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CURVES Web

CURVES via webben eller på dator (Windows)
CURVES kan antingen nås via webben eller installeras på dator (Windows). 

Den här manualen behandlar CURVES Web (CURVES via webben).

CURVES Web är mobilanpassad och ger en tydlig visualisering av tempera-
turer och förbrukning, med enklare funktioner för att se grafer och statistik. 
Syftet med webbversionen är att man enkelt ska kunna se information. 

Curves Windows (CURVES på dator) ger tillgång till det fullständiga pro-
grammet. Den versionen behövs för att sköta underhåll av databasen, ställa 
in larm, debitera, eller integrera för kommunikation mellan olika komponen-
ter i ett IMD- eller fastighetsstyrsystem. CURVES Windows behandlas i en 
särskild manual.

Webbaccess
CURVES Web nås via https://curves.ecoguard.se. 

CURVES Insight, vilket är hyresgästers webbinloggning, nås på följande 
hemsida: https://insight.ecoguard.se. CURVES Insight behandlas i en sär-
skild manual.

Start
Öppna https://curves.ecoguard.se i en webbläsare. 
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•	 För	förstagångs-användare:	Gå till registrering nederst till vänster. 
•	 Registrerad	CURVES	Web-användare:	Gå	till	Logga in uppe till höger.

Registrering
Det finns 2 alternativa sätt att registrera sig för webbversionen:
•	 Alternativ	1:	Ny	användare.	
•	 Alternativ	2:	Registrerad	CURVES	Windows-användare.

Registrering Alternativ 1: Ny användare
Kontakta en administratör för att få inloggningsuppgifter.

Registrering Alternativ 2: Registrerad CURVES Windows-användare

•	 Ange	Befintliga	inloggningsuppgifter	för	CURVES	Windows:	
Användarnamn, Lösenord, Databas.

•	 Ange	e-postadress.	CURVES	information	kommer	i	fortsättningen	att	
mailas till registrerad mail.

•	 Välj	lösenord.	Vi	rekommenderar	att	du	använder	samma	som	för	
CURVES Windows. 

•	 Klicka	på	Registrera.
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Inloggning

•	 Ange	E-post och Lösenord och logga in (lösenordet är känsligt för versa-
ler/gemena). 

•	 Håll mig inloggad: Bocka för om du vill bli inloggad automatiskt nästa gång 
du besöker den här sidan. 

Först	öppnas	detta	fönster:



CURVES Web – Manual Sida 6

Om fönstret är smalt kan du via  uppe till höger öppna flikarna.

Uppdatera användarprofil
•	 Gå	till	Användarprofil överst till höger.

Om så önskas: Ändra uppgifter eller Byt lösenord. 

Domänmedlemskap
Här kan du i CURVES Web få tillgång till den/de domäner som du har tillgång 
till i CURVES Windows.
•	 Klicka	på	Skapa från windows inloggning.
Då öppnas ett nytt fönster:
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•	 Ange	Användarnamn, Lösenord, Databas för CURVES Windows.
•	 Klicka	på	Skapa.

Administratör

Fliken	Användare finns bara om du är behörig administratör. Om du som 
administratör klickar på Användare får du upp en lista över medlemmar i 
aktuell grupp. Här kan du administrera behörigheter.

Här kan du via knappen  se och ändra en medlems Roller och Rättigheter.
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Via Rättigheter —> Lägg till kan man ge medlemmen en specifik behörighet 
(=tillgång till del av beståndet, det som i CURVES Windows kallas trädet). 

Under Åtkomst:
•	 Ja,	…”		innebär	att	man	ger	en	behörighet	till	del	av	beståndet.	Flera	

åtkomster kan skapas.
•	 Nej,	…	”		innebär	att	man	nekar	användaren	behörighet	till	en	del	av	

beståndet.
Tilldelad	behörighet	(Ja)	går	alltid	före	en	begränsad	behörighet	(Nej).
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Under fliken Användare -> Medlemmar kan du också:
•	 Ta	bort	en	medlem.	
•	 Registrera	en	ny	medlem.	
•	 Bjuda	in	en	medlem	som	är	användare	i	CURVES	Web	till	aktuell	

domän.

      

Översikt
 är startsidan.

Domäner är de bestånd (trädstrukturer) som användaren har åtkomst till. 
•	 Klicka	på	Domäner. Då visas de bestånd som användaren har åtkomst till 

till höger om Domäner (här EcoBo).

•	 Markera	ett	av	trädens	namn,	om	du	har	åtkomst	till	flera	träd.'
•	 Klicka	på	Bestånd. Du får då upp trädstrukturens logiska grupperingar 

från fastigheter ner till lägenheter och rum. 

I rutan Sök i bestånd kan man söka efter adresser, nodnamn, objekt, givar-
nummer och mätarnummer. 
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Zooma fönster
För	att	zooma	in	hela	fönstret:	tryck	ner	knappen	CTRL	och	scrolla	med	
musen. 

