
Índex de continguts

Com puc accedir al Sirena?
Si no disposes d’un compte al Sirena o tens problemes per accedir-hi.
Si ja disposes d’un compte al Sirena.

Que són els dashboards i com els puc crear?
Crear un dashboard de zona.
Crear un dashboard de localització o un dashboard patró.
Com puc eliminar un widget, editar-lo o compartir-lo?
Com puc eliminar o editar un dashboard?

Com fer una anàlisi al Sirena?
Anàlisi Avançada.

Com crear un informe?
Crear un informe a partir d’una plantilla existent
Crear un informe a partir d’una plantilla pròpia.

Com crear alertes al Sirena?
Alerta de llindar
Absència de dades
Excés maxímetre/ Excés reactiva/ Cost
Alerta de túnel
Com puc eliminar/editar una alerta al Sirena?
Com puc editar una alerta al Sirena?

Com fer un estudi de mesura i verificació (M&V)?
Com fer un model Automàtic Base-Line ABC?



1. Com puc accedir al Sirena?

Si no disposes d’un compte al Sirena o tens problemes per accedir-hi:
Clica l’apartat de Contacte del menú de l’esquerra i respon el formulari que apareix, indicant
en l’apartat assumpte si es vol, o bé crear un compte al Sirena o solucionar un problema.
O contestant el següent formulari: https://sostenible.upc.edu/ca/contact

Figura 1: Formulari de contacte del Sirena.

Si ja disposes d’un compte al Sirena:
Per accedir-hi vés a: upc.edu/sirena i clica Autenticació.

Figura 2: Accés al Sirena.

Usuaris UPC Usuaris no UPC

Usuari: usuari UPC (sense @upc.edu). usuari proporcionat.

Contrasenya: contrasenya UPC. contrasenya proporcionada.
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2. Que són els dashboards i com els puc crear?
Els Dashboards són taulells de control personalitzats que mostren indicadors de resum
amb les dades que escullis (widgets).

Existeixen 3 tipus de Dashboards diferents:
· Zona: conté widgets globals (total de la zona).
· Localització: conté widgets únics per l’edifici/localització en concret triada.
· Patró: similar al de localització, però aquest dashboard es repeteix per a totes les
localitzacions.

Figura 3: Tipus de localitzacions.

Per crear un dashboard de zona, col·loca’t a una localització global (dins d’aquesta hi
ha més localitzacions) i clica al + del costat de Dashboards de Zona del menú de l’esquerra.
A la pestanya que surt escriu el nom del dashboard que vulguis crear.

Figura 4: Creació d’un nou dashboard.
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El dashboard que hagis creat apareixerà al menú de l'esquerra, i dins d’aquest pots crear
tots els widgets que vulguis clicant a l’opció nou widget, i posteriorment configurant-lo com
es desitgi. Hi ha molts widgets disponibles, que poden mostrar diferents tipologies de dades.
Llista de widgets disponibles: https://support.dexma.com/hc/es/Widgets

Figura 5: Creació de nous widgets.

Per crear un dashboard de localització o un dashboard patró, col·loca't a una
localització en concret (una que no englobi cap altra localització) i clica al + del costat de
Dashboards de localització o patró del menú de l'esquerra, depenent de si vols crear un
dashboard únic per aquella localització o que aquest sigui comú per a totes les
localitzacions. Per la creació de widgets dins els dashboard el procediment és exactament el
mateix que en el cas anterior de dashboard de zona.

