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ОПИС 

 
HASGAS – Інформаційно-аналітична платформа дозволяє відстежувати 

аналізувати і систематизувати інформацію про споживання газових 

ресурсів.  

HASGAS дозволяє відстежувати динаміку обсягів споживання газу та 

бачити розбаланс, кількість аварійних повідомлень від пристроїв 

детальну інформацію про них, кількість пристроїв в мережі. Для 

користувача доступна інформація щодо місячного та добового 

споживання. Для користувача також доступна можливість формувати та 

завантажувати звіти за обраний період часу та за конкретними вузлами 

обліку.  

Інтерфейс додатку прости та інтуїтивний, уся інформація у додатку 

відображається у візуалізованому зручному форматі. Це значно спрощує 

роботу користувача та дозволяє швидко обробляти великі масиви даних.  
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ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 

 

 

Інтерфейс складається : 

  з трьох функціональних блоків: 

● Горизонтальна панель користувача — знаходиться зверху 

сторінки та містить меню вибору мови (доступні – українська, 

англійська та росийска мова)  та бокове меню управління профілем 

користувача, а також меню для навігації за додатком 

 

 

● Віджети — блок потокової інформації отнасітельно аварійних 

повідомлень, доступних пристроїв, концентраторів і обсягів 

споживання 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Робочий стіл користувача —  містить усю інформацію, необхідну 

для роботи з програмним продуктом. Також містить меню вибору 

періоду, яке дозволяє переключатися між встановленими періодами 

– доба, місяць та рік, та обирати за допомогою календаря дату, 

місяць або рік відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОЛОВНА СТОРІНКА:  ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

 

Головна сторінка складається з трьох інформаційних блоків: 

 

 Віджети — група інформаційних блоків, що містять поточну 

оперативну інформацію; 

 Аналітичний графік — загальний графік витрат газу відносно 

загальних номінацій, згрупований за операторами ГРМ; 

 Горизонтальна панель користувача — візуальний елемент, що 

відображає бокове меню управління профілем користувача, а також 

меню для навігації за додатком 

 

Також на головній сторінці міститься віджет–календар. За замовчування він 

відображає поточну дату. За потреби користувач може обрати будь-яке 

число поточного місяця: на сторінках програмного додатка одразу 

з’являться актуальні дані щодо споживання газу та роботи приладів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНА СТОРІНКА:  ВІДЖЕТИ 



 

Блок віджетів містить в собі чотири основних елементи, що відображають 

поточну інформацію, відносно аварійних повідомлень, кількість пристроїв 

і концентраторів, а також обсяги споживання 

Кожен віджет містить: 

 Ліва кольорова  частина – іконка 

віджета; 

 у лівому верхньому куті  — назва 

віджету; 

 унизу, на білому фоні — блок 

показників; 

 

при натисканні на вікно виджета споживачеві буде перепрямовано на 

відповідну сторінку, с більш детальної інформацій, і аналітичними 

графіками що до роботі конкретних пристроїв.  

    

 

 

 

 

 

 

Головна сторінка: віджети - Аварії 



Виджет містить інформацію відносно наступних показників: 

 Втручання – порушення роботи пристрою в слідстві вандальних дій 

 Інженерни – порушення роботі в слідстві механічних неполадок  

 Оповіщення - поточна інформація, що до роботи приладів 

 Батареї – оповіщення, що до стану батарей, та їх стану 

Якщо натиснуті на виджет, користувач буде перепрямован на сторінку з 

додаткової інформацией, и більш детальним оглядом подій відносно  

роботи пристроїв. 

 

Дані по вузлам споживача дозволяють користувачеві аналізувати роботу 

пристроїв та відслідковувати дані, які надсилають певні прилади. За 

кожним споживачем у системі може бути зареєстровано декілька 

пристроїв. Інформація оновлюється у режимі реального часу. 

У таблиці зазначається кількість аварій, ім‘я вузла та споживача, 

наіменовання відділення, код EIC, номер коректора, коди вузла, та данні 

телеметріі. 

 

 

 



Блок данніх візуалізує поточну інформацію щодо помилок яки з’явіліся в 

обраний період часу. Користувач має можливість редагувати данні у 

таблиці за своїм бажанням, користуючись меню налаштування 

 

Щоб додати необхідне угрупування, зачепить край необхідного вам 

стовпчика, та перетянить його в поле в правому кути над таблицею 

 

Також користувач може увімкнути або вимкнути угрупування, розкрити 

угрупованні стовпчики, а також найти необхідну аварію у рядок у пошуку, 

який розташований у правому куті. Біля рядку пошуку, натиснувши 

видповидну іконку, користувач може  формувати та завантажувати звіти 

за обраними приладами за обраний період часу. 

 



Головна сторінка: віджети - Прилади 

Виджет містить інформацію відносно приладів яки вийшли або не 

вийшли на зв’язок за обраний період часу. 

