirja peale
vajutades liigutab süsteem kasutaja lehe sellele alale. Sisukorrast ülal on kuvatud informatiivselt seadme staatus, nimetus/ärikood ja registreerimise
kuupäev. Lehe vastaspoolel on esimese sektsiooni ülal lisaks kuvatud ka võimalus avada kõik seadmega seotud toimingud rippmenüüdena, nii
üldised kui ka hooldustööd. Juhul kui seade on hetkel üleandmise või tagasivõtmise protsessis on erandlikult järgmine seotud tegevus kuvatud
nupuna eraldi lehe päise kohal.
Sektsioone saab omakorda laiendada kui nende vastava infokasti ülal nurgast vajutada "Vaatan lähemalt". Sektsioonid on järgmised:
Seadme/süsteemi andmed - Info seoses seadme registreerimisandmetega ning lisaks ka seadmele genereeritud QR kood.
Seadme/süsteemi omanik - Info seoses seadme omanikuga.
Lekkekontroll - Nimekiri seadme tehtud ja tulevastest lekkekontrolli hooldustöödest.
Lekke tuvastamise süsteemi kontroll - Nimekiri seadme tehtud ja tulevastest lekketuvastussüsteemi kontrollidest.
Hooldustööd - Nimekiri seadme tehtud ja tulevastest hooldustöödest.
Aine - Nimekiri seadme ainega seotud tehtud hooldustöödest. Nimekiri on seadme konfiguratsiooni põhine.
Ümberehitus - Nimekiri seadme tehtud ümberehitustöödest.

Seadme omanike ajalugu - Kuvab nimekirjana seadmega seotud omanike ajalugu tegevuse etappidena. Kui seade oli näiteks üle antud uuele
firmale siis iga etapi kohta on kuvatud info millal see toimus, kes oli sellel ajal veel omanik, kes tegevuse läbi viis, mis oli tegevus, mis oli seadme
seisund sellel ajal jne.
Märkused seadme kohta - Seadmele lisatud märkused mis võib sisalda teksti ja/või pilte.
Emissioon - Kuvab jooksva ja sellest eelneva aasta jooksul summaarselt aine lisamise tööga lisatud aine kogused sõltumata seadme
konfiguratsioonist.
Seadme registreerimisandmete muudatused - Nimekiri seadme registreerimisandmete muutmisega seotud tegudest.

Seadme vastuvõtmine registreerimise järgselt
Eeltingimused: Seadme staatus on Kinnitamise ootel.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Seadme vastuvõtmine".
Tegevust saab alustada kas valides seadme nimetuse otse nimekirjast või muude tegevuste alt. Vaade on mõlemal juhul sama ehk kuvatakse
vaatamisrežiimis seadme vorm ning allpool tuleb tegevus kinnitada.

Seadme kloonimine
Eeltingimused: Kasutaja on autenditud, tal on õigus näha kloonitavat seadet ja registreerida uut seadet.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Vaata "Seadme lisamine".
Tegevuse nimi: "Klooni".
Juhul kui on vaja luua seade millel juhtub olema suhteliselt samad parameetrid mis on juba eksisteerival seadmel süsteemis on lihtsuse mõttes
võimalik kloonida sellest seadmest teine eksemplar. Kasutaja viiakse vahelehele, mis kuvab teksti paludes antud seadme andmed hoolikalt üle
kontrollida enne teostamist. Kasutaja saab loobuda või edasi minna. Järgmiseks viiakse kasutaja seadme registreerimise vormile, mis on
eeltäidetud kopeeritava seadme andmetega väljaarvatud tähise, paigalduse- ja viimase lekkekontrolli ajale. Lisaks kui seadme hooldaja oli seni
kehtetuks muutunud ei ole ka tema käitlemistoimetajate nimekirjas lisatuna kuvatud. Süsteem lisab vaikimisi kloonitud seadme nimetusele ette
kuupäeva ja kellaaja, mis ajal kloonimise tegevus alustati, kuid kasutaja võib selle ise ära muuta.

Seadme omaniku vahetamine
Eeltingimused: Seade on registreeritud või seade on Vakumeeritud.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Vaheta omanik".
Lehe ülal on informatiivsena kuvatud üleantava seadme andmed ning allpool seda vorm, kus täpsustada millisele omanikule seade edasi läheb.
Enne kui midagi muud saab täita tuleb sisestada tulevase omaniku äriregistri- või isikukood. Kui päring kinnitab sisestatud koodi valiidsuse ja toob
tagasi vastavad andmed on võimalus ära muuta veel telefoni ja E-posti lahtrid. Viimaks on vaja sätestada üleandmise aeg, mis ei saa olla varasem
seadme paigalduse kuupäevast ning süsteem kuvab vastava veateate kui juhtub olema. Kasutaja kinnitab protsessi vajutades paremal all olevale
nupule "Vaheta".
Alternatiivselt saab protsessi alustada ka läbi ühishalduse liidese valides omaniku vahetuse tegevuse. Eristavaks tunnuseks on suur otsingu riba
millele vajutades avaneb "dropdown" otsingu liides. Süsteem tuvastab otsitava seadme kolme esimese tähe järgi ning annab kõik võimalikud
soovitused kasutaja sisestuse kriteeriumi järgi. Kui kasutaja on leidnud õige seadme tuleb sellele soovitusele vajutada ning seejärel kinnitada
vajutades riba paremal poolel olevale "Lisa" nupule. Kinnitatud seade kuvatakse informatiivselt eraldi sektsiooni all "Üleantavad seadmed", milles on
veergudena kuvatud ka lisainfo. Kasutaja võib sellesse nimekirja lisada rohkem seadmeid, et korraga mitut üle anda või eemaldadada neid
vajutades iga kirje paremal pool olevale prügikasti ikoonile.

Seadme vastuvõtmine/keeldumine
Eeltingimused: Seadme(te) staatus on Omaksvõtmata.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Vaata "Seadme omaniku vahetamine".
Tegevuse nimi: "Seadme omaksvõtmine".
Seadmed mis olid antud edasi uuele omanikule on kuvatud nimekirjas staatusega "Omaksvõtmata". Lehe ülal on informatiivsena kuvatud üleantava
seadme andmed ning esiteks on tuleb kasutajal otsustada kas võtab seadme vastu või keeldub sellest. Vastuvõttes laieneb vorm kahe uue
sektsiooniga. Kui uue omanikuga on juba seotud kontaktisik, kuvatakse selle kontaktisiku andmeid mis on muudetavad. Lõpuks on vaja sätestada
seadmele vähemalt üks uus hooldaja. Süsteem kuvab rippmenüüs kõik võimalikud hooldusettevõtted või eraisikust hooldajad põhinedes nende
kvalifikatsioonidele. Keeldumise korral kuvatakse kohustuslik keeldumise põhjuse lahter.
Alternatiivselt saab protsessi alustada ka läbi ühishalduse liidese valides omaksvõtmise tegevuse. Esiteks tuleb täpsustada konkreetsete
kriteeriumite järgi, mis tüüpi seadmetega on tegemist. Kuna massiliselt saab ainult vastu võtta seadmeid, mille kriteeriumid vastavad ühistele
hooldajate kvalifikatsioonidele on vaja täpsustada seadmetega seotud ühine aine tüüp ja kategooria. Nendele omadustel põhinedes kuvab süsteem
kõik seadmed mis vastavad valitud parameetritele.

