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Productbeschrijving
De LevelLog is een instrument dat kan worden gebruikt om het waterniveau in peilbuizen
te meten. De LevelLog meet de afstand tussen de bovenkant van de buisadapter en het
waterniveau met behulp van geluidsignalen. Bij de berekening van het waterniveau wordt
rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van de peilbuis en het actuele
temperatuurverloop van het meettraject. De LevelLog is geschikt voor buizen met een
uitwendige diameter van 25 tot 63 mm en is afneembaar te monteren op standaard
buiskoppelstukken met 1” of 1,5“ schroefdraad.
De LevelLog kan worden ingesteld, afgesteld en uitgelezen met een Windows PC, laptop
of tablet die via een USB kabel met de LevelLog kan worden verbonden en waarop de
bijbehorende LevelLog applicatie software is geïnstalleerd.
Als de LevelLog van GPRS is voorzien dan is het ook mogelijk om vanuit de LevelLog
draadloos meetgegevens en alerts te versturen naar een data server of als bijlage via
e-mail. Indien gewenst kan de LevelLog worden voorzien van een externe antenne en/of
een externe voeding.
De LevelLog beschikt over een datageheugen met een opslagcapaciteit van 3000
metingen. Opgeslagen metingen blijven bewaard wanneer de LevelLog uitgeschakeld
wordt, wanneer de batterij verwisseld wordt of wanneer een software upgrade uitgevoerd
wordt. De LevelLog beschikt over een hoogwaardige batterij waarmee bij gemiddeld
gebruik (2 metingen per dag) tot 10 jaar metingen uitgevoerd kunnen worden.
De meetperiode, het meetinterval en het GPRS communicatie interval zijn instelbaar.
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Werking
Doorsnede LevelLog
Versimpelde weergave

Elektronica (+ GPRS)
Batterij

Luidspreker
Microfoon

Het meetprincipe van de LevelLog is gebaseerd op sonartechnologie. Er is dus geen fysiek
contact tussen de meetunit en het grondwater. Mogelijke problemen als contaminatie
of meetfouten door barometrische schommelingen en conversies worden hierdoor
voorkomen.
De meetgegevens worden ‘gelogd’ (opgeslagen). De LevelLog heeft de optie om het
meetinterval en de meetperiode in te stellen naar eigen wens. Met een mobile device
zoals tablet of laptop en de hiervoor ontwikkelde LevelLog applicatie kunnen de gelogde
meetgegevens en statusinformatie eenvoudig worden uitgelezen en gepresenteerd.
Presentatie van de meetgegevens kan zowel in grafische- als in tabelvorm. Alle
meetgegevens en statusinformatie zijn eenvoudig vast te leggen in een CSV / Excelbestand.
De verbinding tussen een mobile device en een LevelLog wordt tot stand gebracht via een
USB- interface. Vanaf een mobile device kan de LevelLog worden ingesteld en afgesteld
volgens een gebruiksvriendelijke menu.
Door middel van een optionele GPRS unit met eigen SIM kaart kan er verbinding worden
gemaakt tussen een LevelLog en een e-mailserver of een dataserver. Op deze wijze kan de
LevelLog draadloos meetgegevens en alert gegevens versturen en kan een LevelLog via de
dataserver opnieuw worden ingesteld.

Geluidssignalen
(verzonden en ontvangen)

6

Met een LevelLog applicatie kan men via internet het eigen databestand synchroniseren
met het databestand op de dataserver. Op die wijze krijgt men de beschikking over
meetgegevens die via GPRS zijn verstuurd en kan men ook de via USB uitgelezen gegevens
centraal vastleggen en delen met anderen.
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Voordelen
•

Snel

Flexibel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instelbaar

Eenvoudig
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Voorkomt contaminatieproblemen, omdat er geen contact met het grondwater
plaatsvindt
Eenvoudig te plaatsen en (ont)koppelen op peilbuizen met diverse diameters
Er kan eenvoudig een handmatige controlemeting worden gedaan
Geen rekening te houden met minimale en maximale grondwater standen
Zelfde unit is inzetbaar op alle buisdiameters vanaf 20cm tot het maximale bereik
Het gemeten waterniveau is direct beschikbaar met een nauwkeurigheid van +/- 5
mm en een resolutie van 1 mm
Geen luchtdrukmetingen en compensatie berekeningen nodig
Eenvoudig instellen, afstellen en uitlezen met laptop of tablet (geen speciale
opleiding vereist)
Bij vol lopen van datageheugen blijft LevelLog meten en worden de oudste
meetresultaten om en om vervangen door nieuwe resultaten
Toepasbaar in straatpot en beschermkoker voor grondwatermetingen, en ook
inzetbaar voor het meten van openwater niveauwisselingen

Betrouwbaar

Nauwkeurig
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Specificaties

10

Toepasbaarheid:
Meetbereik:		
Meetnauwkeurigheid:
Meetresolutie:		

Op peilbuizen met diameters van 25 tot 63 mm
25 cm tot 25 m (Ø 25 mm buis) c.q. 55 m (Ø 63 mm buis)
+/- 0,5 cm
1 mm

GPRS modem:		
SIM kaart:		
Communicatie:		

Quad-Band GSM/GPRS modem (850/900/1800/1900Mhz)
SIMCOM SIM800H
Interval instelbaar

Batterijtype:		
Batterij levensduur:
			
			

Lithium 3,6V, 8,5 Ah
Afhankelijk van meetfrequentie en meetafstand; minimaal
30.000 metingen. Bij 6 metingen per dag en 1 GPRS 		
communicatie per week een levensduur van ca. 3 jaar

Afmetingen:		
Gewicht:		
Materiaal:		

90 x 90 x 125 mm
270 gram
ABS / PC

Waterbestendigheid:
Datageheugen:		
Metingen:		

IP-X6 (rechtop 30 cm onder water gedurende max. 1 uur)
3000 metingen
Meetinterval en meetperiode zijn instelbaar
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LevelLog Applicatie
De LevelLog applicatie is te installeren op Windows 7, 8 en 10 omgevingen (PC + laptop +
tablet) en is zeer eenvoudig in gebruik bij meerdere toepassing scenario’s. Via de LevelLog
applicatie kan men communiceren met LevelLogs (via USB), onderling databestanden
uitwisselen (via files) en alle databestanddelen synchroniseren met een data server (via
internet).
Elke LevelLog applicatie heeft een eigen lokaal databestand voor meerdere Organisaties
met elk één of meer Gebieden en per Gebied één of meer Peilbuizen. De gebruiker
kan hiermee informatie vastleggen over die Organisaties (incl. logo), Gebieden (incl.
kaarten en PDF files) en Peilbuizen (incl. foto’s en PDF files). Aan een peilbuis kan men
een LevelLog koppelen en ook weer ontkoppelen. Van een peilbuis met LevelLog worden
de meetgegevens, statusgegevens, alert gegevens en GPRS gegevens in het lokale
databestand vastgelegd en kan de gebruiker logboek gegevens toevoegen.
Bij het aansluiten van een LevelLog via USB herkent de applicatie automatisch de
betreffende LevelLog. Men kan voor elke Peilbuis met LevelLog een meetprotocol
en locatieparameters instellen. Bij een LevelLog met GPRS geldt dat ook voor server
instellingen, e-mail instellingen en alert instellingen. Bij de initiële invulling van instellingen
wordt gebruik gemaakt van de standaard instellingen van het betreffende Gebied, die men
ook zelf kan definiëren. LevelLogs met GPRS kunnen via een dataserver remote worden
ingesteld.
Met de LevelLog applicatie is het mogelijk om een LevelLog nauwkeurig af te stellen,
enkelvoudige metingen uit te voeren en, indien voorzien van GPRS, een communicatie test
met mailserver en dataserver uit te voeren.
De LevelLog applicatie biedt mogelijkheden voor het eenvoudig uitlezen en presenteren
(tabel en/of grafiek) van meetgegevens, statusgegevens, alert gegevens, GPRS gegevens
en logboek gegevens. Deze informatie kan ook worden vastgelegd in exporteerbare CSV
files of een DINO datafile. Met de datavergelijk functie kan men de meetgegevens van
meerdere te selecteren Peilbuizen over een instelbare periode met elkaar vergelijken en
deze data presenteren en exporteren. De LevelLog Applicatie biedt tevens functies voor het
beheer van Gebruikers en LevelLog Software.
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LevelLog Dataserver



Elke klant kan ruimte op een LevelLog dataserver verkrijgen voor het op een veilige en
betrouwbare manier centraal vastleggen en beschikbaar hebben van:
•
informatie over Organisaties, Gebieden, Peilbuizen, Gebruikers en Software
•
voor elke Peilbuis het meetprotocol , de locatieparameters , de data server
instellingen, de e-mail instellingen en de alert instellingen met daarvoor de
standaardwaarden voor elk Gebied
•
van elke Peilbuis alle meetgegevens, statusgegevens, alert gegevens , GPRS
gegevens en logboek gegevens met een datum en tijd indicatie


LevelLog
applicatie

E-mail


LevelLog
+ GPRS

LevelLog
+ GPRS

Een LevelLog dataserver is geschikt voor meetnetten met een mix van LevelLogs met en
zonder GPRS functie. Via internet kan men met een LevelLog applicatie toegang krijgen tot
de data server om zo databestanddelen te synchroniseren:
•
versturen van (nieuwe) informatie , meetgegevens en statusdata naar de
dataserver
•
ophalen van beschikbare informatie , meetgegevens en statusdata naar de
applicatie
Het is mogelijk om via een LevelLog applicatie instellingen en software voor LevelLogs

Data Server

met GPRS klaar te zetten die na synchronisatie met de LevelLog dataserver bij een regulier
contact met de LevelLog worden verstuurd.


LevelLog
applicatie

LevelLogs met GPRS kunnen op instelbare momenten aan de data server vragen om de
beschikbare meetgegevens en statusgegevens draadloos uit te lezen. LevelLogs met GPRS
functie kunnen een alert melding naar een dataserver sturen die dit vervolgens in de vorm
van een SMS doorstuurt naar een opgegeven smartphone.
Optioneel: Mogelijkheid voor een klant om een eigen LevelLog data server te hebben.
Optioneel: Mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen een LevelLog data server en
een ander (GIS) systeem.