Zooma graf
För	att	zooma	i	en	graf:	tryck	ner	vänster	musknapp	och	rita	en	ruta	över	ett	
område	som	ska	zoomas	in.	Återställ	med	knappen	Återställ zoom. 

Beståndet (trädstrukturen)
Trädstrukturen i CURVES Web är den samma som i CURVES Windows.

•	 Klicka	på	Bestånd. 

I vänstra delen av fönstret visas hela trädstrukturen som användaren har åt-
komst till. I den stora högra delen av fönstret visas aktuell nod högst upp och 
undernoder nedanför via fliken översikt. Man klättrar upp eller ner i trädet 
i endera del av fönstret. I den vänstra delen av fönstret klättrar man genom 
att klicka på pilen bredvid noden. 

Högre upp i trädstrukturen finns bara fliken Översikt.	När	man	kommer	läng-
re ner i trädet tillkommer flikarna Förbrukning och Temperatur. På objektnivå 
(lägenhet) tillkommer flikarna CURVES Insight och Uthyrning. 
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I översiktsbilden för ett objekt presenteras:
•	 Objektsnummer	m.m.
•	 De	givare	och	mätare	som	är	installerade	i	lägenheten	med	serienummer.
•	 Min,	medel	och	max	inomhustemperatur	för	den	senaste	månaden.

På objektnivå (lägenhet) kan man också få en översikt över rummen i objek-
tet. Klicka på pilen till vänster om objektsymbolen och markera ett rum. Då 
kommer en översikt över givare i det rummet.

Förbrukning
Alternativ 1: Fastighet/byggnad/grupp
•	 Markera	den	nivå	i	vänstra	trädet	(fastighet/byggnad/grupp)	som	du	vill	se	

förbrukningen för. 
•	 Klicka	på	fliken	Förbrukning. 
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•	 Välj	tidsperiod:	
 – Period med pilen ,  

eller 
 – Klicka på Egen period. 

För	alternativet	Egen period:
•	 Välj	egen	period:	Från	År och Månad.
•	 Välj	Längd: 1 till 6 månader.

•	 Klicka	på	Ok.
•	 Välj	Förbrukningstyp.
•	 Välj	Gruppering (Lägenhet eller Byggnad). 
•	 Välj	Jämförelse (Ingen eller Föregående år). 
•	 Klicka	på	Visa.
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Nu	kommer	grafer	med	förbrukning	för	olika	lägenheter	samt	en	tabell	med	
förbrukning per lägenhet och totalt.

Genom att peka på en av årets staplar får man en ruta med objektnummer, 
tidsperiod och förbrukning. 

Genom att klicka på ikonen  uppe till höger kan man spara grafen som 
PDF	eller	bild.	

Tabellen kan man kopiera genom att markera och högerklicka -> Kopiera 
och klistra in i ett annat program.

Alternativ 2: Objekt/lägenhet
•	 Markera	det	objekt/lägenhet	som	du	vill	se	förbrukningen	för.	
•	 Klicka	på	fliken	Förbrukning. 

•	 Välj	Period (år). 
•	 Välj	Förbrukningstyp.
•	 Klicka	på	Visa.
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Nu	kommer	grafer	med	förbrukning	för	olika	månader	samt	en	tabell	med	
förbrukning per månad och totalt för lägenheten.

Genom att klicka på ikonen  uppe till höger kan man spara grafen som 
PDF	eller	bild.	

Tabellen kan man kopiera genom att markera och högerklicka -> Kopiera 
och klistra in i ett annat program.
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•	 Klicka	på	en	månadsstapel.	Då	får	man	en	graf	med	staplar	för	varje	dag	i	
månaden. 

Genom att peka på en av staplarna får man en ruta med mera information. 
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Temperatur
Alternativ 1: Fastighet/byggnad/grupp

•	 Markera	den	nivå	i	vänstra	trädet	(fastighet/byggnad/grupp)	som	du	vill	se	
förbrukningen för. 

•	 Klicka	på	fliken	Temperatur. 
•	 Välj	tidsperiod:	
 – Period med pilen ,  

eller 
 – Klicka på Egen period. 

För	alternativet	Egen period:
•	 Välj	egen	period:	Från	År och Månad.
•	 Välj	Längd: 1 till 6 månader.

•	 Klicka	på	Ok.

•	 Klicka	på	Visa.
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Nu	kommer	grafer	med	temperaturkurvor	under	perioden	samt	en	tabell	
med	medel-	min-	och	maxtemperaturer	per	lägenhet	samt	medelvärden	för	
alla lägenheterna.

Kurvorna visar: 
•	 Innetemperaturer	för	varje	lägenhet	(heldragna	linjer,	skalan	till	vänster),	
•	 Medeltemperatur	inne	(streckad	linje,	skalan	till	vänster),	
•	 Utetemperatur	(punktlinje,	skalan	till	höger),

Genom att peka på en av kurvorna får man en ruta med objektnummer och 
medelemperatur för den dagen. 