Seadme tagasivõtmine
Eeltingimused: Seadme(te) staatus on Omaksvõtmisest keeldutud.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Vaata "Seadme omaniku vahetamine".
Tegevuse nimi: "Võtan tagasi".
Juhul kui seadmed olid tagasilükatud tulevad need esimese omaniku nimekirja tagasi staatusega "Omaksvõtmisest keeldetud". Tagasivõtmise
halduse lehel on informatiivsena kuvatud seade mis oli tagasi suunatud. Kasutaja kinnitab tagavõtmise nupuga "Võtan tagasi".
Sarnaselt omaniku vahetusega on võimalik ühishalduses otsingu funktsiooniga esiteks sisestada vähemalt kolm seadme nimetuse esimest tähte
ning süsteem kuvab kõik vastavad isendid soovitustena. Seadmete kinnituse järel viia protsess lõpuni vajutades "Võtan tagasi".

Seadme asukoha muutmine
Eeltingimused: Seade on seisundis Kinnitamise ootel, Registreeritud või Vakumeeritud.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid; Täieliku registreerimisõigusega käitleja seadusjärgne esindaja ja volitatud esindaja;
Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Seadme asukoha muutmine".
Jahutus-, kliima-, elektri-, lahustit sisaldavate seadmete või soojuspumpade puhul süsteem kontrollib seadme hermeetilisust. Kui seade on
hermeetiliselt suletud siis kasutajale kuvatakse aadressi väljad. Mitte-hermeetilise seadme puhul süsteem küsib lisaks kas seade on ainest tühi ning
kui on siis saab jätkata, vastasel juhul süsteem kuvab teate, et seade on vaja esiteks vakumeerida.
Tuletõrjeseadmetel süsteem kuvab küsimuse: "Kas tegemist on kompaktse seadmega( kustutusaine mahutid ning kustutussüsteemi ülejäänud
komponendid paiknevad samas korpuses )?". Eitava vastuse korral süsteem kuvab teate "Mittekompaktse seadme asukohta muuta ei saa",
vastasel juhul kasutaja saab jätkata.
Protsess on täpselt sama mis seadme registreerimise vormis aadressi määramise sektsioonis (vaata 1.1.3 Seadme lisamine).

Registreerimisandmete muutmine
Eeltingimused: On olemas seade staatusega Registreeritud; Seadmele ei ole registreeritud hooldustöid (tulevasi töid võib olla).
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Registreerimisandmete muutmine".
Kui juhuslikult on tarvis enne seadme hooldustööde läbiviimist teha mingid muudatused andmetesse on see võimalik. Muutmise leht peegeldab
seadme originaalset registreerimise vormi (vaata 1.1.3 Seadme lisamine) ning saab ka vastavalt kõikides lahtrites muudatusi teha, väljaarvatud
seadme kategooria muutmist.

Käitlemistoimetaja muutmine
Eeltingimused: Seade on Registreeritud, Vakumeeritud või Vakumeerimise ootel.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Käitlemistoimingu teostaja muutmine".
Tegevusega seotud seade on kuvatud informatiivsena ning allpool seda vajutades suurele dropdown ribale kuvab süsteem kõik hooldajad, mille
pädevused vastavad seadme omadustele.

Hooldusest loobumine
Eeltingimused: Hooldusettevõttega on seotud vähemalt üks seade, mille olek on mistahes olek peale Registreerimine pooleli, Seade
omaks võtmata, Arhiveeritud, Maha kantud või Kustutatud. Peakasutaja erisus lisaks seadme seisunditele: tegemist ei ole hooldajata
seadmega.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Käitleja seadusjärgne esindaja, volitatud esindaja ning Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Hooldusest loobumine".
Hooldusest loobumise lehel on kuvatud ülal informatiivsena seade, millest hooldaja loobub ning allpool kasutaja sisestab loobumise kuupäeva.
Loobujal on loobumise kuupäevast võimalik 30 päeva veel seadet hooldada.

Seadme sildi printimine
Eeltingimused: Seadme seisund ei ole Registreerimine pooleli ega Kustutamise ootel.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik autenditud kasutajad, kellel on õigus seadet näha.
Tegevuse nimi: "Prindi silt".
Eeltingimused: Seadme seisund ei ole Registreerimine pooleli ega Kustutamise ootel, arhiveeritud, kustutatud.
Valides sildi printimise tegevuse genereerib kasutaja brauser vastava akna (välimus ja sisu varieerub erinevate brauserite vahel).
Sildi printimise tegevuse valimisel kuvatakse printimise eelvaate aken, mis kuvab lehe eelvaate ning brauseri oma genereeritud sätted.
Eelvaate lehel on kuvatud seadme QR kood, tähis, ainega seotud parameetrid ning otselink detailvaatesse.

Seadme detailvaate printimine
Eeltingimused: Seade eksisteerib ja ei ole pooleli registreeritud olekus.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik autenditud kasutajad, kellel on õigus seadet näha.
Tegevuse nimi: "Prindi leht" (Tegevus nähtav ainult detailvaate lehel).
Valides lehe printimise tegevuse seadme detailvaatest genereerib kasutaja brauser vastava akna (välimus ja sisu varieerub erinevate brauserite
vahel).
Sildi printimise tegevuse valimisel kuvatakse esialgselt väike modaalaken, kus kasutaja saab valida kas soovib printida terve detailvaate sisu või
ainult avatud sektsioonid. Valiku tegemise järel genereeritakse printimise eelvaate aken, mis kuvab lehe eelvaate ning brauseri oma genereeritud
sätted.

Registreerimata seadme kustutamine
Eeltingimused: On olemas seade, mis on pooleli registreeritud olekus.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Registreerimata seadme kustutamine".
Registreerimata seadmete kustutamist saab alustada kahte moodi. Vajutades lihtsalt nimekirjas seadme nimetuse peale avab süsteem vormi vaate
kus kasutaja saab registreerimise lõpuni viia kuid vormi all on ka antud nupp kirje kustutamiseks. Valides muude tegevuste alt spetsiifiliselt
"Registreerimata seadme kustutamise" tegevuse avab süsteem selleks tegevuseks spetsiaalse vaate, mille lehe päises on antud kustutamise
võimalus.

Seadme kustutamine
Eeltingimused: Seade on mistahes olekus väljaarvata Kustutatud, Registreerimine pooleli või Kinnitamise ootel.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Seadme kustutamine".
Registreeritud seadme kustutamise tegevuse valimisel avaneb vaade, kus on loetletud seadme algsed andmed, tulevased ning viimati sissekantud
hooldustööd. Peakasutajal tuleb sisestada põhjus seadme eemaldamiseks. Kustutatuks märgitud seadme registreeritud hooldustööd jäävad
muutmata, tulevased hooldustööd muudetakse mitteaktiivseks ning neid ei kuvata tulevaste töödena.

Ettevalmistus mahakandmiseks
Eeltingimused: On olemas seade, mille liik on kliimaseade, jahutusseade või soojuspump; seade ei ole hermeetiline; Seade ei ole ainest
tühi; Seadme staatus on Registreeritud.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Ettevalmistus mahakandmiseks".
Mahakandmise ettevalmistuse tegevuses kasutaja sätestab kuupäeva, mis ajaks peab olema aine seadmest eemaldatud. Ettevalmiste järel
genereeritakse seadmele tulevane aine eemaldamise töö.

Seadme mahakandmine
Eeltingimused: Olemas on Vakumeeritud staatuses mittehermeetiline kliimaseade, jahutusseade või soojuspump; Olemas on
Registreeritud või Vakumeeritud staatuses hermeetiline kliimaseade, jahutusseade, soojuspump.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Omaniku rollid ja Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Seadme mahakandmine".
Mahakandmise käivitamise erisus seisneb asjaolus, et tegevust tuleb valida Toimingute rippmenüüst. Mahakandmise toimingus kasutaja sätestab
mahakantud seadme vastuvõtja ning valiku põhjal kuvatakse selle vastuvõtja omased andmete väljad. Kui andmed on sätestatud tuleb kasutajal
vastuvõtja kinnitada nupuga "Lisan".