SMS
LevelLog
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Gebruik configuraties
A



B



Gebruiker(s)

Gebruiker(s)



LevelLog

C

LevelLog
+GPRS



LevelLog



LevelLog
applicatie

LevelLog

D

LevelLog
applicatie



Gebruiker(s)

Gebruiker(s)





LevelLog
applicatie

LevelLog
+GPRS



Dataserver

LevelLog

LevelLog
applicatie



Dataserver

Afhankelijk van de beschikbaarheid aan LevelLog mogelijkheden zijn er diverse
configuraties denkbaar voor de opzet van het meetnet.
A. Een of meer LevelLogs (zonder GPRS) met een of meer LevelLog applicaties. Er
kunnen alleen meetgegevens via een USB verbinding worden uitgelezen en alerts
zijn niet mogelijk. Men kan een van de LevelLog applicaties als centraal databestand
gebruiken en tussen de applicaties databestanddelen uitwisselen via een export/
import functie.
B. Als configuratie A maar nu ook een LevelLog dataserver beschikbaar die kan worden
ingezet als centraal databestand. Alle LevelLog applicaties kunnen via internet hun
databestanden synchroniseren met het databestand op de dataserver.
C. Als configuratie A maar nu ook een of meer LevelLogs met een GPRS functie. De
LevelLogs met een GPRS functie zijn ingesteld om alerts en regelmatig meetgegevens
naar een opgegeven e-mail adres te versturen.
D. Als configuratie B maar nu ook een of meer LevelLogs met een GPRS functie. De
LevelLogs met een GPRS functie zijn ingesteld om alerts en regelmatig meetgegevens
naar een opgegeven e-mail adres te versturen.
E.
Als configuratie D maar nu ook een of meer LevelLogs met een GPRS functie die zijn
ingesteld om alerts en regelmatig meetgegevens naar de dataserver te versturen.
De alerts kunnen als SMS bericht via de dataserver worden doorgegeven naar een
smartphone. Ook is het nu mogelijk om deze LevelLogs via de dataserver opnieuw in
te stellen.
Combinaties van configuraties A / C en combinaties van configuraties B / D / E zijn ook
mogelijk.

E

Een LevelLog met GPRS kan gedurende een bepaalde periode alleen met een e-mail server
of met een dataserver communiceren.


Gebruiker(s)



LevelLog
+GPRS
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LevelLog

LevelLog
applicatie



Dataserver
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Over deze handleiding
In deze handleiding gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van
belangrijke of nuttige informatie:
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Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt bij het
uitvoeren van een bepaalde actie.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of
procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig
hebt om mogelijke problemen te vermijden.
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1. LevelLog
1.1. Gebruik
1.1.1. Installatie
1.

Controleer of de straatpot of beschermkoker voldoende ruimte biedt voor plaatsing
van de LevelLog met buisadapter en buiskoppelstuk. Kort zo nodig de peilbuis in
Meet met een peillint zo nauwkeurig mogelijk het actuele waterniveau vanaf de bovenkant
van de LevelLog buisadapter. Noteer deze maat die nodig is bij het afstellen indien dat
direct daarna plaats gaat vinden.


2.

3.

Indien er geen nauwkeurige handmatige referentiemeting mogelijk is dan kan men de
LevelLog beter niet gaan afstellen.

Plaats het overgangsstuk met 1” of 1,5” schroefdraad op het uiteinde van de peilbuis.
Voor optimale meetresultaten wordt het buiskoppelstuk zover mogelijk op de buis
geduwd
Draai de oranje LevelLog buisadapter klemvast op het buiskoppelstuk

B

A

5.
6.
7.

Klik de LevelLog op de adapter, en controleer of de LevelLog goed recht staat.
Verwijder de draaideksel van de LevelLog
Zet de LevelLog aan door de aan / uit schakelaar in te drukken. De LevelLog is nu
gereed om in te stellen en af te stellen

Na installatie kan de LevelLog via de USB kabel worden ingesteld en afgesteld met behulp
van een laptop of tablet met daarop de LevelLog applicatie software.
4.
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Bepaal of de bovenzijde van de buisadapter onder (A) of boven (B) het maaiveld
ligt en meet met een rolmaat de afstand tussen de bovenzijde van de LevelLog
buisadapter tot het maaiveld. Noteer deze informatie die nodig is voor het instellen
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1.1.2. Instellen, afstellen en uitlezen

1.
2.
3.
4.
5.



Het wordt aangeraden om de LevelLog niet te gebruiken in situaties waarbij de zon de unit
via straling kan opwarmen. In dat geval zullen de meetresultaten minder nauwkeurig zijn.
Er wordt geadviseerd om de LevelLog af te schermen van directe zon instraling of andere
externe warmte of koude bronnen.



De waterdichtheid van de LevelLog wordt verbroken wanneer de draaideksel verwijderd
wordt. Voorkom dat regenwater na verwijderen van de draaideksel op het binnendeksel
valt. De LevelLog kan eenvoudigweg worden losgekoppeld om te worden ingesteld of
uitgelezen. Dit hoeft dus niet per se op de meetlocatie te gebeuren. Verwijder eventuele
druppels op het binnendeksel met een droge doek, alvorens de draaideksel weer te sluiten.

Verwijder het LevelLog draaideksel
Sluit de LevelLog via een mini USB kabel aan op de mobile device
Volg de instructies die via de LevelLog applicatie op het device worden weergegeven
Na gebruik de LevelLog ontkoppelen en het draaideksel weer aanbrengen
De werking kan met een magneetje gecontroleerd worden (zie ook pagina 24)

Zie “Peilbuis instellen” en “Peilbuis afstellen” vanaf pagina 39 voor meer informatie over dit
onderwerp.



De LevelLog is bedoeld voor montage in een straatpot met bodem of in een
beschermkoker. De LevelLog behuizing is waterdicht en is bestand tegen onderlopen
van de straatpot (30 cm) gedurende enige tijd (1 uur). De straatpot met bodem of een
beschermkoker beschermt de LevelLog tegen overige omgevingsinvloeden als modder,
regen en wind en dieren. Aangeraden wordt de straatpot of beschermkoker met een slot af
te sluiten.



Voor het berekenen van de peilbuisdiepte maakt de LevelLog gebruik van de actuele
temperatuur. De LevelLog beschikt daarom over een interne temperatuursensor. Indien de
LevelLog van een koude naar een warme omgeving (of omgekeerd) wordt verplaatst heeft
de LevelLog enige tijd nodig om zich aan de temperatuur aan te passen (ca 3 min per
graad C temperatuurverschil).
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1.2. Onderhoud

1.1.3. Bediening interface

1.2.1. Schoonmaken
Bij normaal gebruik, in een straatpot of beschermkoker, behoeft de LevelLog slechts
beperkt onderhoud. Indien de LevelLog door overstroming van een straatpot tijdelijk onder
water heeft gestaan dienen de LevelLog en buisadapter gereinigd te worden. Modder
resten kunnen de werking van de LevelLog belemmeren. De LevelLog kan het best worden
schoongemaakt met een goed uitgeknepen vochtige doek. Gebruik voor het schoonmaken
een gewoon, niet agressief, schoonmaakmiddel. Vermijd een overvloedige hoeveelheid
water in de meetkop. De LevelLog buisadapter kan onder een kraan worden afgespoeld.



Het is aan te bevelen om bij elke inspectie te controleren of de buisadapter schoon is en of
de LevelLog nog recht op de buisadapter staat.

Aan de bovenzijde van de LevelLog vindt men:
•
Aan / uit schakelaar
•
Contactloze (magneet)schakelaar
•
LED status indicator
•
Mini USB poort
•
Peilbuis label haakje
•
LevelLog label met serienummer
Als de LevelLog wordt uitgeschakeld blijft de meetdata behouden en ook alle instellingen.
Na het hernieuwd inschakelen van de LevelLog vervolgt deze de metingen conform
het eerder ingestelde meetprotocol en andere ingestelde parameters. Ook de GPRS
communicatie zal na hernieuwd inschakelen worden vervolgd conform de eerder
ingestelde GPRS en communicatie parameters.
Bij het inschakelen van de LevelLog, het activeren van de contactloze schakelaar en bij het
maken van een verbinding met een laptop of tablet geeft de indicatie LED enkele korte
signalen. De betekenis van deze signalen is:
•
LED aan: Comunicatie via USB verbinding
•
LED knippert 1 maal: OK
•
LED knippert 2 maal: Meting is incorrect
•
LED knippert 3 maal: Hardware storing
•
LED knippert 4 maal: Batterij niet OK
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Om energie te besparen wordt de indicatie slechts kortstondig weergegeven. De indicatie
kan herhaald worden door de LevelLog aan en uit te zetten of door de contactloze
schakelaar met een magneetje te activeren.
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1.2.2. Batterij verwisselen

1.2.3. GPRS toevoegen



Gebruik voor het verwijderen van het binnendeksel van de LevelLog een
handschroevendraaier. Gebruik van een elektrische schroevendraaier voor openen en
sluiten van het deksel kan de kunststof behuizing onherstelbaar beschadigen, waardoor
sluiting van het binnendeksel niet gegarandeerd kan worden.



Let er op dat bij het verwisselen van de batterijen enkel gebruik gemaakt wordt van een
Lithium 3,6V, 8,5 Ah batterij met kabel en connector. Deze batterij is leverbaar via VRM.

1

1.
2.
3.

2

4.
5.

3
4
5

6.
7.

8.

9.

Verwijder het LevelLog draaideksel (1)
Schakel de LevelLog uit
Schroef de 3 schroeven van het
binnendeksel los (2)
Verwijder binnendeksel (3)
Maak voorzichtig de batterijconnector
(4) op de printplaat los. De printplaat
hoeft daarbij niet uit de behuizing
genomen te worden
Verwijder de batterij (5)
Plaats de nieuwe batterij en sluit de
connector weer aan op de printplaat.



Gebruik voor het verwijderen van het binnendeksel van de LevelLog een
handschroevendraaier. Gebruik van een elektrische schroevendraaier voor openen en
sluiten van het deksel kan de kunststof behuizing onherstelbaar beschadigen, waardoor
sluiting van het binnendeksel niet gegarandeerd kan worden.

1

1.
2.
3.

2

4.
5.

3
6.
4
5
6

Ga op de volgende pagina verder bij stap 6
als u direct een SIM-kaart wenst te plaatsen.
7.

De connector kan op slechts één
manier gemonteerd worden
Schroef het binnendeksel weer vast (let
op nokje en voorkom dat er kabeltjes
klem komen te zitten)
Schakel de LevelLog in en plaats het
draaideksel

Verwijder het LevelLog draaideksel (1)
Schakel de LevelLog uit
Schroef de 3 schroeven van het
binnendeksel los (2)
Verwijder binnendeksel (3)
Haal voorzichtig de printplaat (4) uit
de behuizing
Koppel de GPRS printplaat (5) op de
LevelLog printplaat via de parallelle
connector (6)

8.

9.

Plaats de beide printplaten voorzichtig
in de behuizing en let op een juiste
positionering tov de geleidingstrips (7)
Schroef het binnendeksel weer vast (let
op nokje en voorkom dat er kabeltjes
klem komen te zitten)
Schakel de LevelLog in en plaats het
draaideksel

7
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1.2.4. SIM kaart plaatsen

1.2.5. Software updaten

Gebruik voor het verwijderen van het binnendeksel van de LevelLog een
handschroevendraaier. Gebruik van een elektrische schroevendraaier voor openen en
sluiten van het deksel kan de kunststof behuizing onherstelbaar beschadigen, waardoor
sluiting van het binnendeksel niet gegarandeerd kan worden.