Якщо натиснуті на виджет, користувач буде перепрямован на сторінку з 

додаткової інформацій, и більш детальним оглядом усіх зарегистрованних 

пристроїв у системи. 

 

Зверху сторінки ростащована інформація що до пристроїв які вийшли а 

бо не вийшли на зв’язок за обранный період часу, а також пристрої яки 

вийшли на зв’язок один раз або більше. 

Нижче розташована таблиця, з даними об усих доступних пристроях,та 

детальна інформація по кожному із них. У таблиці зазначається серійний 

номер пристрою, виробник, тип пристрою, данні телеметрії та данні 

власника пристрою. 

 

 

 

 



Також ви можете угрупувати необхідні вам данні перетягуючи необхідній 

елемент у відповідну зону зверху сторінки 

 

Користувачеві доступні також наступні функції, що до редагування 

таблиці: 

 Зміна дати та часу (в лівому кути над таблицею) 

 Валідация пристрою – надає змогу додати новій пристрой у систему   

 Зміна одєніц ізмірення, з кубічних мерів на літри (в правому 

верхньому кути) 

 

 

Крім того, ви можете знайти необхідний вам пристрой, коректуючись 

рядком пошуку (правому куті). Біля рядку пошуку, натиснувши 

видповидну іконку, користувач може  формувати та завантажувати звіти 

за обраними приладами за обраний період часу.  

 

 

 

 



Головна сторінка: віджети - Концентратор 

Віджет відображає інформацію стосовно пристроїв, яки зареєстровані у 

системи, а також їх поточна працездатність.  

При натаскані на робочу частину виджета, видкріется окреме вікно з 

додатковой інформацій, и більш детальним оглядом усіх 

зарегистрованних пристроїв у системи. 

 

Користувачеві доступні також наступні функції, що до редагування 

таблиці: 

 Зміна дати та часу (в лівому кути над таблицею) 

 Валідація концентраторів – надає змогу додати новій пристрой у 

систему   

Додаток дозволяє угрупувати необхідні вам данні перетягуючи необхідній 

елемент у відповідну зону зверху сторінки 

Нижче розташована таблиця, з даними об усих доступних пристроях,та 

детальна інформація по кожному из них. У таблиці зазначається модель 

та ім’я пристрою, час останнього виходу на зв’язок, кількість відправлених 

повідомлень, та данні телеметрії. 

Для пошуку необхідного вам пристрою, 

скористайтеся рядком пошуку (правому 

куті). Біля рядку пошуку, натиснувши 

видповидну іконку, користувач може  формувати та завантажувати звіти 

за обраними приладами за обраний період часу. 

 



Головна сторінка: віджети - Обстяг 

Повідомляє об обсягу споживання газу конкретний період – поточний 

місяць та поточну добу. Усі дані відображено у метрах кубічних. 

При натаскані виджет,  відкривається нова сторінка, з детальною  

інформацій, що до споживання газу. Сторінка показників дозволяє 

користувачеві дізнатися дані за пристроями: щодобові об’єми 

споживання, перелік модулів і дані телеметрії за обраний період.  

Зверху сторінки розташована таблиця зі списком усіх доступних 

пристроїв. У ній відображена основна інформація щодо кожного приладу 

обліку: його адреса, постачальник, номер sim-картки, до якої його 

підключено, тип пристрою, показники лічильника та виробник. 

 

Користувачеві доступні також наступні функції, що до редагування 

таблиці: 

 Зміна даты та часу (в лівому кути над таблицею) 

 Угрупування стовпців (перетягуючи необхідній елемент у відповідну 

зону) 

 Зміна одєніц ізмірення, з кубічних мерів на літри (в правому 

верхньому кути) 



 

Крім того, ви можете знайти необхідний вам пристрой, коректуючись 

рядком пошуку (правому куті). Біля рядку пошуку, натиснувши 

видповидну іконку, користувач може  формувати та завантажувати звіти 

за обраними приладами за обраний період часу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОЛОВНА СТОРІНКА:  АНАЛІТИЧНИЙ ГРАФІК 
 

Аналітичний графіки на головній сторінці відображають показники 

загального об’ема фактичного споживання природного газу відносно, 

розбаланс, а також кількість пристроїв, що вийшли або не вийшли на 

зв’язок.  Графік дозволяє слідкувати за динамікою расподілення газу і 

слідкувати за кількістю пристроїв у системі. 

На цих графіках використовується наступне кольорове рішення 

(легенда): 

● темно-зелений  — разподіленний обсяг\ війшлі на зв’язок; 

● світло-зеленій — розбаланс\ невійшлі на зв’язок; 

 

 

Графік відображає дані за вибраний користувачем період. 

Додаток дозволяє роздрукувати будь-який із графіків у одному з 

популярних форматів – PNG, JPEG, PDF, SVG. Для цього потрібно 

натиснути на значок з трьома горизонтальними лініями та 

обрати потрібний формат. Файл буде збережено на вашому 

комп’ютері.  