Kustutatud seadmete taastamine
Eeltingimused: Seade on kustutatud olekus; Kustutamine sooritati vähem kui kaks aastat tagasi.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Peakasutaja.
Tegevuse nimi: "Taasta kustutatud seade".
Kustutatud registreeritud seadmeid saab Peakasutaja taastada kahe aasta jooksul alates kustutamise ajast. Sellisel juhul taastab süsteem seadme
kustutamise eelsed andmed ja seadmele loodud tulevased hooldustööd. Kustutamisel eemaldatud hooldusettevõtet seadmele ei lisata. Taastamise
vaatel kuvatakse kasutajale seadme andmed, mis kehtisid enne kustumise teostust ning allpool nimekirja hooldustöödest, mis olid kustutamise
momendil ajastatud, Tegevuse kinnitamise süsteem taastab tulevased hooldustööd ning seadmele tekib sama staatus mis oli enne kustutamist.

3. Volituste haldus
FOKA menüü > Antud volitused
FOKA menüü > Saadud volitused
Antud volituste halduse lehel on kuvatud volitused mis kasutaja on määranud teistele kontodele. Peamise filtrile lisaks saab laiendada valikuid kui
vajutada lehtri ikoonile otsinguribast paremal pool. Lisaks kuvatakse filtreerimine rolli järgi ning lülitile vajutades võimalus kuvada peale kehtivate
volituste ka kehtetud.
Saadud volituste halduse lehel on kuvatud volitused, mis kasutajale on määratud kellegi teise poolt. Leht peegeldab kujult saadud volituste haldust
kuid on iseloomult puhtalt informatiivne ning ei ole muudetav kasutaja poolt.

Volituse andmine
Volituse lisamisel tuleb esialgu valida mis rolli soovib kasutaja volitatavale anda. Antava rollide valik põhineb kasutaja enda rollis ja õigustes.
Järgmiseks tuleb sisestada volitatava isikukood, süsteem teeb isikukoodi järgi päringu Rahvastikuregistrisse ning kuvab volitatava ees- ja perenime.
Võib olla mistahes maa isikukood. Kui tegemist on teise riigi isikukoodiga kontrollib süsteem, kas isikuandmed on süsteemis olemas. Kui leitud isikul
on juba sama ettevõtte kehtiv volitus, ei saa uut volitust lisada, kasutajale kuvatakse teade: "/eesnimi perenimi/ omab kehtivat volitust. Uue volituse
lisamiseks tuleb eelmine volitus lõpetada". Kui isikukoodiga on ka seotud E-posti aadress kuvatakse see automaatselt vastavas väljas, kuid on siiski
muudetav kasutaja poolt. See muutus on ainult volituse põhine ja ei muuda isikuga seotud E-posti tema profiilis. Kuupäev mis ajast volitus hakkab
kehtima on kuvatud juba vaikimisi jooksva kuupäevana kuid on ka muudetav hiljema peale. Volituse lõppemise kuupäev ei kohustuslik esmase
loomise korral ja saab hiljem vajaduse korral sättida või muuta.

Volituse muutmine
Volituse muutmise lehel on võimalik muuta isiku volitusega seotud E-posti aadress ning lõppkuupäev. Muutmise tegevus on peegeldatud ka
halduse lehel kus vastavate veergude all on kuvatud kes muutuse tegi ja mis ajal.

4. Päringud
FOKA menüü > Päringud
Eeltingimused: Kasutaja ei ole Sisestaja rollis.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad, Olenevalt päringust: Omaniku rollid, Hooldusettevõtte Peakasutaja, esindaja,
ülevaataja, hooldaja.

Päringute haldus
Päringute halduse leht koosneb iseenesest vaid pealkirjast ja ühest rippmenüü nupust, mis kuvab konkreetse kasutaja rollile vastavad tegevused.
Tegevuse valimise järel kuvatakse vastav sisu rippenüü nupu alla ning kasutaja saab iga hetk tegevust muuta läbi sama liidese.

Töötaja hooldustoimingud aastas
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik rollid peale Sisestaja ja omaniku rollide.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring isiku (töötaja) kohta".
Päringus soovitakse saada ühe hooldaja aastas hooldustöödele kulunud aega hooldajaga seotud ettevõtete kaupa. Päringu tulemus kuvatakse
ekraanile (kompaktselt, mitte tabelina).
Kuvatakse kaks lahtrit: "Teostaja (isik)" ja "Aasta".
Kui päringut ei tee teostaja ise siis hooldusfirma teostaja valimine töötab otsingu baasil. Otsinguvälja võib sisestada teostaja perenime või isikukoodi
ning süsteem hakkab otsima juba kolmanda tähe sisestamisel. Vaste leidmise korral kuvab süsteem allapoole soovituse. Teostaja rollis on otsingu
asemel kuvatud tema ees- ja perekonnanimi koos isikukoodiga informatiivselt. Peakasutaja rollis töötab otsing kõigi süsteemis olevate teostajate
suhtes ning käitleja seadusjärgse esindaja, volitatud esindaja või ülevaataja rollis otsitakse ainult rolliga seotud hooldusettevõtte piires.
Aasta lahtris on vaikimisi kuvatud jooksev aasta ning on muudetav. Formaat peab olema nelja täheline.
Väljund kuvatakse iga ettevõtte baasil. Kui teostaja on seotud mitme ettevõttega on antud esiteks tema tööaeg summaarselt. Tööaeg kuvatakse
tunni ja minuti formaadis.
Iga kirje algab seotud hooldusettevõtte registrikoodiga ning seotud teostajaga. Allpool on antud selle firma esindusel isiku tööaeg.

Käitlemisettevõtte hooldustoimingud aastas
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad, Käitleja seadusjärgne esindaja, volitatud esindaja ja ülevaataja.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Hooldustoiminguteks kulunud aeg kalendriaastas - päring ettevõtte kohta".
Päringus soovitakse saada ühe ettevõtte töötajate aastas hooldustöödele kulunud aega töötajate kaupa. Päringu tulemus kuvatakse tabelina.
Päring ei otsi eraisikutest hooldajaid (OKA/SF6/lahusti).
Kuvatakse kaks lahtrit: "Käitlemistoimingu teostaja (ettevõte)" ja "Aasta".
Sisemise kasutaja rollis hooldusfirma valimine töötab otsingu baasil. Otsinguvälja võib sisestada ettevõtte nime või registrikoodi ning süsteem
hakkab otsima juba kolmanda tähe sisestamisel. Vaste leidmise korral kuvab süsteem allapoole soovituse. Kätileja seadusjärgse esindaja, volitatud
esindaja ja ülevaataja rollis on otsingu asemel kuvatud temaga seotud ettevõtte nimi ja registrikood informatiivselt.
Aasta lahtris on vaikimisi kuvatud jooksev aasta ning on muudetav. Formaat peab olema nelja täheline.
Väljund kuvatakse tabelina.

Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Isikuid vastavalt aastas tehtud töötundidele".
Päringus soovitakse leida kõiki hooldustoiminguid teinud isikuid, kelle poolt valitud aastas hooldustoiminguteks kulunud aeg jääb valitud
ajavahemikku. Päringu tulemus kuvatakse tabelina.