De LevelLog maakt gebruik van embedded software voor de basis unit en de GPRS unit.
Tijdens aflevering is de LevelLog reeds voorzien van de meest actuele software. Met de
LevelLog applicatie is het mogelijk om nieuwe software versies naar de unit te downloaden.
Dat kan echter alleen indien deze LevelLog software versies beschikbaar zijn in het
databestand van de LevelLog applicatie.

1

1.
2.
3.

2

4.
5.

3
6.
7.
6
8.
4
5

Verwijder het LevelLog draaideksel (1)
Schakel de LevelLog uit
Schroef de 3 schroeven van het
binnendeksel los (2)
Verwijder binnendeksel (3)
Schuif zo nodig beide printplaten
(4+5) een stukje uit de behuizing
Verwijder eventueel de kunststof
dummy kaart uit de SIM kaarthouder
Schuif de SIM kaart in de juiste positie
in de SIM kaarthouder op de GPRS
printplaat (5)
Plaats de printplaten voorzichtig terug
en let op een juiste positionering t.o.v.
de geleidingstrips

Schroef het binnendeksel weer vast (let
op nokje en voorkom dat er kabeltjes
klem komen te zitten)
10. Schakel de LevelLog in en plaats het
draaideksel

De LevelLog applicatie op Windows toont bij Peilbuis informatie in kolom 2 bij de Software
items de laatst bekende LevelLog software versie en indien beschikbaar ook de GPRS
software versie. Indien er een LevelLog is aangesloten zal na selectie van het betreffende
Software item in kolom 2 de actuele Software versie uit de LevelLog worden gelezen en
gepresenteerd in kolom 3.
Daartoe bevoegde gebruikers kunnen via kolom 3 een andere Software versie kiezen en
deze in de LevelLog laden als er een unit is aangesloten. De beschikbare functies zijn:
•
“Uitlezen”: De LevelLog applicatie leest de Software versie uit de LevelLog en toont
deze in kolom 3
•
“Wijzigen”: In kolom 3 verschijnt een menu met alle Software versies die in het
data-bestand van de LevelLog applicatie bekend en beschikbaar zijn. Hieruit kan
de gebruiker een keuze maken.
•
“Software laden”: De geselecteerde Software versie wordt, na een bevestiging, naar
de LevelLog gestuurd waarna de LevelLog unit een herstart ondergaat. Dat kan

9.

enige minuten duren.



Na het laden van een Software versie in een LevelLog wordt aangeraden om even te
wachten totdat de LED op de LevelLog niet meer knippert. Daarna wordt automatisch de
juiste Organisatie, het Gebied en de Peilbuis geselecteerd en de toont kolom 2 de Peilbuis
informatie.

De GPRS verbinding kan worden getest met
de LevelLog applicatie software. Daartoe dient
de LevelLog vooraf te zijn ingesteld met de
juiste GPRS gerelateerde server instellingen en
e-mail instellingen.
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2. LevelLog applicatie

nadere informatie over dat item. Indien een item in kolom 2 wordt geselecteerd krijgt deze
een rode achtergrondkleur en krijgt men via kolom 3 meer details over dat item te zien, kan
men onderdelen toevoegen of verwijderen, waarden van items opgeven of wijzigen en/of
bepaalde functies activeren.

2.1. Schermindeling en navigatie
De schermen hebben een vaste indeling bestaande uit:
Header balk
•
Kolom 1 (links) met vaste breedte
•
Kolom 2 (midden) met vaste breedte
•
Kolom 3 (rechts) met variabele breedte



Links van een item in kolom 2 geeft een witte indicator aan dat dit item nog enige aandacht
nodig heeft. Indien er in kolom 3 een foutieve / ongewenste waarde wordt ingevoerd
dan zal de applicatie een waarschuwing geven middels een tekst met rode karakters. In
een aantal situaties zal de LevelLog applicatie via een pop-up window aan de gebruiker
vragen of een bepaalde actie gewenst is, al dan niet door het bewust invullen van een
gepresenteerde goedkeuringscode.

Een overzicht van de LevelLog applicatie schermindeling is te vinden op de laatste pagina
van deze handleiding.

Bij een aantal functies die via kolom 3 worden geactiveerd, wordt gebruik gemaakt van
pop-up windows om instellingen op te geven, ondersteunende informatie te geven en/of
gegevens te presenteren in de vorm van tabellen of grafieken. Via een dubbelklik op een
logo, kaart of foto in kolom 3 wordt deze vergroot weergegeven in een pop-up window.
Alle pop-up windows zijn naar believen in omvang te variëren en men kan deze sluiten via
een “sluiten” knop in het pop-up window of het rode kruisje in de header van het pop-up
window.

Kolom 1 (links) is vooral bedoeld om te selecteren en te navigeren. Kolom 2 (midden)
is vooral bedoeld om metadata te presenteren en te selecteren. Kolom 3 (rechts) is
vooral bedoeld om gegevens in te voeren, opdrachten te geven en detailinformatie te
presenteren.
In de header balk aan de bovenkant van het scherm staat aangegeven:
Links: Het logo van de LevelLog en (indien opgegeven) het logo van de Organisatie
Midden: Informatie over communicatie met een LevelLog (aangesloten)
•
Met welke LevelLog verbinding is of wordt gemaakt

2.2. Eerste gebruik
2.2.1. Installatie

•
Toegang tot logfile met informatie over communicatie met LevelLog
Rechtsboven: De naam van de actuele gebruiker die is ingelogd
Rechtsonder: Een aantal algemene functies die selecteerbaar zijn:
•
Gebruik: Navigeren naar het Gebruiksscherm
•
Beheer: Navigeren naar het Beheerscherm
•
Sync: Synchroniseren met data server (als inloggegevens nog onbekend)
•
Over: Window met info over de LevelLog versie en contactgegevens
•
Help: Toegang tot de handleiding
•
Afsluiten: Afsluiten van de LevelLog applicatie
In kolom 1 kan men bij de verschillende onderdelen (boven, midden, onder) een selectie
maken. Deze selectie krijgt dan een rode achtergrondkleur. Veelal zal er na een selectie in
kolom 1 informatie over dat geselecteerde onderdeel verschijnen in kolom 2. Door opnieuw
een geselecteerd onderdeel in kolom 1 te kiezen wordt deze gedeselecteerd.

De LevelLog applicatie software is beschikbaar via de website www.levellog.nl. Deze is
geschikt voor Desktop PC’s , Laptops en Tablet PC’s met:
•
Windows 7, Windows 8 en Windows 10
•
32 bits en 64 bits processoren
Door activeren van de ‘setup’ installatie file en het beantwoorden van de vragen wordt de
LevelLog applicatie op het betreffende device geïnstalleerd. Na een succesvolle installatie
komt er op het bureaublad een snelkoppeling met een LevelLog icoontje naar de LevelLog
applicatie te staan.



De LevelLog applicatie met alle bijbehorende supportfiles komt in de map C:\Program
Files ..\ Sigmax ..\VRM LevelLog x.y.x  te staan en voor de datafiles worden (sub)mappen
gecreëerd onder C:\ProgramData\Sigmax ..\VRM LevelLog .

In kolom 2 staat informatie over een geselecteerd onderdeel uit kolom 1. Deze metainformatie bestaat uit een aantal items. Links in kolom 2 staat de titel van dat item en rechts
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2.3. Basisfuncties

2.2.2. Preparen LevelLog applicatie

2.3.1. Organisaties

Kies na een eerste keer opstarten van de LevelLog applicatie voor de toepassing “alleen
Lokaal gebruik” of “ook Dataserver gebruik” waarbij additioneel enkele codes worden
gevraagd om toegang tot de gewenste dataserver te verkrijgen.
Start de LevelLog applicatie. Een gebruiker kan toegang krijgen tot de LevelLog applicatie
door een “Gebruikersnaam” en een “Wachtwoord” in te vullen. Log in met “Gebruiker
A” en “1234”, dit is een standaard toegangscode met “beheerder” rechten. Zowel de
gebruiksnaam als het wachtwoord kunnen later gewijzigd worden.



Entiteit die geen of meerdere Gebieden heeft, met elk geen of meerdere Peilbuizen.
Een organisatie wordt beschreven met Organisatie Informatie en er kan een Logo aan
gekoppeld worden.



Alleen een gebruiker met “beheerder” rechten kan via een beheersfunctie aan een
gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord toekennen. Indien een gebruiker zijn
of haar wachtwoord is vergeten dan zal men via de betreffende beheerder een nieuw
wachtwoord moeten aanvragen.

Functie in het gebruiksscherm om:
•
Organisaties te definiëren en verwijderen
•
Een logo aan een organisatie te koppelen
•
Gebieden aan een organisatie te koppelen
•
Gegevens over de organisatie, alle gebieden en peilbuizen met alle daarbij
behorende meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, GPRS gegevens en
alert gegevens te exporteren naar een datafile

Selecteer “Organisatie A”, selecteer “Naam” en wijzig de  naam naar die van de eigen
Organisatie.
Selecteer “Gebied A”, selecteer “Naam” en wijzig de  naam in een Gebied van de eigen
Organisatie.
Kies Beheer, selecteer Gebruikersbeheer, selecteer “Gebruiker” en wijzig  “Naam”  en

In kolom 1 (boven) kan men een Organisatie selecteren en de definitie van een nieuwe
Organisatie starten. De meta-informatie van de geselecteerde Organisatie wordt in kolom 2
getoond met als default de omschrijving van de Organisatie in kolom 3. Na selectie van een

“Gebruikersnaam” van de standaard “Gebruiker A” voor de persoon die de beheerder rol
zal vervullen, met advies om ook een nieuw “Wachtwoord” te kiezen.

item in kolom 2 toont kolom 3 nadere informatie over dat item met mogelijkheden om iets
te wijzigen en/of functies te activeren.

Rechtsboven: Help functies + Loguit + keuze tussen “Gebruik” en “Beheer”

Invoeren van een nieuwe Organisatie kan via selectie van “+Organisatie” in kolom 1. Er start
via kolom 3 een invulcyclus die kan worden afgebroken. Een Organisatie is gedefinieerd
indien minimaal de “Naam” is opgegeven.

De LevelLog applicatie is nu klaar voor gebruik.
Het is mogelijk om andere Organisaties, Gebieden, Gebruikers en Software  te definiëren.



Wijs voor (gekoppelde) LevelLog applicaties één gebruiker met een beheerder rol aan die
bevoegd is om Gebruikers, Software, Organisaties en Gebieden te definiëren.



Voor nadere info: maak gebruik van de Help functies in de LevelLog applicatie
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Als men het beheer zelf uitvoert dan zal er vaak maar één organisatie nodig zijn. Als een
derde partij voor meerdere organisaties het beheer uitvoert dan zullen er ook meerdere
organisaties nodig zijn.



Alle Organisatie informatie-items zijn wijzigbaar, behalve de “Laatste update” items. Hiervan
wordt de betreffende gebruiker en de datum/tijd automatisch ingevuld.



Een reeds eerder gebruikte “Naam” voor een Organisatie wordt niet geaccepteerd.