 

 

 

 

 

 



Сторінка“Промисловість”:Загальний опис 

 

Інтерфейс складається : 

  з трьох функціональних блоків: 

● Горизонтальна панель користувача — знаходиться зверху 

сторінки та містить меню вибору мови (доступні – українська, 

англійська та росийска мова)  та бокове меню управління профілем 

користувача, а також меню для навігації за додатком 

 

 

● Віджети — блок потокової інформації відносно аварійних 

повідомлень, доступних пристроїв і відомсти що до споживання 

газових ресурсів. 

 
 

● Робочий стіл користувача—  містить усю інформацію, необхідну 

для роботи з програмним продуктом. Також містить меню вибору 

періоду, яке дозволяє переключатися між встановленими періодами 

– доба, місяць та рік, та обирати за допомогою календаря дату, 

місяць або рік відповідно. 

 

 



Сторінка“Промисловість”:Віджети 

 

Блок віджетів містить в собі три основних елементи, що відображають 

поточну інформації, відносно аварійних повідомлень, кількість пристроїв, 

а також відомсти що споживання газових ресурсів 

Кожен віджет містить: 

 Ліва кольорова  частина – іконка 

віджета; 

 у лівому верхньому куті  — назва 

віджету; 

 унизу, на білому фоні — блок 

показників; 

 

при натисканні на вікно виджета споживачеві буде перепрямовано на 

відповідну сторінку, с більш детальної інформацій, і аналітичними графіками 

що до роботі конкретних пристроїв.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сторінка“Промисловість”:Віджети - Пристрої 

Виджет містить інформацію об усіх пристроях, яки вийшли або не вийшли 

на зв’язок за обраний період часу. 

Якщо натиснуті на виджет, користувач буде перепрямован на сторінку з 

додатковою інформацій, и більш детальним оглядом усіх 

зарегистрованних пристроїв у системи. 

 

Також користувач може увімкнути або вимкнути угрупування, розкрити 

угрупованні стовпчики, а також найти необхідний пристрой у рядку 

пошуку, який розташований у 

правому куті. Біля рядку пошуку, 

натиснувши видповидну іконку, користувач може  формувати та 

завантажувати звіти за обраними приладами за обраний період часу. 

 

Нижче розташована таблиця, з даними об усих доступних пристроях,та 

детальна інформація по кожному з них. У таблиці зазначається серійний 

тип пристрою, виробник, тип пристрою, данні телеметрії та останній час 

колі пристрой відходив на зв’язок. 

 



Сторінка“Промисловість”:Віджети –Аварії 

Виджет містить інформацію відносно наступних показників: 

 Аварійні ситуації – порушення роботі в слідстві механічних 

неполадок  

 Пристроїв з аваріями - поточна інформація, що до роботи приладів 

Якщо натиснуті на виджет, користувач буде перепрямован на сторінку з 

додаковой інформації, и більш детальним оглядом подий відносно  

работи пристроїв. 

 

У таблиці зазначається кількість аварій, ім‘я вузла та споживача, 

наименовання відділення, код EIC, номер коректора, коди вузла, та данні 

телеметрі і. 

Також можна побачити повну запис аварії, де вказан тип події, її код, 

тривалість, та час виправлення повідомлення. Для цього натисніть на 

іконку трикутника с початку кожного рядок 

 

Дані по вузлам споживача дозволяють користувачеві аналізувати роботу 

пристроїв та відслідковувати дані, які надсилають певні прилади.  



 

Користувач має можливість редагувати данні у таблиці за 

своїм бажанням, користуючись меню налаштування. Щоб додати 

необхідне угрупування, зачепить край необхідного вам стовпчика, та 

перетянить його в поле в правому кути над таблицею 

 

Також користувач може увімкнути або вимкнути угрупування а також 

найти необхідну аварію у рядок у пошуку, який розташований у правому 

куті. Біля рядку пошуку, натиснувши видповидну іконку, користувач може  

формувати та завантажувати звіти за обраними приладами за обраний 

період часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сторінка“Промисловість”:Віджети – Відомості 

Таблиця даних що відображає загально споживання газу за обраний період.   

У ній відображена основна інформація щодо кожного приладу обліку: його 

адреса, виробник, коди EIC та вузла, до якої його підключено, тип 

пристрою, код вузла обліку та данні телеметрії.  

 

Користувач має можливість завантажувати звіти за усіма або обраним 

пристроем у стандартному затвердженому форматі. Система запропонує 

обрати один із варіантів: 

  - сформувати звіт із обраних пристроїв  

  - роздрукувати звіт, натиснувши відповідну іконку 

  - видалили редагування таблиці 

  - ознайомитися з форматом та виглядом до 

завантаження 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт можна роздрукувати, натиснувши відповідну 

іконку. У форматі для друку міститься більш 

детальна інформація щодо вартості газу (вартість 

закупки, маржинальна ціна закупки та продажу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