Kuvatakse kaks lahtrit: "Hooldustoimingule kulunud aeg (h)" ja "Aasta".
Kulunud aja lahter on kaheosaline miinimum ja maksimum tundidele, millest mõlemad on kohustuslikud. Tunnid tuleb sisestada täisarvudena.
Aasta lahtris on vaikimisi kuvatud jooksev aasta ning on muudetav. Formaat peab olema nelja täheline.
Väljund kuvatakse tabelina.
Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid
leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.
Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Päring Aine üleandmine
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik rollid peale Sisestaja.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Aine üleandmine".
Päringus soovitakse saada kõiki valitud perioodis aine üleandmise juhtumeid koos kõigi üleantud koguste ja vastuvõtjate nimedega.
Kuvatakse kaks lahtrit: "Omanik" ja "Ajavahemik".
Omaniku lahtrit kuvatakse ainult sisemiste kasutajate rollides ning töötab otsingu baasil. Sisestada võib ettevõtte nime, perenime, registri- või
isikukoodi ning süsteem hakkab vasteid andma peale kolmanda tähe sisestamist.
Ajavahemik on kaheosaline ning sisestada saab algus- ja/või lõppkuupäeva.
Väljund kuvatakse tabelina. Seadme tähis toimib otselingina detailvaatesse.
Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid
leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.
Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Ettevõtte töötaja toimingud
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad, käitleja seadusjärgne esindaja, volitatud esindaja ja ülevaataja.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Ettevõtte töötaja toimingud".
Päringus soovitakse saada valitud töötaja poolt tehtud toiminguid koos hooldustoiminguks kulutatud aja ning - kui toiming on seotud ainega eemaldatud/lisatud aine kogusega. Päringut saab kitsendada ainete valikuga, mis filtreerib ainega seotud tööde kuvamist/mitte kuvamist ning
ajavahemikuga.
Kuvatakse neli lahtrit: "Käitlemistoimingu teostaja (ettevõte)", "Töötaja", "Ajavahemik" ja "Aine seadmes".
Hooldusettevõtte valiku võimalus on ainult sisemisel kasutajal ning töötab otsingu baasil. Sisestada saab ettevõtte nime, isiku perenime, reg.
/isikukoodi ning süsteem hakkab vasteid andma peale kolmanda tähe sisestamist. Käitleja rollides on rolliga seotud ettevõte nimi ja registrikood
kuvatud informatiivsena.
Ettevõttega seotud töötaja valimine tomub samuti otsinguga. Kui päringut kasutavad hooldusettevõtte rollid, siis on valikus sisseloginud kasutaja
ettevõttega seotud töötajad ning sisemiste kasutajate puhul valitud ettevõttega seotud töötajad.
Ajavahemik on kaheosaline ning sisestada saab algus- ja/või lõppkuupäeva.
Aine valikus saab sätestada aineid, millega toimingud seotud oli. Valida võib mitu ning kinnitamiseks tuleb vajutada "Lisan".
Väljund kuvatakse tabelina. Seadme tähis tomib otselingina detailvaatesse ning toiming otselingina tehtud vormi.
Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid
leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.
Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Hooldaja toimingud ainega
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Hooldaja toimingud ainega".
Päringuga soovitakse saada valitud aastal hooldusettevõtte poolt ainega tehtud toiminguid summaarselt seadme alamliikide ja seadmes oleva aine
lõikes.
Kuvatakse kolm lahtrit: "Käitlemistoimingu teostaja (ettevõte)", "Aine tüüp" ja "Aasta".
Hooldusettevõtte valimine töötab otsingu baasil. Sisestada saab ettevõtte nime või registrikoodi ning süsteem hakkab vasteid andma peale
kolmanda tähe sisestamist.
Märkeruutudena on antud valida, mis aine tüüpe võtta arvesse, kui päringut teha.
Aasta lahtris formaat peab olema nelja täheline.
Väljund kuvatakse tabelina.
Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid
leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.
Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

Seadmete toimingud
Kasutajad ja õiguste kontroll: Kõik sisemised kasutajad.
Käivitamine: Valides päringu rippmenüüst tegevuse "Seadmete toimingud".
Soovitakse aasta jooksul seadmele lisatud ja eemaldatud aine koguseid.
Kuvatakse "Aasta" lahtrit, mille formaat peab olema nelja täheline.
Väljund kuvatakse tabelina. Seadme tähis ja nimetus toimib otselingina detailvaatesse.
Tabelist paremal ülal on antud ka otsingu võimalus. Otsing toimub dünaamiliselt, pärast esimese ja iga järgneva sümboli sisestamist. Vasteid
leitakse, kui otsinguna sisestatud sümbolid paiknevad sõnas mistahes asukohas ning vastavalt leitud tulemitele tulemid kitsenevad.
Paremal pool otsinguriba on ka nupp tabeli sisu eksportida CSV formaadis failina.

5. Klassifikaatorite haldamine (Peakasutaja)
FOKA menüü > Haldur > Aine tüübid
FOKA menüü > Haldur > Ained

Aine tüübi lisamine
Aine tüübi lisamisel on ette antud kaks välja: Tähis ja nimi. Tähise suhtes tunnustab süsteem ainult kahte: "F" ja "O". Tüübi nimel sellist piirangut ei
ole, kuid reeglina on aine tüübid tuntud kui "F-gaas" ja "OKA" vastavalt. Tähise ja nime sisestades süsteem kontrollib nende olemasolu juba
andmebaasis. Kui leidub, et aine tüüp antud tähisega ja/või nimega eksisteerib annab süsteem vastava veateate.

Aine tüübi muutmine
Aine tüübi tähise väli jääb muutmatuks ning kasutajal on võimalus muuta nimetus. Muutmisel süsteem kontrollib kas antud uus nimi juba eksisteerib.
Kui nimi on juba olemas kuvab süsteem vastava teate, vastasel juhul ei kuvata ning kasutaja võib uue nimega salvestada. Muudatus on kuvatud ka
kirjel nimekirjas. Lisaks on ka võimalus kirje kustutada punase "Kustutan" nupu kaudu".

Aine lisamine
Eeltingimused: Andmebaasis peab eksisteerima eelnevalt loodud aine tüüp.
Esiteks peab valima, mis aine tüübil uus aine hakkab põhinema. Kasutajal on valida, kas tulevane aine on klassifitseeritud F-tüüpi või osoonikihti
kahjustav (OKA) aine. Järgnevad kaks välja on Aine nimi ja Keemiline nimi, millele on võimalik sisestdada maksimaalselt 100 tähemärki.

Aine GWP korral on võimalik sisestada maksimaalselt kolmekohaline arv või jätta nulli, kuid välja ei tohi jätta täiesti tühjaks. ODP väli tekib ainult kui
kasutaja on tüübiks valinud OKA ning numbri sisestamise omadused on samad mis GWP-l.
Viimaseks otsuseks on kas tegemist on ühekomponendilise ainega või seguga. Valides "Jah" kuvatakse kasutajale võimalus avada nimekiri
saadaval olevatest ainetest ning pärast aine valimist kinnitada otsus nupuga "Lisan". Valikute arv ei ole piiratud.

Aine muutmine
Kasutaja poolt on muudetav aine GWP väärtus ja mis kuupäevast alates see on aktiivne olnud.

6. Seadme ohutegurite haldamine (Peakasutaja)
FOKA menüü > Haldur > Seadme ohutegurid

Ohuteguri lisamine
Lisamise lehel on esmaselt vaja valida ohuteguri tüüp, mis peegeldab valikuid seadme registreerimisel valdkonna valimisel (vaata 1.1.3 Seadme
lisamine). Samuti kehtib ka ohuteguri alamtüüpi valides, kuid antud väli ei ole kohustuslik. Nende kahe välja sätestamise järgselt kontrollib süsteem,
et antud kombinatsiooni juba andmebaasis ei eksisteeri, vastasel juhul kuvatakse veateade.
Kaks viimast välja esindavad ohutegurite väärtusi F-aine ja OKA korral. Sisestada saab täisarvu vahemikus 0 - 6.