Een Organisatie met alle bijbehorende organisatie-informatie (alsmede de gebieden met
peilbuizen) kan worden verwijderd via de functie “verwijderen” en een bevestiging.
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Aan een Organisatie kan men geen, een of meerdere Gebieden koppelen. Kolom 2 rechts - toont bij item Gebieden het aantal, en kolom 3 (na selectie in kolom 2) toont de
opsomming van die Gebieden die aan de Organisatie zijn gekoppeld. Via kolom 3 kan men
Gebieden aan een Organisatie koppelen via de “wijzig” functie. Daarna selecteert men al
dan niet de betreffende Gebieden en geeft men een “akkoord”.

er minimaal één Gebruiker aan het Gebied is gekoppeld. Daarna kan men “Gebruikers” aan
het Gebied koppelen.



Alle Gebied informatie items zijn wijzigbaar, behalve “Organisatie” en de “Laatste update”
items. Van de “Laatste update” items wordt de betreffende gebruiker en de datum/tijd
automatisch ingevuld. Een reeds eerder gebruikte “Naam” voor een Gebied wordt niet
geaccepteerd. Een Gebied met alle bijbehorende gebied informatie (alsmede de peilbuizen)
kan worden verwijderd via de functie “verwijderen” en een bevestiging.



Aan een Gebied kunnen meerdere kaarten worden gekoppeld door meerdere keren
via de “toevoegen” functie een jpg of pdf file te selecteren met een gewenste kaart. De
kaarten worden getoond maar worden pas opgeslagen nadat er “akkoord” is gegeven. Om
een kaart te verwijderen dient men deze eerst te selecteren, de functie “verwijderen” te
activeren en daarna “akkoord” te geven.



Een Gebied kan men aan een of meerdere Gebruikers koppelen. Een Gebruiker die niet aan
een bepaald Gebied is gekoppeld heeft geen informatie over, en toegang tot Peilbuizen
in dat gebied. Kolom 2 - rechts toont het aantal, en kolom 3 (na selectie in kolom 2) toont
de opsomming van de Gebruikers die aan het Gebied zijn gekoppeld. Via kolom 3 kan
men Gebruikers aan een Gebied koppelen en ontkoppelen via de “wijzig” functie. Daarna
selecteert men al dan niet de betreffende Gebruikers en geeft men een “akkoord”.



Aan een Gebied kan men geen, een of meerdere Peilbuizen koppelen. Kolom 2 - rechts

2.3.2. Gebieden
Geografisch gebied met geen of meerdere Peilbuizen die toebehoren aan een bepaalde
Organisatie. Een gebied wordt beschreven met Gebied Informatie, heeft Default Settings
voor dat gebied en er kunnen Kaarten ( jpg of pdf ) aan een gebied worden gekoppeld.



Aan een Gebied kunnen meerdere Gebruikers zijn gekoppeld. Alleen die gebruikers
hebben toegang tot de peilbuizen in dat Gebied.
Functie in het gebruiksscherm om:
•
Gebieden te definiëren en verwijderen
•
Kaarten aan een gebied te koppelen
•
Standaard instellingen voor het gebied op te geven
•
Peilbuizen aan een gebied te koppelen
•
Gebruikers aan een gebied te koppelen en ontkoppelen
•
Gegevens over het gebied en peilbuizen met alle daarbij behorende
meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, GPRS gegevens en alert
gegevens te exporteren naar een datafile
In kolom 1 (midden) kan men een Gebied selecteren en de definitie van een nieuw Gebied
starten. De meta-informatie van het geselecteerde Gebied wordt in kolom 2 getoond met
als default de omschrijving van het Gebied in kolom 3. Na selectie van een item in kolom 2
toont kolom 3 nadere informatie over dat item met mogelijkheden om iets te wijzigen en/
of functies te activeren.
Invoeren van een nieuw Gebied kan via selectie van “+Gebied” in kolom 1. Er start een
invulcyclus die kan worden afgebroken. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van
LevelLogs met een GPRS functie kan men de opgave van gebiedstandaards voor “Server
instellingen”, “E-mail instellingen” en “Alert instellingen” negeren door niets te wijzigen en
verder te gaan. De standaard instellingen voor een gebied worden later als initiële waarde
gebruikt bij het definiëren en instellen van LevelLogs op de Peilbuizen die bij dat Gebied
horen. Een Gebied is gedefinieerd indien minimaal de “Naam”, “Beheerder”, “Standaard
Pincode”, “Standaard Meetprotocol” en “Standaard Locatieparameters” zijn opgegeven en
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- toont bij item Peilbuizen het aantal, en kolom 3 (na selectie in kolom 2) toont de
opsomming van die Peilbuizen die aan het Gebied zijn gekoppeld. Via kolom 3 kan men
Peilbuizen aan een Gebied koppelen via de “wijzig” functie. Daarna selecteert men al dan
niet de betreffende Peilbuizen en geeft men een “akkoord”.

2.3.3. Peilbuizen
Meetput met een LevelLog in het betreffende Gebied behorend aan een Organisatie.
Een peilbuis wordt beschreven met Peilbuis Informatie, inclusief actuele Settings voor
die peilbuis en er kunnen foto’s aan een peilbuis worden gekoppeld. Elke peilbuis heeft
meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, alert gegevens en GPRS gegevens.
Functie in het gebruikscherm om:
•
peilbuizen definiëren en verwijderen
•
foto’s aan een peilbuis koppelen
•
toegangsrechten (o.a. pincode) voor een peilbuis opgeven en naar de LevelLog
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



versturen
een andere software versie selecteren en naar de LevelLog en/of GPRS versturen
datum en tijd uitlezen en op de LevelLog gaan instellen
informatie over de hardware-versies en batterijstatus uitlezen
een LevelLog op een peilbuis instellen en afstellen
meetprotocol voor een peilbuis opgeven en naar de LevelLog versturen
locatieparameters voor een peilbuis opgeven en naar de LevelLog versturen
server instellingen voor een peilbuis opgeven en naar de LevelLog versturen
e-mail instellingen voor een peilbuis opgeven en naar de LevelLog versturen
alert instellingen voor een peilbuis opgeven en naar de LevelLog versturen
uitlezen van databuffer-status en reset van het databuffer in de LevelLog
een enkelvoudige meting met de LevelLog uitvoeren
meetgegevens uit de LevelLog lezen en vanuit het databestand presenteren
statusgegevens uit de LevelLog lezen en vanuit het databestand presenteren
logboekgegevens toevoegen en vanuit het databestand presenteren
alert gegevens uit de LevelLog lezen en vanuit het databestand presenteren
GPRS gegevens uit de LevelLog lezen en vanuit het databestand presenteren
meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, alertgegevens en GPRS
gegevens uit het databestand verwijderen
gegevens over de peilbuis met alle daarbij behorende meetgegevens,
statusgegevens, logboekgegevens, alertgegevens en GPRS gegevens exporteren
naar een datafile

Voor veel van de bovengenoemde functies is geen verbinding met een LevelLog nodig.
Zonder aangesloten LevelLog heeft een daartoe bevoegde gebruiker toegang tot alle
meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, alertgegevens en GPRS gegevens en
andere informatie in het databestand.
Er is wel een verbinding met een LevelLog nodig als men:
•
iets wil versturen naar een LevelLog zoals download van software, reset van
databuffer, instellen van pincode, datum en tijd, meetprotocol , locatieparameters,
server instelling, e-mail instelling en alert instelling
•
iets wil uitlezen uit een LevelLog zoals software-versie, hardware-versie,
batterijstatus, databuffer status, laatste alerts, GPRS gegevens, status gegevens en
meetgegevens
•
een LevelLog wil instellen of afstellen, de verbinding met een server wil testen, of
als men een enkelvoudige meting wenst uit te voeren

2 getoond met als default in kolom 3 een samenvatting van de laatst bekende
statusgegevens en een eenvoudige tabel met de laatst bekende niveau meetgegevens.
Na selectie van een item in kolom 2 toont kolom 3 nadere informatie over dat item met
mogelijkheden om iets te presenteren, wijzigen en/of functies te activeren.
Invoeren van een nieuwe Peilbuis kan via selectie van “+Peilbuis” in kolom 1. Er
start een invulcyclus voor het invullen van de Identificatie, Pincode, Meetprotocol,  
Locatieparameters, Alert instellingen, E-mail instellingen en Server instellingen. De
invulcyclus kan worden afgebroken. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een
LevelLog met GPRS functie dan kan men de invulling van “Server instellingen”, “E-mail
instellingen” en “Alert instellingen” negeren door niets te wijzigen en verder te gaan.
Voor Pincode, Meetprotocol, Locatieparameters, Alert instellingen, E-mail instellingen en
Server instellingen worden default de standaard instellingen van het Gebied gepresenteerd
waaronder de Peilbuis valt.  Een Peilbuis is gedefinieerd indien minimaal de “Identificatie” is
opgegeven.



Alle Peilbuis informatie items zijn wijzigbaar of beïnvloedbaar, behalve “Unitcode”, “Unit
installatie”, “Hardware versie”, de “Laatste contact” en de “Laatste update” items. De
“Unitcode” wordt ingevuld na een eerste succesvol contact met de LevelLog. De “Unit
installatie” wordt ingevuld na een eerste succesvol instellen van de LevelLog. Van de
“Laatste contact” en “Laatste update” items wordt de betreffende gebruiker en de datum/
tijd automatisch ingevuld.



Een reeds eerder gebruikte “Identificatie” voor een Peilbuis wordt niet geaccepteerd.
Een Peilbuis met alle bijbehorende informatie, meetgegevens, statusgegevens,
logboekgegevens , alert gegevens en GPRS gegevens kan worden verwijderd via de functie
“verwijderen” en een bevestiging.



Aan een Peilbuis kunnen meerdere foto’s worden gekoppeld door meerdere keren via
de “toevoegen” functie een jpg of pdf file te selecteren met de gewenste foto of andere
informatie. De foto’s worden getoond maar worden pas opgeslagen nadat er “akkoord”
is gegeven. Om een foto te verwijderen dient men deze eerst te selecteren, de functie
“verwijderen” te activeren en daarna “akkoord” te geven.



Omgevingsinfo, Peilbuisinfo, Peilbuisboring, Boordiepte, Filterstelling zijn optioneel op te
geven peilbuis informatie items.

In kolom 1 (onder) kan men een Peilbuis selecteren en het definiëren van een nieuwe
Peilbuis starten. De meta-informatie van de geselecteerde Peilbuis wordt in kolom
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2.3.4. Peilbuis definiëren

Men kan ook via kolom 2 en kolom 3 andere items van de Peilbuis Informatie gaan
aanvullen of wijzigen. Of geheel iets anders gaan doen. Op een later moment kan men de
betreffende Peilbuis weer selecteren. Omdat de Peilbuis dan reeds  “gedefinieerd”  is zal de
invulcyclus starten voor het instellen van een Peilbuis.