Com puc eliminar un widget, editar-lo o compartir-lo?
Per eliminar un widget ja creat s’ha de clicar a la creueta que apareix a dalt d’aquest.
Si el que es vol fer és editar-lo, clicar el llapis que apareix a dalt d’aquest.
Per compartir-lo, clica el símbol d’enllaç que apareix a dalt del widget i copiar l’enllaç HTML
que apareix per poder-lo adjuntar a una web.
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https://support.dexma.com/hc/es/articles/360012808540--Qu%C3%A9-es-un-widget-#h_10c1930a-51cf-4c0f-8341-46a022a717a4


Figura 6: Opcions d’un widget una vegada creat.
Com puc eliminar o editar un dashboard?
Per eliminar un dashboard s’ha de clicar la creueta que apareix a la part superior dreta.
De la mateixa manera, per editar-lo, s’ha de clicar el llapis que apareix a l’esquerra de la
creu.

Figura 7: Opcions d’un dashboard una vegada creat.

Més informació dels dashboards: https://support.dexma.com/hc/es/Dashboards

4
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3. Com fer una anàlisi al Sirena?
Per poder començar a analitzar els diferents campus de la UPC has de clicar l’apartat
Anàlisi que apareix al menú de l’esquerra de la pàgina. Una vegada estiguis dins,
t’apareixerà en el mateix menú un afegit de diferents opcions d’anàlisi que pots clicar per tal
de començar a analitzar.

Figura 8: Tipus d’anàlisi del Sirena.

Una vegada escollit quin tipus d’anàlisi vols fer, tens diferents opcions:
1. Des de la localització global UPC buscar el dispositiu o dispositius que vols per

l’anàlisi d’entre tots els dispositius que té la UPC.
2. Si estàs en una localització concreta (campus o zona) només t’apareixeran els

dispositius d’aquella localització. Tingues-ho en compte quan busquis els
analitzadors.

5



Figura 9: Selecció dels dispositius en l’anàlisi.

Havent escollit el dispositiu o dispositius només falta triar en quines dates vols fer l’anàlisi,
pot ser un període personalitzat o un preestablert, i escollir la freqüència de dades (cada 15
minuts, horària, diària, setmanal o mensual).
Una vegada configurat, clica el botó Actualitzar.

Una vegada hagin aparegut les dades representades pots:
1. Modificar el gràfic, predeterminat com a gràfic de línies a un gràfic de barres,

circular o de columnes apilades.
2. Exportar les dades a Excel.
3. Desar el gràfic obtingut com a imatge.
4. Afegir el gràfic a un informe personalitzat.

Figura 10: Opcions del gràfic d’anàlisi.

Més informació d’anàlisi: https://support.dexma.com/hc/es/FuncionalidadesAnalisi

Anàlisi Avançada
Dins el menú d’Anàlisi tens l’opció de fer una anàlisi avançada.
Aquesta eina permet analitzar diferents fonts energètiques i altres paràmetres
simultàniament, comparar-los en diferents freqüències, tot això per un únic dispositiu o un
grup de múltiples dispositius. Aquesta anàlisi també té la característica que queda guardada
en l’apartat d’anàlisi avançada per si la volem tornar a utilitzar o editar, com es veu a la
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https://support.dexma.com/hc/es/articles/360015388899-Funcionalidades-de-An%C3%A1lisis-disponibles-en-DEXMA


Figura 11, l’Anàlisi prova, és una anàlisi ja creada que per editar-lo s’ha de fer doble clic a
sobre, i per eliminar-la s’ha de clicar a la creueta de la part superior dreta.

Figura 11: Anàlisi avançada guardada.