Ohuteguri muutmine
Kasutaja poolt on muudetavad kõik ohuteguri väljad mis olid antud ka lisamisel ning samamoodi esimese kahe korral kontrollib süsteem, et uut
kombinatsiooni ei oleks juba süsteemis olemas.
Muutmise ajal kuvab süsteem lisaks kasutajale ka informatiivsena ohuteguri originaalset loomise aega, looja nime, eelnevat muutmise aega (kui oli
tehtud) ning ka muutja nime.

7. Oluliste teavituste haldamine (Peakasutaja)
FOKA menüü > Haldur > Olulised teavitused

Teavituste halduse leht
Oluliste teavituste halduse lehel on võimalik hallata kõiki eksisteerivaid teavitusi. Haldamiseks on abiks esiteks nimekirjast ülal paiknev otsingu filter,
mille kaudu kasutaja saab sisestada lõigu teavituse pealkirjast või sisust, et leida nõutud kirje. Otsingu ribast paremal pool on ka saadaval lüliti, mis
kuvab lisaks kehtivatele tevitustele ka kehtetud. Kehtetute kirjede puhul on neid võimalik jälle valiidseks muuta läbi muutmise lehe või kustutada
lõplikult süsteemist.
Lehel on kuvatud info iga kirje kohta veergude kaupa, mis on omakorda sorteeritavad.

Teavituse lisamine
Lisamise lehel on esimeseks asjaks vaja valida, mis kuupäeval antud teade avaldatakse. Vaikimisi on valitud jooksev kuupäev, kuid seda saab
muuta kas manuaalselt näidatud formaadis või välja paremalt poolt kalendri ikooni peale vajutades ja valides kuupäeva liidese kaudu. Teisaks saab
ka sätestada kuupäeva. millal teavituse kuvamine lõppeb kuid pole kohustuslik.
Kui teavitus juhtub olema suurema tähtsusega saab kasutaja sätestada, et see tõstetakse FOKA maandusmislehel esile ehk kuvatakse kõige
kõrgemal positsioonis.
Teavitusele saab lisada pealkirja kuid pole kohustuslik. Kuni 100 tähemärki lubatud.
Viimaseks on jäänud koostada teavituse sisu. Antud on tekstiredaktor, mis toetab piltide sisestamist erinevates formaatides, nagu JPEG, PNG ja
GIF kui ka erinevate stiilide kasutamist, nagu bold, italics, subscript, superscript, underline jne. Karakterite limiiti ei ole.
Teavituse lisamise kinnitamiseks vajutada all paremal olevat "Salvesta" nuppu või protsessi tühistamiseks "Loobun".
Teavitused kuvatakse FOKA maandusmilehel enne sisselogimist. Uuemad või tähtsamad on kuvatud eespool. Iga kirje aknas on kuvatud selle
pealkiri (kui olemas), avaldamise kuupäev, sisu ning juhul kui viimane on mahult suurem siis valik see teatud teavitus laiendada läbi "Loe edasi"
lingi, et tervet sisu näha.

Teavituse muutmine/kustutamine
Halduse lehel saab valida teatud kirje muutmise tegevuse vajutades antud kirje paremal ääres olevale "Pliiatsi" ikoonile või teatud veergude puhul
vajutades nende sisu peale (nt. Pealkiri). Kasutaja viiakse muutmise lehele. Muuta on võimalik igat aspekti teavitusest, mida sai sisestada teavituse
esmasel koostamisel. Lisaks saab ka muutmise lehe kaudu ka teavitus lõplikult kustutada süsteemist.

8. Kasutajate haldamine (Peakasutaja)
FOKA menüü > Haldur > Sisemised kasutajad
FOKA menüü > Haldur > Välised kasutajad

Sisemiste kasutajate halduse leht
Halduse lehel on võimalik hallata kõiki eksisteerivaid sisemisi kasutajaid. Peale tavaliste filtrite on antud halduse erisuseks ka võimalus filtreerida
kirjed algus- ja lõppkuupäevade põhjal.
Lehel on kuvatud info iga kirje kohta veergude kaupa, millest mõningad on omakorda sorteeritavad.

Sisemise kasutaja lisamine
Lisamisel on vaja täita isikukoodi lahter. Kõik teised lahtrid ei ole muudetavad enne kui süsteem on kas Rahvastiku Registrist leidnud kohase isiku
sisestatud koodi põhjal ja automaatselt täitnud lahtrid, millel on info saadaval või kasutaja on sisestanud õiges formaadis koodi kuigi RR'ist pole infot
tagasi tulnud. Järgnevad kohustuslikud lahtrid on isiku ees- ja perekonnanimi. Kui antud lahtritesse on tulnud andmed RR päringust siis ei ole need
muudetavad. Võib lisada ka telefoni numbri, e-posti aadressi kui ka ametikoha.
Vormi järgmises sektsioonis on vaja valida isiku roll ning selle kehtivuse parameetrid. Sätestada mis kuupäevast see roll kehtima hakkab ja soovi
seada kohe ka lõppkuupäev. Enne kinnitamist tuleb seada ka roll.

Sisemise kasutaja muutmine
Sisemise isiku puhul saab üldiste andmete sektsioonis muuta telefoni numbrit, e-posti aadressi ning ametikohta. Saab ka seada tagantjärgi
kasutajale lõppkuupäeva ning vahetada rolli.

Väliste kasutajate halduse leht
Väliste kasutajate nimekiri on sisuliselt jagatud kahte rühma, esimene pool hõlmab isiku enda andmeid ning paremal kõrval on kuvatud temaga
seotud ettevõtte omad. Kui tegemist on eraisikust hooldajaga ilma firma seoseta siis kuvatakse mõlemal pool samad andmed.

Omanik- ja hooldusfirma lisamine
Valides kas omanik- või hooldusfirma lisamise kuvatakse kolmeosaline registreerimise vorm. Esimene ja teine sektsioon töötavad samal põhimõttel.
Kasutaja lähtestab firma/isiku andmed sisestades kõigepealt registrikoodi/isikukoodi. Kui päring tuvastab registris oleva firma/isiku siis täituvad
ülejäänud väljad automaatselt ning jäävad mitte-muudetavaks. Vastasel juhul süsteem viskab teavituse, et päring ei tagastanud midagi ning
kasutaja täidab väljad käsitsi.
Kolmandas sektsioonis valitakse isikule roll ning täpsustakse selle kehtivuse andmed.

Eraisikust hooldaja lisamine
Võrreldes firma lisamisega koosneb eraisiku lisamine ainult isiku vormist. Sisestada isikukood ning päringu tagastamisel täituvad automaatselt
ülejäänud kontaktandmed, vastasel juhul sisestada käsitsi.

Firma ja isiku detailvaade

Detailvaated on kolmeosalised. Ülalt algab firma/isiku nimi ning informatiivsete andmete loetelu. Firma puhul on teises sektsioonis kuvatud selle
ettevõttega seotud kasutajad ning on võimalik lisada juurde kui valida "Lisan uue". Uue kasutaja lisamise protsess on sama mis isiku andmete
sisestamine firma registreerimise ajal. Isiku detailvaate all on teises sektsioonis kuvatud tema rollid. Antud rolli saab muuta ja sellele lisada
lõppkuupäev. Kasutaja vüi ettevõte on võimalik sulgeda nupust "Sulge", mille järel pole võimalik antud isiku- või registrikoodil FOKAs enam
tegustseda ning andmeid taastada pole võimalik.
Kolmandas sektsioonis on kuvatud firma ja isiku vastavad litsensid. Litsentse saab lisada valides "Lisan uue".