Het definiëren van een peilbuis geschiedt via een invulcyclus (wizard met een aantal
stappen) nadat:
•
er binnen een Gebied de “+Peilbuis” wordt geselecteerd zonder dat er verbinding
met een LevelLog is, òf
•
er een, voor de LevelLog applicatie, onbekende LevelLog wordt aangesloten
en men bij het keuzemenu opgeeft: “Eerste plaatsing van nieuwe LevelLog op
peilbuis en peilbuis is nog niet bekend in databestand”, of “Bestaande en werkende
LevelLog, doch nog niet bekend in het databestand”
Er wordt vervolgens onder het peilbuis item “Gereedheid” een invulcyclus gestart om een
Peilbuis te definiëren waarbij direct na elkaar gevraagd wordt om achtereenvolgens:
•
Een Identificatie op te geven: Hiervoor kan de gebruiker bv de tekst gebruiken die
op het label staat dat aan de LevelLog is bevestigd
•
Een PIN code voor die LevelLog op te geven: De LevelLog applicatie toont de
standaard PIN code voor dat Gebied
•
Het Meetprotocol voor die LevelLog op te geven: De LevelLog applicatie toont de
standaard instellingen voor het Meetprotocol van dat Gebied
•
De Locatieparameters voor die LevelLog op te geven: De LevelLog applicatie toont
de standaard instellingen voor Locatieparameters van dat Gebied
•
Optioneel (bij GPRS) ook de Server instellingen, Email instellingen en Alert
instellingen opgeven.
Tijdens de bovengenoemde stappen kan men de voorgestelde standaardwaarden
overnemen of zelf een andere invulling geven. Na elke stap volgt een bevestiging van
de keus of invulling. De invulcyclus voor definiëren van een Peilbuis kan op elk moment
worden geannuleerd.
Zodra tijdens de invulcyclus voor het definiëren van een Peilbuis minimaal een geldige
Identificatie is opgegeven en bevestigd, is er een nieuwe Peilbuis gedefinieerd en aan
het databestand toegevoegd. Items die niet zijn ingevuld / bevestigd houden een witte
indicator in kolom 2. Bij Peilbuis informatie in kolom 2 worden, waar van toepassing, de
items Gereedheid, Meetprotocol, Locatieparameters, Server instellingen, E-mail instellingen
en Alert instellingen aangepast met ‘gedefinieerd’ als invulling en krijgen andere items de
opgegeven waarde.
Na het doorlopen van de invulcyclus om een Peilbuis te definiëren krijgt men de
gelegenheid om via het peilbuis item “Gereedheid” de invulcyclus voor het instellen van een
Peilbuis te starten. Daarvoor is het wel nodig dat er een LevelLog wordt aangesloten.
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2.3.5. Peilbuis instellen
Het instellen van een Peilbuis houdt in dat de LevelLog van die peilbuis vanuit de LevelLog
applicatie wordt ingesteld met de gewenste parameters om een juiste werking te kunnen
waarborgen.



Het instellen van een Peilbuis is alleen mogelijk als er een LevelLog is aangesloten en de
betreffende Peilbuis is gedefinieerd in het LevelLog applicatie databestand. Het is niet nodig
dat de LevelLog op een peilbuis is geplaatst.
Het instellen wordt gedaan via een invulcyclus (wizard met een aantal stappen) als:
•
Er door de gebruiker via selectie in kolom 2 bij “Gereedheid” de functie “Instellen”
wordt geactiveerd in kolom 3, òf
•
Er aan het eind van een invulcyclus voor het definiëren van een Peilbuis door de
gebruiker wordt aangegeven de invulcyclus voor het instellen te starten, òf
•
Er een LevelLog wordt aangesloten waarvan de LevelLog nog niet bekend is in
het databestand (menu keuze: “ Eerste plaatsing van nieuwe LevelLog op peilbuis

•

en peilbuis reeds gedefinieerd in databestand”) en de gebruiker een van de reeds
gedefinieerde Peilbuizen heeft geselecteerd, òf
Er een LevelLog op een Peilbuis wordt vervangen waarbij men de instellingen en
informatie wenst over te nemen (menu keuze: “Vervangen van oude LevelLog door
een nieuwe LevelLog op een in het databestand bekende peilbuis”)

Er wordt vervolgens onder het peilbuis item “Gereedheid” een invulcyclus gestart om een
LevelLog van de betreffende peilbuis in te stellen waarbij achtereenvolgens:
•
De PIN status wordt getoond en men kan een (andere) PIN code opgeven waarbij
wel de actuele PIN code bekend moet zijn (default = 0000).
•
De Datum/Tijd wordt getoond en de datum/tijd wordt gesynchroniseerd met de
datum/tijd van het mobile device.
•
Het Meetprotocol wordt getoond zoals beschikbaar in het LevelLog applicatie
databestand en die aanwezig zijn in de LevelLog. Men wordt gevraagd een keus te
maken en kan daarna de meetprotocol parameters nog wijzigen en bevestigen.
•
De Locatieparameters worden getoond zoals beschikbaar in het LevelLog
applicatie databestand en die aanwezig zijn in de LevelLog. Men wordt gevraagd
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•

•

een keus te maken en kan daarna de locatieparameters nog wijzigen en
bevestigen.
Indien de LevelLog is voorzien van GPRS worden achtereenvolgens de Server
instellingen, Email instellingen en Alert instellingen getoond zoals beschikbaar in
het LevelLog applicatie bestand en die aanwezig zijn in de LevelLog. Men wordt
gevraagd een keus te maken en kan daarna de instellingen nog wijzigen en
bevestigen.
De Databufferstatus wordt getoond en men kan al dan niet het databuffer wissen.

Tijdens de bovengenoemde stappen kan men de gepresenteerde waarden overnemen of
zelf een andere invulling geven. Na elke stap volgt een bevestiging van de keus of invulling.
De invulcyclus voor instellen van een Peilbuis kan op elk moment worden geannuleerd.
Een Peilbuis met bijbehorende LevelLog krijgt bij Peilbuis informatie in kolom 2 het
gereedheid stadium “Ingesteld” als er vanuit de LevelLog applicatie een Meetprotocol en
Locatieparameters naar de LevelLog zijn verstuurd. Bij de Peilbuis informatie in kolom 2
krijgen de items Meetprotocol, Locatieparameters ook een invulling “Ingesteld” zodra elk
van deze naar de LevelLog zijn verstuurd. Bij een LevelLog met GPRS geldt dit ook voor de
Alert instellingen, E-mail instellingen en Server instellingen. Andere items krijgen de actuele
waarde.
Aan het eind van de invulcyclus voor het instellen van een Peilbuis wordt de vraag gesteld
of men verder wenst te gaan met een cyclus voor het afstellen van de LevelLog:
•

•



Indien NEE, dan eindigt de invulcyclus en kan men via kolom 2 en kolom 3 andere
items van de Peilbuis Informatie gaan aanvullen of wijzigen. Of geheel iets anders
gaan doen. Op een later moment kan men de betreffende Peilbuis weer selecteren.
Indien JA, dan start onder het peilbuis item “Gereedheid” de invulcyclus voor het
afstellen van een Peilbuis.

Alle onderdelen van de invulcyclus voor het instellen van een peilbuis met LevelLog
(PIN code, Software versie, Datum/Tijd, Meetprotocol, Locatieparameters, Databuffer en
instellingen voor Server, E-mail en Alerts) kunnen door de gebruiker op een ander moment
weer apart worden geactiveerd via selectie van het betreffende item in kolom 2 en een
nadere invulling via kolom 3. Alleen indien de LevelLog is aangesloten zullen deze nieuwe
waarden naar de LevelLog worden verstuurd na een bevestiging.

2.3.6. Peilbuis afstellen
Het afstellen van een Peilbuis houdt in dat de LevelLog van die peilbuis vanuit de LevelLog
applicatie wordt gekalibreerd zodat op die locatie het grondwaterniveau nauwkeurig kan
worden berekend.



Voor het correct afstellen dient de LevelLog op locatie op een peilbuis te zijn geplaatst en
is een nauwkeurige (handmatige) meting van het waterniveau op moment van afstellen
vereist. Indien men niet in staat is om het actuele waterniveau nauwkeurige vast te stellen,
dan is het beter om geen afstelling uit te voeren.



Het afstellen van een Peilbuis is alleen mogelijk als de betreffende Peilbuis het gereedheid
stadium “Ingesteld” of “Afgesteld” heeft.



Ook zonder een afstelling kan de LevelLog metingen uitvoeren.



Het afstellen van een LevelLog pas gaan doen nadat deze zich heeft aangepast aan de
temperatuur van de peilbuis.
Als referentie meting dient men vooraf zo nauwkeurig mogelijk de afstand te bepalen
tussen het waterniveau en de bovenkant van de buisadapter, zie pagina 21.
Het afstellen wordt gedaan via een invulcyclus (wizard met een aantal stappen) als:
•
door de gebruiker via selectie in kolom 2 bij “Gereedheid” de functie “Afstellen”
wordt geactiveerd in kolom 3, of
•
als aan het eind van een invulcyclus voor het instellen van een Peilbuis door de
gebruiker wordt aangegeven de cyclus voor het afstellen te starten.
Tijdens het afstellen gaat de LevelLog een aantal metingen uitvoeren en toont daarvan
de waarden. De afstelprocedure eindigt als de laatst gemeten waarde minder dan 5mm
afwijkt van de opgegeven waarde. Indien er te veel metingen nodig zijn om dat te bereiken
dan geeft de LevelLog applicatie daarvan een melding met de mogelijkheid om de
afstelprocedure te herhalen.
Zodra er een succesvolle afstelling heeft plaatsgevonden krijgt de Peilbuis met
bijbehorende LevelLog bij Peilbuis informatie in kolom 2 het gereedheid stadium
“Afgesteld”. Indien er later andere Locatieparameters naar de LevelLog worden verstuurd,
dan zal het gereedheid stadium worden gewijzigd in “Ingesteld” en zal er desgewenst een
nieuwe afstelling nodig zijn.
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2.3.7. Meetprotocol



Met een meetprotocol stelt men in op welke wijze een LevelLog dient te meten. Dit gaat
middels het opgeven van een aantal parameters. Indien een LevelLog via USB met een
device is verbonden zal het ingestelde meetprotocol worden opgeschort. Er vinden dan
geen metingen plaats.



Haalbare meetafstanden per buisdiameter:
Buisdiameter
Economisch
25 mm
15 m 		
32 mm
18 m 		
40 mm
22 m 		
50 mm
25 m 		
63 mm
30 m 		

Voor een initiële invulling tijdens het definiëren van een Peilbuis maakt de LevelLog
applicatie gebruik van de waarden uit de standaard settings van het betreffende Gebied en/
of de systeem defaults. Zowel tijdens de peilbuis definitie cyclus als later kan de gebruiker
maar wens de meetprotocol parameters wijzigen via de “wijzig” functie in kolom 3.
Indien er een LevelLog is aangesloten en men is “akkoord” met de ingestelde waarden
dan komt er een pop-up ter goedkeuring van het versturen van het meetprotocol naar de
LevelLog.