Den utetempgivare som visas är den som är placerad närmast i trädstruk-
turen. Viktigt att det finns en utetempgivare för varje område för att få 
korrekt information i grafen.

Genom att klicka på ikonen  uppe till höger kan man spara grafen som 
PDF	eller	bild.	

Om man klickar på ett lägenhetsnummer i tabellen kommer man till över-
siktssidan för den lägenheten. 

Tabellen kan man kopiera genom att markera och högerklicka -> Kopiera 
och klistra in i ett annat program.
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Alternativ 2: Objekt/lägenhet

•	 Markera	önskat	objekt/lägenhet	i	trädet	till	vänster.	
•	 Klicka	på	fliken	Temperatur. 
•	 Välj	tidsperiod:	
 – Period med pilen ,  

eller 
 – Klicka på Egen period. 

För	alternativet	Egen period:
•	 Välj	Dygnsperiod Från och Till.
•	 Välj	Upplösning: Dygn, Timme eller Kvart.

•	 Klicka	på	Ok.
•	 Klicka	på	Visa.
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Nu	kommer	rutor	med	min,	medel	och	max	temperatur	för	perioden.

Vidare kommer grafer som visar: 
•	 Innetemperaturer	för	tidsperioden	(heldragen	linje,	skalan	till	vänster).	 

För	objekt	med	flera	rum	med	givare	får	man	en	graf	för	varje	rum	och	en	
streckad graf för medelvärdet. 

•	 Utetemperatur	(punktlinje,	skalan	till	höger).

Den utetempgivare som visas är den som är placerad närmast i trädstruk-
turen. Viktigt att det finns en utetempgivare för varje område för att få 
korrekt information i grafen.

Genom att peka på en av linjerna får man en ruta med värden för den aktu-
ella dagen.

Genom	att	klicka	på	texterna	Innetemperatur etc på listen under grafen kan 
man tända och släcka olika linjer. 

Genom att klicka på ikonen  uppe till höger kan man spara grafen som 
PDF	eller	bild.	

Zooma graf
För	att	zooma	i	en	graf:	tryck	ner	vänster	musknapp	och	rita	en	ruta	över	ett	
område	som	ska	zoomas	in.	Återställ	med	knappen	Återställ zoom uppe till 
höger i grafen.
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CURVES Insight
Med CURVES Insight får boende i lägenhet och hyresgäster för lokaler kun-
skap och förståelse för sin egen konsumtion. Varje hyresgäst/bostadsinne-
havare loggar själv in via ett webbgränssnitt för att se sin egen förbrukning. 
Presentation sker i grafform där kostnad och förbrukning presenteras. 

CURVES Insight beskrivs i en egen manual. 

•	 Markera	önskat	objekt/lägenhet	i	trädet	till	vänster.	
•	 Klicka	på	fliken	CURVES Insight. 

•	 Klicka	på	Öppna CURVES Insight. 
Du kommer automatiskt att loggas in som nuvarande hyresgäst och få 
samma vy som boende/hyresgäst i CURVES Insight. Detta kräver att man 
konfigurerat denna tjänst i CURVES Web. 

Hyresgästen kan se sin förbrukning jämfört med en normalförbrukning 
eller	normalkostnad.	Se	exempel	nedan.	Fastighetsägaren måste i CURVES 
Windows lägga in en normalförbrukning för olika delar av beståndet för 
att hyresgästan ska få upp en normalförbrukning och en jämförelse med 
normalförbrukningen.
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Uthyrning
I	Fliken	Uthyrning hanteras in- och utflyttningar.

Detta är knutet till CURVES Insight, hyresgästen personliga webb-inlogg-
ning. Inloggning sker med e-postadress och lösenord. Hyresgästen kan själv 
ändra e-postadress och lösenord.

Vid ändring av hyresgäst kommer den gamla hyresgästen inte längre se 
mätvärden i CURVES Insight. Den nya hyresgästen ser sin förbrukningsinfor-
mation från och med inflyttningsdatum. 

E-postadress måste finnas inlagt för att CURVES Insight ska fungera för 
hyresgästen.

•	 Markera	önskat	objekt/lägenhet	i	trädet	till	vänster.	
•	 Klicka	på	fliken	Uthyrning. 

•	 Klicka	på	Lägg till för att lägga till uthyrning.
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•	 Klicka	på	Ändra för att ändra inloggningsuppgifter för en befintlig hyres-
gäst.

•	 För	ny	hyresgäst:	klicka	på	Byt lösenord och byt. (Den här funktionen 
används för att förhindra att en ny hyresgäst kan se historiken för en tidi-
gare	hyresgäst.	Funktionen	påverkar	inte	systemet	i	övrigt.	Den	används	
bara för att generera ett nytt lösenord.)
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