9. Omaniku kontaktandmete muutmine (Peakasutaja)
FOKA menüü > Haldur > Omaniku kontaktandmed
Kui Peakasutaja valib omaniku kontaktandmete muutmise tegevuse, kuvatakse talle võimalus otsida FOKAs olevat omanikettevõtet registri
/isikukoodi järgi. Kui süsteem tuvastab sobiva koodi kuvatakse kõik andmed seotud antud omaniku või firmaga ning võimalik on muuta isendiga
seotud kontaktandmeid. Informatiivsena on ka kuvatud kummagi andmete hulga all millal need olid viimani muudetud ja kelle poolt.

10. Volitus ettevõtte nimel (Peakasutaja)
FOKA menüü > Volitus ettevõtte nimel

Volituste halduse leht
Peakasutaja võib volituse anda ettevõtte nimel, kui ettevõte on selleks süsteemiväliselt soovi avaldanud. Peakasutaja poolt volituse andmine toimub
sarnaselt omanikettevõtte või hooldusettevõtte poolt volituse andmisega. Erisusena peab Peakasutaja valima ettevõtte, kelle nimel volitus anda ning
lisama selgituse, mille alusel ta volitaja eest tegutseb.
Kõigepealt on antud valik mis tüüpi ettevõtte nimel hakkab kasutaja tegutsema. Kui on valitud firma tüüp järgneb väli kuhu vaja sisestada selle firma
registrikood. Süsteem kuvab informatiivsena selle firma nime ning laseb kasutajal edasi minna antud ettevõtte poolt antud volituste halduse lehele.
Kui ettevõttel ei ole ühtegi antud volitust kuvab süsteem vastava teate halduse päisesse.

Volituse lisamine
Peakasutajana volituse andmisel ettevõtte nimel tuleb vormi lõpus lisada seletus, miks peakasutaja tegutseb ettevõtja esindaja nimel. Volituse
salvestamise järel on süsteemi poolt märgitud volituse andjaks ettevõte kuid loojaks ja muutjaks kuvatakse Peakasutaja andmed, mis on nähtavad
halduse lehel.

11. Rollid ja õigused (Peakasutaja)
FOKA menüü > Haldur > Rollid ja õigused
FOKAs on kasutajatel erinevate andmete vaatamise ja tegevuste tegemise õigused vastavalt kasutaja poolt süsteemi sisenemisel valitud rollile.
Süsteemis on eeldefineeritud rollid ja eeldefineeritud tegevused. Rollide õiguste maatriksis saab luua seosed rolli ning tegevuste vahel. Lisaks rollile
võimaldatud tegevustele on käitleja rollidel teatud tegevused lubatud või keelatud sõltuvalt omaniku poolt antud volituse tasemele. Volituste
tasemest sõltuvad piirangud ei ole hallatavad.
Antud tabelis on vertikaalselt kuvatud tegevuste nimetused ning horisontaalselt kasutajate rollid. Loa andmiseks/eemaldamiseks on vaja
märkeruudule vajutada ning lehe ülal paremale olevale salvestamise nupule vajutada.

12. Hooldustööd
FOKA menüü > Hooldustööd
Käivitamine: Kasutaja valib hooldustöö registreerimise seadmete nimekirjast, seadme detailvaatest, tulevaste hooldustööde nimekirjast
või hooldustööde ühishaldusena.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Käitlemistoimingute teostaja, teostaja eest võivad toimigu registreerida ka Sisestaja või Peakasutaja.

Hooldustööde halduse leht
Hooldustööde haldus on jagatud Tulevaste- ja Tehtud töödeks ning nende vahel saab navigeerida vastavate vahelehtede nuppudega nimekirja ülal
ääres.
Tulevaste tööde all on kuvatud seadmed millele on süsteem genereerinud registreerimise järgselt tulevase tähtajaga töö või eelneva töö teostamisel
loonud selle järgse. Töö nimetus on kuvatud "Toimingu liik" veeru all ning töötab lingina vastava ülesande vormi või alternatiivselt valida tegevus
kirje paremal ääres tegevuste alt. Toimingu veerust paremal on informatiivsena kuvatud antud töö tähtaeg.
Tehtud tööde nimekirjas on tehtud toimingust paremal kuvatud toimingu sisestatud kuupäev, toimingu registreerimise kuupäev, lisainfo ning selle
toimingu teostaja ja ettevõtte, mida ta esindab.

Hooldustööde ühishaldus
Käivitamine: Kasutaja valib menüüst hooldustööde ühishalduse tegevuse.
Hooldustöö liigist ja seadme tüübist sõltuvad erisused on kirjeldatud iga hooldustöö liigi sektsioonis. Hooldustöö registreerimisel ühishalduses on sa
mad päringud kui vastava tegevuse üksikul vormil.
Hooldustööde ühishalduses on võimalikud järgmised tegevused:
Süstemaatiline lekkekontroll
Uuesti kasutusele võtmise järgne lekkekontroll
Survetest lämmastikuga
Ballooni survetest
Süstemaatiline lekketuvastussüsteemi kontroll
Paigaldusjärgne lekketuvastussüsteemi kontroll
Lekketuvastussüsteemi kontroll
Aine eemaldamine (Eemaldatakse alati kogu seadmes olen kogus; kõik seadmed peale tulekustutuse)
Aine üleandmine (Kõigi valitud seadmete kogu väljavõetud koguse saab anda samale käitlejale)
Seadme paigaldamine (Kõik seadmed peale lahustite ja elektriseadmete)
Lekketuvastussüsteemi remont (Kõik seadmed peale lahustite)
Ühishalduse tegevust saavad teha samad rollid mis hooldustöö üksikul sissekandmisel.
Kasutaja valib konkreetse tegevuse ühishalduse rippmenüü kaudu hooldustööde halduse lehel. Kui kasutaja on hooldusettevõtte nimel teostaja
kuvab süsteem ettevõtte ja selle töötaja andmed informatiivselt, vastasel juhul sisemise kasutaja korral valitakse mis ettevõtte nimel tegutseb ning
seadme sätestamise järel saab valida hoolduse teostaja. Sisestaja puhul on vaja valida ettevõtte töötaja.
Järgmiseks tuleb kinnitada hooldavate seadmete aine tüüp.
Kui hooldusettevõttel on mitu eri liiki käitlemisluba, annab süsteem valida seadme kategooria enne seadme valikut.