Standaard 		
20 m 		
25 m 		
35 m 		
40 m 		
45 m 		

Maximaal
25 m
30 m
40 m
50 m
60 m

2.3.8. Locatieparameters

Indien er geen LevelLog is aangesloten zullen de ingevoerde wijzigingen tijdelijk in het
databestand worden vastgelegd (status = gedefinieerd). Zodra er contact is met de
betreffende LevelLog zal de applicatie de actuele waarden uit de LevelLog (statusgegevens)
en de voorgestelde waarden (tijdelijk databestand) tonen waarna de gebruiker kan kiezen
met welke instelling de LevelLog verder dient te werken. Pas na een bevestiging zal de
LevelLog met een aangepast meetprotocol worden ingesteld.
Voor de Meetprocedure heeft men keuze uit:
•
Geen metingen: De LevelLog voert geen metingen uit
•
Meten met interval: De LevelLog voert tussen een op te geven starttijd en eindtijd
metingen uit met een nader op te geven interval
•
Meten met interval in periode: De LevelLog voert tussen een op te geven
starttijd en eindtijd metingen uit met een nader op te geven interval doch alleen
gedurende een op te geven actieve periode waarna de LevelLog niet meet
gedurende een op te geven niet actieve periode om vervolgens weer gedurende
de actieve periode te meten etc. totdat de eindtijd is bereikt
•
Proefmeting: De LevelLog voert tussen een op te geven starttijd en eindtijd
metingen uit met een nader op te geven interval, zonder input beveiligingen bij
een klein meetinterval

Voor de optie meetbereik kan gekozen worden uit: “economisch”, “standaard” of
“maximaal”. Voor metingen van niveaus op relatief kleine diepte wordt aangeraden om
“economisch” te kiezen. Alleen als men op zeer grote diepte moet meten dan kan er voor
“maximaal” worden gekozen. De keus beïnvloedt enigszins de gebruiksduur van de batterij
maar niet de meetnauwkeurigheid.

Tijdens de installatie van een LevelLog op een peilbuis dienen er een aantal locatie
afhankelijke parameters opgegeven te worden om er voor te zorgen dat er juist kan
worden gemeten en dat het niveau correct kan worden berekend. Voor een initiële invulling
tijdens het definiëren van een Peilbuis maakt de LevelLog applicatie gebruik van de
waarden uit de standaard settings van het betreffende Gebied en/of de systeemdefaults.
Zowel tijdens de peilbuis definitie cyclus als later kan de gebruiker maar wens de locatieparameters wijzigen via de “wijzigen” functie in kolom 3.



Indien er geen LevelLog is aangesloten zullen de ingevoerde wijzigingen tijdelijk in het
databestand worden vastgelegd (status = gedefinieerd). Zodra er contact is met de
betreffende LevelLog zal de LevelLog applicatie de actuele waarden uit de LevelLog
(statusinfo) en de voorgestelde waarden (tijdelijk databestand) tonen waarna de gebruiker
kan kiezen met welke instelling de LevelLog verder dient te werken. Pas na een bevestiging
zal de LevelLog met aangepaste locatieparameters worden ingesteld.
De locatieparameters zijn locatie- en peilbuis afhankelijke gegevens die van belang zijn om
de metingen goed te kunnen uitvoeren en om zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk het
niveau te berekenen. Deze dient men juist op te geven bij het instellen van een LevelLog op
een peilbuis en zo nodig gebruik te maken van standaardwaarden die worden voorgesteld.
De locatieparameters zijn:
•
Positie van bovenzijde buisadapter t.o.v. het maaiveld
•
Afstand tussen bovenzijde buisadapter en maaiveld
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•
•
•
•
•
•
•

Afstand tussen bovenzijde buisadapter en eerste perforatie in de buis (blinde buis
lengte)
Buisdiameter
Grondbedekking ter plaatse
Grondsamenstelling (meest voorkomend)
Gemiddelde jaartemperatuur over de afgelopen jaren
Amplitude van de jaartemperatuurcyclus (50% top-top)
Weeknummer waarin meestal de hoogste temperatuur in het jaar valt

De eerste drie parameters en de buisdiameter zijn belangrijk. Indien de eerste
buisperforatie altijd onder waterniveau blijft dan kan hier ‘nul’ worden ingevuld.



Op de website www.levellog.nl staan adviezen voor geschikte waarden per regio van de
laatste drie parameters. Indien onbekend dan de standaard waarden gebruiken.

2.3.9. Meetgegevens
Set met meetresultaten, elk met een eigen timestamp, die uit een Levellog van een Peilbuis
zijn gelezen.
Van Peilbuizen met een daaraan verbonden LevelLog unit zijn meetgegevens beschikbaar.
Zodra een LevelLog unit is ingesteld zal deze metingen gaan uitvoeren conform het
opgegeven meetprotocol en zal de meetresultaten vastleggen in het databuffer van de
LevelLog. Met de LevelLog applicatie kan een gebruiker deze meetgegevens lezen vanuit
de LevelLog en toevoegen aan het databestand.
Een LevelLog met GPRS kan deze gegevens ook per e-mail of naar een dataserver
versturen.
Een meetrecord in het databestand omvat:
•
Niveau van grondwater t.o.v. de bovenkant van de buisadapter (mm)
•
Niveau van grondwater t.o.v. het maaiveld (mm)
•
Temperatuur van de LevelLog unit (°C)
•
Gemeten reflectietijd (msec)
•
Aantal herhalingen van een meting
Aan elk meetrecord in het databestand is naast de Peilbuis identificatie en de Unitcode
van de LevelLog ook de datum/tijd (in standaard UTC) van uitlezen gekoppeld. Bij het
presenteren van meetgegevens laat de LevelLog applicatie de lokale datum/tijd zien. Bij
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export van de meetgegevens naar een datafile wordt ook nog het NAP niveau (m) van het
grondwater toegevoegd (indien men het NAP niveau van de buisadapter heeft ingesteld).
Zodra er verbinding wordt gemaakt met een LevelLog unit of na selectie van het
Meetgegevens item in kolom 2 van de Peilbuis informatie laat kolom 3 een samenvatting
zien van de laatst bekende status van de LevelLog unit met o.a. de software versie,
hardware items, databuffer status, batterijspanning en meetprotocol instellingen. Tevens
toont de LevelLog applicatie in kolom 3 een vereenvoudigde tabel met de laatst bekende
grondwaterniveaus.
Via functietoetsen kan de gebruiker de volgende functies activeren:
Enkele meting
Na activeren van de functie “Enkele meting” zal de LevelLog, ongeacht van het actuele
meetprotocol, een enkele meting uitvoeren en de resultaten daarvan tonen via kolom
3. Deze functie is alleen mogelijk indien er een LevelLog unit is aangesloten. De
meetresultaten worden niet opgeslagen in het databuffer (LevelLog) en ook niet in het
databestand (LevelLog applicatie).
Lees meetgegevens
Na activeren van de functie “Lees meetgegevens” verschijnt er een apart pop-up scherm
waarmee de gebruiker kan aangeven op welke wijze de meetgegeven uitgelezen worden.
Die meetgegevens worden vervolgens vastgelegd in het databestand van de LevelLog
applicatie. Deze functie is alleen mogelijk indien er een LevelLog unit is aangesloten.
Zodra de meetgegevens zijn uitlezen toont kolom 3 de laatste 10 meetresultaten en een
samenvatting van de status.
Tabel
Na activeren van de functie “Tabel” komt er een apart pop-up scherm met een tabel waarin
de meetgegevens met Peilbuis identificatie staan aangegeven in volgorde van datum/ tijd
met de meest recente bovenaan. Het pop-up scherm kan naar behoefte in grootte worden
aangepast en men kan binnen de tabel horizontaal en verticaal scrollen.
Grafiek
Na activeren van de functie “Grafiek” komt er een apart pop-up scherm met een grafiek
waarmee meetgegevens gepresenteerd kunnen worden. Het pop-up scherm kan naar
behoefte in grootte worden aangepast. De assen zijn automatisch geschaald. De tijd-as van
de grafiek kan men inzoomen, uitzoomen en verschuiven.
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Verwijderen
Een selectie van de meetgegevens uit het databestand verwijderen.
Exporteren
Na selectie van de functie “Exporteren” komt er een apart pop-up scherm waarin de
gebruiker de mogelijkheid om een keus te maken welke informatie men vanuit het
databestand van de LevelLog applicatie wenst te exporteren naar een datafile.  
De gegevens worden geëxporteerd naar een datafile in CSV formaat. De file kan via
Windows worden geopend en opgeslagen als bv een Excel file. Naast de geselecteerde
meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, alertgegevens en GPRS gegevens zal
altijd worden toegevoegd de beschikbare meta-informatie van de peilbuis, de betreffende
Gebieden en Organisatie.



Het exporteren van gegevens kan ook op het niveau van Gebied en Organisatie.

DINO file
Na selectie van de functie “DINO file” komt er een apart pop-up scherm waarin
de gebruiker kan aangeven welke informatie men vanuit het databestand van de
LevelLog applicatie wenst te exporteren naar een DINO file. In de file worden op een
gestandaardiseerde wijze de gemeten grondwater niveaus opgenomen.
De naam van de DINO file ligt vast en wordt afgeleid van het DINO locatienummer en
buis nummer die zijn opgegeven in de Peilbuis informatie. Indien deze informatie niet
beschikbaar is kan er geen DINO file worden aangemaakt. Hiervan zal melding worden
gemaakt.

2.3.10. Alertgegevens
Van Peilbuizen met een daaraan verbonden LevelLog unit, die is voorzien van GPRS,
kunnen alertgegevens beschikbaar zijn. Via Alert instellingen kan men de alertniveaus per
alert type gaan instellen. De LevelLog neemt zelf het initiatief om een alert boodschap te
versturen.
Zodra een LevelLog unit is ingesteld om alerts te versturen per e-mail of naar een data
server zullen de alertgegevens ook door de LevelLog worden vastgelegd (maximaal 20).
Met de MDSW applicatie kan een gebruiker deze alertgegevens lezen vanuit de LevelLog
en toevoegen aan het databestand.
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De informatie over een opgetreden alert omvat:
•
Alert type: Batterij spanning (V), Niveau buis waarde (m), Temperatuur (grd C),
Databuffer (records) of Meetfout (#)
•
Alert event: Of de ingestelde minimale of maximale waarde van het alert type van
hoog naar laag of van laag naar hoog wordt gepasseerd
•
Alert waarde: De actueel gemeten waarde bij het alert
Aan elk alertrecord in het databestand is naast de Peilbuis identificatie en de Unitcode
van de LevelLog ook de datum/tijd (in standaard UTC) van meten gekoppeld. Bij het
presenteren van alertgegevens laat de LevelLog applicatie de lokale datum/tijd zien.