Una vegada hagis clicat l’opció d’anàlisi avançada pots procedir a crear la teva anàlisi
clicant a Nova Anàlisi Avançada.
Per afegir les dades que vols analitzar clica Nova Sèrie de dades i selecciona si vols fer
l’estudi amb un Dispositiu únic o amb Múltiples dispositius.
Si esculls l’opció d’un dispositiu únic, només has de configurar de manera obligatòria el
paràmetre que vols estudiar, quin dispositiu vols utilitzar i en quina freqüència vols les
dades.
Per altra banda, si esculls l’opció de múltiples dispositius, has de configurar de manera
obligatòria el paràmetre d’estudi, el dispositiu de referència (per facilitar l’anàlisi), el nivell de
jerarquia (s’utilitzaran tots els dispositius que estiguin assignats sota la zona/localització
escollida), la freqüència de dades i finalment l’operació matemàtica que s’aplicarà al conjunt
de dispositius escollits per unificar les diferents dades.
Per poder editar la configuració de l’anàlisi avançada ja creada:
Opcions a la part esquerra del gràfic:
Si vols canviar el color de la línia del gràfic, clica la rodona de color i escull el color desitjat.
Si vols canviar les dades escollides (editar la configuració escollida a l’inici), esborrar-les o
duplicar-les, clica els tres puntets que surten al costat del nom de la sèrie de dades.
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Opcions a la part inferior dreta del gràfic:
1. Canviar el tipus de gràfic.
2. Canviar la configuració del gràfic (eixos, unitats…).
3. Veure la comparativa anual.
4. Exportar les lectures a Excel.
5. Incloure el gràfic obtingut a un informe personalitzat.

Figura 12: Opcions del gràfic d’anàlisi avançada

Figura 13: Edició de les dades del gràfic d’anàlisi avançada.

Sota el gràfic apareix també una taula resum de les dades representades que també dona
l’opció d’adjuntar-la a un informe personalitzat.

Més informació d’anàlisi avançada: https://support.dexma.com/hc/es/Analisi-Avançat
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4. Com crear un informe?

El sirena dona l’opció de crear un informe a partir d’una plantilla predeterminada (d’entre
més de 20 diferents) o a partir d’una plantilla personalitzada que hauràs d’haver creat
abans.

Per crear un informe a partir d’una plantilla existent has d’anar al mòdul d’Informes
del menú de l’esquerre i clicar Nou Informe. Una vegada estiguis dins, t’apareixeran les
diferents plantilles ja existents i només caldrà que seleccionis la que vulguis (el títol indica
quin tipus de plantilla és) i cliquis el botó de següent que apareix a la part d’avall de la
pàgina.
Ara només queda configurar les característiques de l’informe, escull el títol, l’idioma, els
dispositius que vols que apareguin a l’informe, quins usuaris del Sirena hi poden tenir accés
i a quins se’ls hi vol enviar l’informe per correu, finalment tria quan generar l’informe (si
s’escull una data anterior, apareixeran els informes dels darrers períodes).

Figura 14: Creació d’un nou informe.

Els informes que s’aniran creant segons la periodicitat de l’informe predeterminat
apareixeran dins el nom de l’informe creat, situat al menú de l’esquerra sota la plantilla
predeterminada seleccionada.
Per veure l’informe has de clicar el botó pdf, on seguidament es baixarà el PDF de l’informe
generat.
Si vols editar o eliminar la generació dels informes clicar, respectivament, editar configuració
o esborrar configuració.
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Figura 15: Informes creats a partir d’una plantilla existent.

Per crear un informe a partir d’una plantilla pròpia, primer de tot has d’anar al
mòdul d’Informes i crear la plantilla personalitzada clicant el + que apareix a Plantilles
pròpies del menú de l’esquerra.
Una vegada dins aquest apartat, apareixerà una pàgina com la que es veu a la següent
imatge, on el requadre que apareix a la part superior central hi va el títol de l’informe creat
(el nom que s’escrigui serà el nom de la plantilla). Clicant a afegir bloc de contingut, et
sortirà l’opció d’afegir text dins l’informe, que després podràs editar o eliminar clicant
respectivament el llapis o la creu que apareixen a la part superior dreta del text escrit.
Amb la fletxa de doble direcció que apareix a la part inferior dreta del quadre de text podràs
canviar la mida del requadre, i clicant el quadre de text i arrossegant-lo podràs canviar la
posició/ordre dels apartats de la plantilla.

Figura 16: Creació d’una plantilla pròpia.