Aine eemaldamine
Eeltingimused: Seadmes peab olema ainet ning tulekustutite puhul lisaks ka mahuteid. Seadme staatus on registreeritud või
vakumeerimise ootel.
Käivitamine: Seadme nimekirjast, - detailvaatest, hooldustööde ühishaldusest (v.a tuletõrje seadmed) või tulevase aine eemaldamise töö
valimisel.
Aine eemaldamine algab ka vastavalt nimetatud põhitööst, mille sisenditeks on ainult toimingu kuupäev ja sellele kulunud tööaeg. Lisaks on
informatiivselt kuvatud eemaldatud aine kogus.
Aine üleandmise alamtöö puhul saab ainet üle anda mitmele vastuvõtjale ning ühe üleandmise andmete esitamise lõpus tuleb protsess kinnitada
nupuga "Lisan". Süsteem lisab selle tehingu sektsiooni ülale nimekirja ning vajadusel on võimalik tehtud üleandmised tühistada vajutades kirje
paremal ääres olevale prügikasti ikoonile.
Protsessis tuleb esiteks valida vastuvõtja, mis on rippmenüüs antud puhastaja (sisuliselt seadme hooldaja), taastaja, omaniku ja jäätmekäitleja
valikutena (O-ainega seadmete puhul ainult jäätmekäitleja). Iga valik genereerib eri kompositsiooniga vormi, kuid ühiseks tunnuseks on aine kogus
ja üleandmise kuupäev ja väljaarvatud omaniku puhul kuvatakse allapoole eraldi isikuandmete sektsioon.
Puhastajale andes kuvatakse vorm koos puhastaja nimega ja loa numbriga. Aine eemaldamise puhul saab puhastaja olla ainult hooldustööd läbiviiv
ettevõtte ning vorm on eeltäidetud ning mittemuudetav.
Taastajale andes kuvatakse lahter registrikoodi päringuks mille tulemusel tagastatakse ettevõtte andmed. Lisaks ettevõtte andmetele saab lisada
vastutava isiku ees- ja perekonnanime. Taastajal olevat ainet saab edasi hiljem edasi anda puhastajale, omanikule ja jäätmekäitlejale.
Omanikule andes on ainult kohustuslik lahter isiku- ja perekonnanime sisestamiseks.
Jäätmekäitleja puhul on antud kasutajale valikuline päringu lahter, kuhu saab sisestada registri- või isikukoodi. Kui kasutaja soovib sisestada firma
/eraisiku andmed käsitsi, saab eelmainitud lahtri vahele jätta ning täita ülejäänud nõutud lahtrid.
Võimalik on valida mitu vastuvõtjat.

Aine üleandmine
Eeltingimused: Algse üleandmise toimingu puhul on andmed seadmest eemaldatava aine koguse põhjal. Aine üleandmise andmete
muutmisel on olemas seade, mille kogu eemaldatud aine pole antud käitlejale. Seade ei ole omanikuvahetuse staatuses.
Käivitamine: Aine üleandmise andmete hilisemal täiendamisel kasutaja valib aine üleandmise tegevuse või avab aine eemaldamise
registreeritud toimingu hooldustööde haldusest.
Kui aine eemaldamise käigus seadme aine ei antud jäätmekäitlejale genereeritakse uus tulevane aine üleandmise töö. Aine eemaldamise osa on
teostatud ning on vastavalt eeltäidetud. Aine üleandmise sektsioonis on kuvatud informatiivsena esialgse üleandmise andmed mida muuta ei saa.
Järgmiseks sammuks on anda üle aine algsetelt vastuvõtjatelt edasi ning protsess peegeldab esialgse üleandmise oma (vaata Aine eemaldamine.)
Juhul kui aine ei olnud sessiooni käigus antud täies mahus jäätmekäitlejale üle siis genereeritakse järgmine sessioon tulevaste tööde kirjes "Aine
eemaldamise" tööna.

Aine lisamine
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks võib seade olla vakumeeritud või vakumeerimise ootel.
Käivitamine: Seadme nimekirjast, - detailvaatest, F-ainega seadme ümberhehituse - aine koguse suurendamise või ümberehituse ülemineku alternatiivsele ainele käigus.
Juhul kui tegemist on tuletõrje seadmega, algab aine lisamise töö mahutite arvu sätestamisega. Kui tegemist ei ole seadme ümberehitusega, siis ei
või lisada suuremat kogust kui oli märgitud seadme registreerimisel või hilisemal ümberehitusel uuele aine kogusele.
Järgmiseks tuleb sätestada lisatava aine kogus. Kui tegemist ei ole seadme ümberehitusega, siis ei või lisada suuremat kogust kui oli märgitud
seadme registreerimisel või hilisemal ümberehitusel uuele aine kogusele. Kui seade on vakumeeritud või on tegemist tühjenenud tuletõrjeseadme
täitmisega, on väli ainult vaatamisrežiimis, täidetud seadme registreerimisel (hilisemal ümberehitusel muudetud) oleva aine kogusega.
Kliima-, soojus- ning jahutusseadmete puhul on antud lisaks märkeruut, et kinnitada kas oli teostatud ka kompressori õli vahetus.
Raadionuppudena on esitatud aine liigi valikud.
Kuvatakse uus sektsioon, kus peab täpsustama ainet haldava hooldusettevõtte andmeid. Kasutajal on võimalik valida hooldusettevõte läbi
rippmenüü, mis kuvab süsteemis olevaid ettevõtteid, sisestada päring vastavasse lahtrisse või täita andmete lahtrid käsitsi.
Vakumeeritud seadmete korral on lõpus uuesti kasutusele võtmise järgne lekkekontroll, mis omakorda peegeldab paigaldusjärgse lekkekontrolli
oma, kaasaarvatud tuletõrje seadme puhul. (Vaata Paigaldusjärgne lekkekontroll).

Mahutite vahetus
Eeltingimused: Tulekustutil on küljes mahuteid ja seadmes on ainet (ei ole vakumeeritud).
Mahutite vahetuse peatööl on ainult vaja sätestada toimingu kuupäeva ja tööaja.
Järgmised sektsioonis koosnevad aine lisamisest ja eemaldamisest vastavalt (vaata Aine lisamine, Aine eemaldamine).

Seadme paigaldamine
Eeltingimused: Seade oli paigaldatud hiljem kui 15.07.2012, sisaldab F-ainet ning ei ole elektri- ega lahustit sisaldav seade.
Paigalduse korral on kuvatud toimingu kuupäev erandina informatiivsena ja objektil kulunud tööaja tundide ja minutite sisestus. Lisaks on võimalus
paigalduse töö asendada süstemaatilise lekkekontrolliga vastavat märkeruutu klõpsates.

Paigaldusjärgne lekkekontroll
Eeltingimused: Seade oli paigaldatud hiljem kui 15.07.2012, sisaldab F-ainet ning ei ole elektri- ega lahustit sisaldav seade.
Antud töö kuvatakse seadme paigaldamise vormi osana juhul kui kasutaja pole asendanud lekkekontrolliga.
Vormi erisuseks on valida lekkekontrolli meetod, lekkekontrolli tulemus ning lõpuks sisestada tulemi selgitus, mis ei ole kohustuslik. Tuletõrje
seadme korral on lekkekontrolli vorm esitatud erinevalt, nimelt on kuvatud seeria töid, kus esiteks kasutaja valib raadionuppude kujul töö tulemuse,
sisestab tegevuse kirjelduse ning ka lisa kommentaari kui tarvis. Kui kasutaja oli otsustanud asendada paigalduse töö süstemaatilise
lekkekontrolliga siis paigaldusjärgse lekkekontrolli töö genereeritakse salvestamise järgselt eraldi tööna tulevaste tööde nimekirja.

Paigaldusjärgne lekketuvastussüsteemi kontroll
Eeltingimused: Seade oli paigaldatud hiljem kui 15.07.2012, sisaldab F-ainet, ei ole elektri- ega lahustit sisaldav seade ja on
lekketuvastussüsteemiga.
Antud vorm suuresti peegeldab paigaldusjärgset lekkekontrolli väljaarvatud lekkekontrolli meetodi valikus. Tuletõrje seadme korral on lisaks kuvatud
raadionuppudena kohustuslik valik, mis süsteemi tüübiga on tegemist.