2.3.11. Instellingen van Server, E-mail en Alerts
Voor Peilbuizen die voorzien zijn van GPRS kan men instellingen opgeven voor
communicatie met een server, het versturen van e-mails en het detecteren, vastleggen en
versturen van alerts. Voor een initiële invulling van deze instellingen tijdens het definiëren
van een Peilbuis maakt de LevelLog applicatie gebruik van de waarden uit de standaard
settings van het betreffende Gebied en/of de systeemdefaults. Zowel tijdens de peilbuis
definitie cyclus als later kan de gebruiker naar wens de server, e-mail en alert instellingen
wijzigen via de “wijzigen” functie in kolom 3. Pas na een bevestiging zullen de aangepaste
server, e-mail en alert instellingen naar de LevelLog worden verstuurd waarna deze in
kolom 2 de status “ingesteld” krijgen. Een LevelLog zal altijd zelf het initiatief nemen om
contact te zoeken met een e-mail of een data server.
Server instellingen
Een peilbuis waarop een LevelLog met GPRS is geïnstalleerd kan worden ingesteld om met
een data server te communiceren om op ingestelde momenten nog niet eerder verstuurde
meetgegevens te versturen en statusgegevens en GPRS gegevens uit te wisselen, en
bij alert situaties de actuele alertgegevens te versturen. Het communicatie interval en
startmoment kan worden opgegeven evenals het gebruik van een interne of externe
antenne.
Indien de LevelLog is ingesteld voor dataserver communicatie zal deze bij actuele alerts
een verbinding maken met de dataserver die deze alerts vastlegt en de informatie per
SMS doorstuurt naar een eerder opgegeven smartphone nummer. De inhoud van de
boodschap omvat “ LevelLog alert from <Peilbuisnaam>” en voor elke nieuwe alert
informatie over de <Unieke code>,<Timestamp>,<Alert type>,<Alert event>,<Alert
value>.
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E-mail instellingen
Een peilbuis waarop een LevelLog met GPRS is geïnstalleerd kan worden ingesteld om per
e-mail op ingestelde momenten nog niet eerder verstuurde meetgegevens te versturen,
of bij alert situaties de actuele alertgegevens te versturen. Het communicatie interval en
startmoment kan worden opgegeven evenals het e-mail adres van de ontvanger.



De LevelLog zal alleen contact met een mailserver zoeken indien bij E-mail instellingen
een communicatie interval is opgegeven en er bij server instellingen géén communicatie
interval is opgegeven.
Zodra de LevelLog op ingestelde momenten via GPRS en internet een verbinding met een
mail server maakt dan zal de LevelLog:
1.
Een e-mail versturen naar een eerder ingesteld e-mail adres met als mail subject “
LevelLog data from <unieke code LL>”  en een bijlage met een file in CSV format
met daarin de nog niet eerder verstuurde meetgegevens. Naam van de file =
LevelLog_Data_<unieke LL code>_<datum/tijd>. De content van de CSV file omvat
eerst een header regel [UnitCode, Date/Time(UTC), TubeLevel (mm), GroundLevel
(m), Temperature(C), Reflection (msec), Retry] en vervolgens per meting een regel:  
<Unieke code> ,<Timestamp> , <NiveauBuis> , <NiveauMaaiveld> ,<Temperatuur>
,<Reflectie> ,<Retry>.
2.
Indien er actuele alerts zijn, een e-mail versturen naar een eerder ingesteld
e-mail adres met als mail subject “ LevelLog alert from <unieke code LL>” en
een bijlage met een file in CSV format met daarin de nog niet eerder verstuurde
alerts. Naam van de file = LevelLog_Alert_<unieke LL code>_<datum/tijd>.  De
content van de CSV file omvat eerst een header regel [UnitCode, Date/Time(UTC),
AlertType, AlertEvent, AlertValue] , en vervolgens per meting een regel:  <Unieke
code>,<Timestamp>,<Alert type>,<Alert event>,<Alert value>.



De omvang van de e-mail bijlage is beperkt tot 250 records. Als er meer gegevens
beschikbaar zijn dan zal er na de ingestelde herhaaltijd een of meerdere extra e-mails met
bijlagen worden verstuurd.
Alert instellingen
Men kan alert grenswaarden instellen voor de batterij (minimum voltage), niveau buis
(minimum en maximum level), temperatuur (minimum en maximum level), databuffer
(maximum level) en meetfout (maximum errors). Een nieuw ingestelde waarde te
bevestigen met een ‘enter / return’. Per onderdeel kan men aangeven of hierop een alert
ingeschakeld of uitgeschakeld moet zijn.

Zodra de gemeten waarde onder of boven een ingestelde grenswaarde komt zal er een
alert melding worden gegenereerd die bestaat uit de UnitCode + Datum/Tijd + Alert type
(Batterij / NiveauBuis / Temperatuur / Databuffer / Meetfout) + Alert event (onder min,
boven min, onder max, boven max) + Alert value (actuele meetwaarde).



Om te voorkomen dat er onnodig vaak (een zelfde) alert melding wordt verstuurd kan men
een minimale wachttijd opgeven tussen twee opeenvolgende alert meldingen.



Om te voorkomen dat er onnodig vaak een alert komt wordt er gebruik gemaakt van een
hysterese waarbij er een maximaal (minimaal) alert komt nadat de waarde boven (onder)
de ingestelde waarde + (-) hysterese stijgt (daalt) of weer onder (boven) de ingestelde
waarde - (+) hysterese daalt (stijgt).
Zodra er zich een alert situatie voordoet kan de LevelLog op een van de volgende twee
manieren een alert melding versturen:
•
Via een dataserver (zie server instellingen) naar een opgegeven GSM nummer in
de vorm van een SMS bericht
•
Per e-mail naar een opgegeven e-mail adres (zie e-mail instellingen) in de vorm
van een e-mail met bijlage
De LevelLog zal altijd zelf het initiatief nemen voor het versturen van een alert melding. De
laatste alert meldingen worden in de LevelLog gelogd en men kan deze via de functie ‘Alert
gegevens’ uit de LevelLog te lezen, presenteren en exporteren.

2.3.12. Remote instellen via dataserver
Indien men gebruikt maakt van LevelLogs met GPRS en een dataserver dan kunnen die
LevelLogs vanuit een LevelLog applicatie via de dataserver remote worden ingesteld. Dit
betreft het meetprotocol, de locatieparameters, server instellingen, e-mail instellingen, alert
instellingen, het databuffer en het laden van nieuwe software voor LevelLog en GPRS.
Bij de betreffende peilbuis items kan men nieuwe instellingen opgeven en een “Remote”
functie activeren. Een statusregel geeft aan op welk moment de remote instellingen:
•
zijn gedefinieerd in de LevelLog applicatie
•
zijn ingesteld op de dataserver (vanaf applicatie na een synchronisatie)
•
zijn verstuurd naar de LevelLog (vanaf dataserver na een regulier contact met de
LevelLog)
In de LevelLog applicatie bij de instelmogelijkheden voor Meetprotocol +
Locatieparameters + Server instellingen + Email instellingen + Alert instellingen:
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•

•

•

Gebruiker gaat eerst op normale wijze de parameters aanpassen via “Wijzigen”
en “Akkoord”. Als er geen LevelLog is aangesloten of men besluit de parameters
niet naar de aangesloten LevelLog te sturen, dan krijgen de instellingen de status
“gedefinieerd”.
Via de functietoets “Remote” kan men aangeven of de nieuw ingestelde
parameters via dataserver naar LevelLog gestuurd moeten worden. Bij positieve
reactie zal dit worden vastgelegd (remote status = defined) en de gebruiker kan
verder met andere functies.
Daarna de LevelLog applicatie met de dataserver gaan synchroniseren (remote
status = set). Bij een eerste volgende contact met de LevelLog zullen de
instellingen via GPRS worden verstuurd (remote status = done).

•
•
•

Selectie van een functie via kolom 1 - boven. Daarna vervolg mogelijkheden via kolom 1 midden. Door hernieuwde selectie van geselecteerde functie in kolom 1 - boven krijgt men
weer toegang tot de andere beheerfuncties.

2.4.1. Gebruikers beheer

In de LevelLog applicatie bij Meetgegevens:
•
Via de functietoets “Remote” kan men aangeven of het gehele databuffer moet
worden uitgelezen en vrijgegeven. Bij positieve reactie zal dit worden vastgelegd
(status = defined) en gebruiker kan verder met andere functies.
•
Daarna de LevelLog applicatie met de dataserver gaan synchroniseren (remote
status = set). Bij een eerste volgende contact met de LevelLog zal de opdracht via
GPRS worden verstuurd (remote status = done).

Beheerfunctie om gebruikers te definiëren en deze gebruiksrechten te geven.
Mogelijkheden om eerder opgegeven informatie te wijzigen, gebruikers toe te voegen of te
verwijderen.
Via kolom 1 - midden kan men selecteren:
•
Een van de reeds gedefinieerde gebruikers
•
Het definiëren van een nieuwe gebruiker

In de LevelLog applicatie bij de download mogelijkheden voor de LevelLog SW versie en de
GPRS SW versie:
•
Via de functietoets “Remote” kan men aangeven of de geselecteerde Software

•



3 te zien en kan van sommige items de inhoud worden gewijzigd. Informatie over “Laatste
update” (gebruiker + datum/tijd) wordt automatisch ingevuld.
Invoeren van een nieuwe gebruiker kan via selectie van “+Gebruiker”. Er start via kolom 3
een invulcyclus die kan worden afgebroken. Een gebruiker is gedefinieerd indien “Naam”,
“Gebruiksrechten”, “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” zijn ingevuld. Daarna kan men apart
de “Contactinfo” en “Omschrijving” invullen en “Gebieden” aan de gebruiker koppelen.



Alleen met een juiste combinatie van “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” krijgt een
gebruiker toegang tot de LevelLog Applicatie. Een “Wachtwoord” wordt niet getoond.
Indien men een wachtwoord is vergeten dan zal er via de beheerder een nieuw
“Wachtwoord” ingevuld moeten worden.



Een gebruiker kan men aan geen, een of meerdere gebieden koppelen. Een gebruiker
die niet aan een bepaald gebied is gekoppeld heeft geen informatie over, en toegang tot
peilbuizen in dat gebied.

Toegang tot de beheerfuncties via selectie van “beheer” in de headerbalk.

De LevelLog applicatie kent de volgende beheerfuncties:
•
Gebruikers beheer: Om gebruikers te definiëren en deze gebruiksrechten te geven
•
Software beheer: Om software voor de LevelLog te beheren en beschikbaar te
stellen

50

Na selectie van een gebruiker toont kolom 2 de reeds beschikbare gebruiker informatie van
die gebruiker. Via selectie van een item in kolom 2 krijgt men nadere informatie in kolom

versie via de dataserver in de LevelLog moet worden geladen. Bij positieve reactie
zal dit worden vastgelegd (status = defined) en gebruiker kan verder met andere
functies.
Daarna de LevelLog applicatie met de dataserver gaan synchroniseren (remote
status = set). Bij een eerste volgende contact met de LevelLog zal de opdracht via
GPRS worden uitgevoerd (remote status = done).

