Stručný návod pro import z ISPOPu
Pro import dat z ISPOPu je třeba stáhnout od daného provozovatele hlášení ve formátu XML.
Stažený XML soubor si uložte např. na plochu. Pro lepší přehlednost si na ploše udělejte
složku ISPOP a do ní si ukládejte tyto XML soubory. Jakmile budete mít na svém počítači
stažené XML soubory, můžete je přenést do OvzdusiSQL a to následovně:
1. V programu OvzdusiSQL klikněte v Menu na ISPOP -> Import v roce 2011 (lze také
využít horkou klávesu F7)
2. Následuje výběr importovaného souboru. Rozbalovací nabídkou viz.obr. se přepněte
na plochu do složky ISPOP

Vyberte importovaný soubor s příponou XML

3. Pro přehlednost si import můžete pojmenovat a doplnit např. o datum. Tento text se
zobrazí na provozovně v nabídce Datová sada.

4. Klikněte na OK a program importuje data z XML souboru a jako úspěšný import
zobrazí protokol. Tento protokol obsahuje nejdůležitější údaje, které se do programu
nahrály a na závěr se provede formální kontrola. Program provede několik kontrolních
mechanizmů a výsledky zobrazí v závěru protokolu.
Tento protokol si buď vytiskněte nebo si jej uložte do PDF dokumentu (klikněte na
Export, zvolte typ souboru PDF a nějak si jej pojmenujte a uložte). Pokud opustíte
tento protokol, nebudete se k němu již moci vrátit. Proto je lepší, si jej uložit do PDF.
Pozn.: verze 523 nebo vyšší nabídne automaticky k uložení PDF protokol a nemusíte
je již ukládat.

Výsledek importu

Kontrola importu
Výsledek kontroly přehledně ukáže rozdíly mezi výpočtem dle provozovatele a
programem. Především se spáruje měření s emisemi a porovná výpočet.
Tímto je import ukončen a načte do struktury provozovatele. Importovaná data můžete
samozřejmě libovolně měnit a upravovat stejným způsobem jako dosud.

Návrat k původní struktuře
Pokud by se Vám importovaná data z jakéhokoliv důvodu nelíbila, můžete se vrátit
k původní struktuře, kterou jste měli v programu před importem.
K původním datům se dostanete tak, že kliknete na provozovnu a v nabídce Datová sada
vyberete původní data a kliknete na tl. Načíst. Potom se ve struktuře provozovatele
zobrazí původní struktura a to i včetně měření a komínů.