Süstemaatiline lekkekontroll
Eeltingimused: Seade oli paigaldatud enne kui 15.07.2012, kui registreeritakse mistahes liiki lekkekontroll mille tulemus ei ole "ei leki", kui
registreeritakse survetest, mille tulemus on "ei leki", kuid ainult: jahutus-, kliimaseadme, soojuspumba puhul, kui seadmele
paigaldatakse automaatne lekketuvastussüsteem. (Erandiks on paigalduse asendamine süstemaatilise lekkekontrolliga).
Kindla sätestatud intervalli järel seadme lekkekindluse kontrollimine. Vormi sisu peegeldab paigaldusjärgse lekkekontrolli oma, kaasaarvatud
tuletõrje seadme puhul. (Vaata Paigaldusjärgne lekkekontroll).

Erakorraline lekkekontroll
Eeltingimused: Eksisteerib tulevane süstemaatiline lekkekontroll või tulevane lekke kõrvaldamise järgne lekkekontroll.
Antud hooldustöö vorm suuresti peegeldab Paigaldusjärgse lekkekontrolli oma kuid ühe erisusena on kasutajal vaja sisestada lekke tuvastamise
süsteemist tulnud häire toimumise kuupäeva.

Seadme ümberehitamine uuele ainele
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seade peab olema kliima, soojus, jahtutusseade või tulekustuti. Seade võib olla ka
vakumeeritud.
Uue ainele ülemineku põhitoimingus on vaja esiteks sätestada uue aine kogus, mis võib olla nii väiksem kui suurem eelmise konfiguratsiooni
kogusest.
Aine tüübi puhul on valida kahe vahel, F- ja looduslikud ained. Kummagi valimisel avaneb uue aine rippmenüü nupp, mis näitab kõik ained vastavalt
nende tüübi kriteeriumile. F-ainete puhul näitab vastava tüübi ained, millel on lisaks GWP vähemalt viis, looduslike ainete puhul alla viie.
Tuletõrje seadmetel on lisa väli, kus peab sätestama uute mahutite arvu.
Järgnevas sektsioonis on võimalik lisa parameetreid muuta koos ümberehitusega, nendeks on nimelt seadme alamliik, seadme jahutamise
nimivõimsus ning hermeetiliselt suletud seadmete korral hermeetilisuse staatus.
Ümberehituse uuele ainele vormi teine osa koosneb aine eemaldamise ja üleandmise protsessist (vaata Aine eemaldamine).
Viimane sektsioon hõlmab ümberehituse järgset lekkekontrolli. Vormi sisu peegeldab paigaldusjärgse lekkekontrolli oma, kaasaarvatud tuletõrje
seadme puhul. (Vaata Paigaldusjärgne lekkekontroll).

Seadme ümberehitamine - aine koguse vähendamine
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seadme liik on kliima, soojus või jahutusseade. Seade võib olla ka vakumeeritud.
Aine vähendamise põhitoimingus on vaja sätestada uus aine kogus, mis ei saa olla võrdne või suurem kui eelmise konfiguratsiooni kogus.
Alamtoimingud peegeldavad neid mis on ümberehitusel uuele ainele (vaata Seadme ümberehitamine uuele ainele).

Seadme ümberehitamine - aine koguse suurendamine
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seadme liik on kliima, soojus või jahutusseade. Seade ei sisalda O-ainet. Seade võib olla
ka vakumeeritud.
Aine suurendamise põhitoimingus on vaja sätestada uus aine kogus, mis ei saa olla võrdne või väksem kui eelmise konfiguratsiooni kogus.
Alamtoimingud peegeldavad neid mis on ümberehitusel uuele ainele (vaata Seadme ümberehitamine uuele ainele).

Lekke kõrvaldamise hooldustöö
Eeltingimused: Mis tahes lekkekontrolli tulemus on "lekib".
Vormi erisus hõlmab tööga hõlmatud ala märkeruute, mille klõpsamisel kuvab lahtrid töö kirjelduseks ja kommentaari jaoks. Tuletõrje seadmete
puhul on erisuseks esiteks valik lekke kõrvaldamise variandi vahel. Kui valida "Lekke kõrvaldamine hooldustöö käigus" kuvab süsteem tööga
hõlmatud ala eelmainitud märkruudud, millest peab valima vähemalt ühe. Valides variandiks "Lekke kõrvaldamine mahutite vahetusega" kuvatakse
kasutajale aine lisamise vorm, mille käigus täpsustatakse esiteks seadmesse lisatud mahutite arvu, aine koguse ning lisatud aine liigi, seejärel
valitakse kas rippmenüü kaudu seadme liigile või aine liigile vastava ringlussevõtja või sisestades päringu lahtrisse hooldusettevõtte registrikoodi,
mille tulemusena süsteem teeb päringu Äriregistrisse ja õnnestumise puhul tagastab vastavad andmed. Mahutite vahetusega mahakantud aine
andmed on kuvatud vaikimisi aine eemaldamise sektsioonis ning kasutaja poolt on ainult anda ühes lahtris eemaldamise põhjus ja muud täiendavad
kommentaarid. Lõpuks on vaja valik teha, kes võtab aine vastu ning selleks tuleb esiteks valida vastuvõtja tüüp.

Lekke kõrvaldamise järgne lekkekontroll
Eeltingimused: Registreeritakse hooldustöö lekke kõrvaldamisega.
Vormi sisu peegeldab paigaldusjärgse lekkekontrolli oma (vaata "Paigaldusjärgne lekkekontroll").

Hooldustööd lekketuvastussüsteemidega
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seadme liik ei tohi olla lahustit sisaldav seade, seadmel ei ole lekketuvastussüsteemi ja
seade ei ole hermeetiline.

Automaatse lekketuvastussüsteemi paigaldamine
Paigalduse põhitöös on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektil ning vajadusel kommentaar.
Lekketuvastussüsteemi paigaldusjärgses lekkekontrolli alamtöös kasutaja valib raadionuppude kaudu lekkekontrolli tulemuse ning vajadusel
sisestab kommentaari.

Automaatse lekketuvastussüsteemi eemaldamine
Eemaldamise põhitöös on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektil ning kohustuslik kommentaar.

Automaatse lekketuvastussüsteemi remont
Remondi põhitöös on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektil ning vajadusel töö kirjeldus ja kommentaar.
Remondijärgses lekkekontrolli alamtöös kasutaja valib raadionuppude kaudu lekkekontrolli tulemuse ning vajadusel sisestab kommentaari.

Süstemaatiline hooldustoiming
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele, lisaks seade peab olema kas tulekustuti, kliima-, soojus- või jahutusseade.
Hooldustoimingu põhitöös on vaja kasutajal sisestada toimingu kuupäev, tööaeg objektil ning valida vähemalt üks tööga hõlmatud ala, mis
omakorda avab sektsiooni kasutajale kirjelduse ja/või kommentaari sisestamiseks.

Muu hooldustoiming
Eeltingimused: Vastavalt üldtingimustele.
Hooldustöö vorm peegeldab süstemaatilise hooldustoimingu oma.

Hooldustöö eemaldamine, andmete muutmine

Eeltingimused: On olemas vähemalt üks hooldustöö.
Kasutajad ja õiguste kontroll: Peakasutaja.
Käivitamine: Kasutaja valib kustutamise tegevuse tehtud hooldustööde nimekirjast toimingu liigile vajutades või nimekirjas muude
tegevuste alt valides "Hooldustöö eemaldamine".
Kustutamise tegevus toimub tehtud hooldustöö vaatamisrežiimis olevas vormis, mille all on kustutamise nupp. Juhul kui kasutaja läks vormile läbi
toimingu kirje siis ei ole vorm koheselt nö. kustutamise režiimis. Vajutades esialgselt kustutamise nuppu läheb vorm uute vaatesse, mis lisab vormi
lõppu ka kohustusliku kustutamise põhjuse lahtri.