2.4. Beheer

Transfer databestand: Om (delen) van het databestand te importeren of exporteren
Datavergelijk: Om meetgegevens van meerdere peilbuizen met elkaar te
vergelijken
Server synchronisatie: Om (delen) van databestand met een data server te
synchroniseren
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Bevoegdheden per rol:
Beheerder
•
Alle gebruiksfuncties en alle beheerfuncties
Specialist
•
Gebruiksfuncties: alle gebruiksfuncties betreffende Gebieden waaraan de specialist
als Gebruiker is gekoppeld, maar niet het definiëren, invullen en verwijderen van
Organisaties, het definiëren en verwijderen van Gebieden
•
Beheerfuncties: Software beheer, Datavergelijk, Transfer databestand (import +
export gebied + export peilbuis) en Server synchronisatie indien als gebruiker
gekoppeld aan het betreffende gebied.
Opnemer
•
Gebruiksfuncties: alleen binnen Gebieden waaraan de opnemer als Gebruiker is
gekoppeld; het uitlezen en bekijken van meetgegevens, statusgegevens, logboek
gegevens, alertgegevens en GPRS gegevens, het uitvoeren van een enkelvoudige
meting en het toevoegen en bekijken van logboekgegevens, het instellen van
datum / tijd, het uitlezen van de batterijstatus, toegang tot het databuffer, het
exporteren van meetgegevens, statusgegevens, logboekgegevens, alertgegevens
en GPRS gegevens naar een datafile.
•
Beheerfuncties: Datavergelijk en Transfer databestand (import + export gebied +
export peilbuis) en Server synchronisatie indien als gebruiker gekoppeld aan het
betreffende gebied

indien er een “SW versie” is ingevuld en er een “ SW bestand” is aangegeven. Daarna kan
men apart de “SW toelichting” invullen.
Na het beschikbaar stellen van een software versie kan een daartoe bevoegde gebruiker
de software in een LevelLog (of GPRS) laden via de gebruik functies door de betreffende
organisatie, het gebied en de peilbuis te selecteren en de ‘software laden’ functie te
activeren.

2.4.3. Transfer databestand
Beheerfunctie om (delen) van het databestand te importeren of exporteren. Op deze
wijze kunnen er tussen LevelLog applicaties gegevens worden uitgewisseld en LevelLog
applicaties van een initieel en gevuld databestand worden voorzien.
Via kolom 1 - midden kan men een keus maken uit een van de subfuncties:
•
Importeer Databestand
•
Exporteer Organisatie
•
Exporteer Gebied
•
Exporteer Peilbuis
•
Exporteer Gebruiker
•
Exporteer Software
Via kolom 3 kan de import of export nader worden gespecificeerd.

2.4.2. Software beheer

Bij de export subfuncties kan men in kolom 1 - onder een nadere keus maken over wat
men wenst te exporteren: welke organisatie, welk gebied, welke peilbuis, welke software
versie, welke gebruiker.

Beheerfunctie om software versies voor de LevelLog te beheren en beschikbaar te stellen.
Mogelijkheden om eerder opgegeven informatie te wijzigen, software versies toe te voegen
of te verwijderen.

In kolom 3 kan men vervolgens een periode (bij export) en een bestandsnaam selecteren
(import) of opgeven (export) en de functie activeren.

Via kolom 1 - midden kan men selecteren:
•
een van de reeds gedefinieerde SW versies
•
het definiëren van een nieuwe SW versie

2.4.4. Datavergelijk

Na selectie van een software versie in kolom 1 toont kolom 2 de reeds beschikbare
informatie van die software versie. Via selectie van een item in kolom 2 krijgt men nadere
informatie in kolom 3 te zien en kan van sommige items de inhoud worden gewijzigd.
Informatie over “Laatste update” (gebruiker + datum/tijd) wordt automatisch ingevuld.
Toevoegen van een nieuwe software versie kan via selectie van “+Software”. Er start via
kolom 3 een invulcyclus die kan worden afgebroken.  Een software versie is gedefinieerd
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Met deze functie kan een gebruiker de meetgegevens van meerdere peilbuizen met elkaar
vergelijken en gelijktijdig presenteren in een grafiek op het scherm. Ook kan men die
meetgegevens vastleggen en exporteren naar een datafile voor een verdere analyse.



Elke vergelijkende dataset kan apart worden bepaald en vastgelegd.
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Een datavergelijk set bestaat uit:
•
een naam en een omschrijving
•
een aantal geselecteerde peilbuizen
•
een tijdsperiode tussen een begin datum-tijd en een eind datum-tijd
•
een geselecteerd data-element, te kiezen uit meerdere mogelijkheden
Via kolom 1 - midden kan men selecteren:
•
een van de reeds gedefinieerde Datavergelijk sets
•
het definiëren van een nieuwe Datavergelijk sets
Na selectie van een Datavergelijk set in kolom 1 toont kolom 2 de reeds beschikbare
informatie van die Datavergelijk set. Via selectie van een item in kolom 2 krijgt men nadere
informatie in kolom 3 te zien en kan van sommige items de inhoud worden gewijzigd.
Informatie over “Laatste update” (gebruiker + datum/tijd) wordt automatisch ingevuld.
Toevoegen van een nieuwe Datavergelijk set kan via selectie van “+Datavergelijk”. Er
start via kolom 3 een invulcyclus die kan worden afgebroken. Een Datavergelijk set is
gedefinieerd indien er een “Naam” , “Omschrijving”, “Peilbuisset”, “Periode” en “Dataselectie”
is opgegeven. Daarna kan de gebruiker een “Analyse” starten waarbij de meetgegevens van
de geselecteerde peilbuizen gelijktijdig worden gepresenteerd, met de mogelijkheid om
andere keuzen (meetgegevens en periode) te maken de resultaten in een datafile vast te
leggen.

•

de LevelLog applicatie tijdens het eerste gebruik geschikt te worden gemaakt om
ook met een dataserver te kunnen synchroniseren met behulp van de webcode en
de “Klant” gerelateerde sleutelcodes

Elke gebruikers rol (Beheerder + Specialist + Opnemer) kan de Server Synchronisatie
functie gebruiken. De toegang tot de data is echter afhankelijk van de gebruikersrol en de
koppeling die gelegd is tussen een Gebruiker en een Gebied.
Tijdens het synchroniseren zullen wederzijds nieuwe bestandsrecords worden toegevoegd,
gewijzigd of verwijderd. Voor informatie over Organisaties, Gebieden, Peilbuizen,
Gebruikers en Software versies is het synchronisatie moment bepalend en er wordt gekeken
naar de laatste update datum/tijd van die gegevens. Bij meetgegevens, statusgegevens,
logboekgegevens, alert gegevens en GPRS gegevens is de daaraan gekoppelde datum/tijd
bepalend. Nieuwe logo’s, kaarten, foto’s en Software files worden toegevoegd.
Na selectie van ‘Server synchronisatie’  in kolom 1 komt er midden in kolom 1 een keuze
menu:
•
Synchroniseren met data server
•
Ophalen data organisatie
•
Ophalen data gebied
•
Ophalen data peilbuis
Synchroniseren met Server:

2.4.5. Server synchronisatie
Een data server met een LevelLog server applicatie bevat een databestand met voor elke
“Klant” een eigen structuur met ‘Organisaties’, ‘Gebieden’, ‘Peilbuizen’, ‘Gebruikers’ en
‘Software’ zoals in de LevelLog applicatie.
Via een LevelLog applicatie op een (mobile) device met een internet verbinding kan er
via deze beheerfunctie een koppeling met een data server worden gemaakt waarop
een LevelLog server applicatie is geïnstalleerd om zo een te specificeren deel van het
databestand van de data server en van de LevelLog applicatie met elkaar te synchroniseren.
Om dit mogelijk te maken dient vooraf:
•
de serverbeheerder op de server een bestandsdeel voor de betreffende “Klant” te
maken
•
de serverbeheerder vanaf die server een webcode en een tweetal sleutelcodes
voor die “Klant” te genereren
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Met deze functie zoekt de MDSW applicatie verbinding met de data server. Bij het
synchroniseren worden alle basis gegevens over Organisaties, Gebieden, Peilbuizen
(inclusief alle instellingen), Software files en Gebruikers tussen de data server en het
lokale databestand geactualiseerd. Ook worden aanpassingen in het lokale databestand
betreffende Meetgegevens, Alert gegevens, Statusgegevens, GPRS gegevens en Logboek
gegevens van alle Peilbuizen vanuit het lokale databestand naar de data server gestuurd.
Databestanddelen die via de MDSW applicatie per abuis zijn verwijderd, terwijl er daarna
een synchronisatie met de data server heeft plaatsgevonden, kunnen binnen een periode
van 2 weken door de beheerder van de data server weer beschikbaar worden gesteld.
Ophalen data van Server:
Met deze functies kan de gebruiker van de geselecteerde ‘Organisaties’ [of ‘Gebieden’
of   ‘Peilbuizen’ ] over een opgegeven periode alle geselecteerde  Meetgegevens, Alert
gegevens, Statusgegevens, GPRS gegevens en Logboek gegevens vanaf de data server in
het MDSW databestand ophalen. Ook de daaraan gerelateerde gegevens over ‘Gebruikers’
zullen worden gesynchroniseerd.
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In kolom 1 kan de gebruiker een of meer Organisaties  [of Gebieden of Peilbuizen] vanuit
het MDSW bestand selecteren. Naast een periode kan ook worden aangegeven welke soort
gegevens men wenst over te nemen na het activeren van “Ophalen gegevens” functie.

Notities

Met de “Ophalen Statistiek” functie krijgt men snel een overzicht van de beschikbare
gegevens op de data server. Elke tabel geeft dan voor respectievelijk Organisaties,
Gebieden of Peilbuizen:
•
de datum van eerste en laatste meetrecord, alert record, status record en logboek
record
•
het aantal beschikbare meetgegevens, alerts, status/GPRS gegevens en logboek
gegevens
Deze informatie kan worden gebruikt om te besluiten van welke peilbuizen en over welke
periode men gegevens vanuit de data server naar het MDSW bestand wenst op te halen.
De MDSW applicatie geeft een melding indien de synchronisatie van de basis gegevens
met de data server meer dan een week geleden voor het laatst heeft plaatst gevonden. Het
wordt aanbevolen om dan de functie “Synchroniseren met server” te activeren.
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Notities

Contact informatie
VRM Apeldoorn
Oude Apeldoornseweg 36
7333 NS Apeldoorn
Nederland

+31 (0)55 533 54 66
info@vrm.nl
www.levellog.nl

Schermindeling LevelLog Applicatie
Huidige gebruiker
Organisaties

Help
Toegang tot de handleiding

Gebieden

Beheer / Gebruik

Peilbuizen

Schakelen tussen beheer en
gebruik

Functietoetsen
Wijzigen, toevoegen,
verwijderen, bevestigen of
activeren

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Organisaties, gebieden en
peilbuizen selecteren en/of
toevoegen.

Meta-informatie van de
geselecteerde organisatie, het
gebied of de peilbuis.

Nadere informatie over
geselecteerde item met
mogelijkheid tot wijzigen en/of
functies activeren.