Per afegir un gràfic d’anàlisi hauràs d’anar al tipus d’anàlisi que vulguis afegir i com s’ha
explicat en l’apartat corresponent, clicar l’opció d’incorporar el gràfic a un informe, tenint en
compte que la configuració escollida es mantindrà (per tant si s’escull un interval de temps
personalitzat, en l’informe apareixerà aquell interval), finalment escollir si es vol afegir en
una plantilla existent (clicar el nom de la plantilla creada) o si es vol crear una plantilla nova.
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Figura 17: Incloure una gràfica a una plantilla pròpia.

Una vegada finalitzada la plantilla ja podràs anar a l’apartat nou informe i seleccionar-la en
l’apartat Plantilles pròpies i configurar les característiques de l’informe com s’ha exposat en
l’apartat Crear un informe a partir d’una plantilla existent.

Més informació d’Informes: https://support.dexma.com/hc/es/Informes
Més informació d’Informes personalitzats:
https://support.dexma.com/hc/es/Informes_personalitzats
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5. Com crear alertes al Sirena?

Per tal de crear una alerta, ves al mòdul Alertes que apareix al menú de l’esquerra de la
pàgina del Sirena i clica al + de la dreta de Nova Alerta.
Una vegada dins podràs escollir entre diferents tipus d’alertes, escull el que vulguis i clica el
botó següent. És important que a l’hora de crear una alerta estiguis dins una localització
final (sense localitzacions dintre), ja que si no t’apareixerà l’error de la Figura 19, una
vegada cliquis següent.

Figura 18: Creació d’alarmes.

Figura 19: Error per estar a una localització de zona.

Alerta de llindar
Aquest tipus d'alerta serveix per marcar un màxim o un mínim, si se supera aquest valor
mínim, s'activarà l'alerta.
Configuració: Escollir el nom de l'alerta, imposar la condició límit i triar quantes mesures
consecutives han de passar perquè s'activi l'alerta (si la mesura és en hores i seleccionem
3, s'activarà després de 3 hores consecutives), escollir els dispositius de la localització als
que es vol aplicar, desseleccionar si hi ha alguna hora/dia que no es vol tenir en compte i
finalment triar la freqüència d'avis i a qui es vol que li arribi un correu d'alerta (a part de
seleccionar la persona, s'ha de seleccionar també el quadrat de selecció), l'opció de SMS
no funciona.
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Absència de dades
Si el dispositiu/s escollits no envien dades, s'activarà aquesta alerta.
Configuració: Escollir el nom de l'alerta, les hores que han de passar per fer l'avís, escollir
els dispositius de la localització als que es vol aplicar, i finalment triar la freqüència d'avis i a
qui es vol que li arribi un correu d'alerta (a part de seleccionar la persona, s'ha de
seleccionar també el quadrat de selecció), l'opció de SMS no funciona.

Excés maxímetre/ Excés reactiva/ Cost
Aquests tres tipus d'alarma no es poden utilitzar en aquest moment, ja que no està
configurada la contractació/els dispositius.

Alerta de túnel
Aquesta alerta, afegeix un marge inferior i un marge superior (segons el percentatge donat)
calculat a partir de dades de setmanes anteriors, i s'activarà quan les dades actuals
excedeixin algun d'aquests límits.
Configuració: Escollir el nom de l'alerta, escollir els dispositius de la localització als que es
vol aplicar, triar la font energètica a avaluar, la freqüència en la qual es volen avaluar les
dades, el nombre de setmanes anteriors a comparar, quin tipus d'operació d'agrupació de
dades (mitja o mediana) es vol per fer el càlcul dels valors a comparar, quins dispositius es
volen avaluar, i el % de marge superior i inferior sobre el valor de l'agrupació anterior, i
finalment triar la freqüència d'avis i a qui es vol que li arribi un correu d'alerta (a part de
seleccionar la persona, s'ha de seleccionar també el quadrat de selecció), l'opció de SMS
no funciona.

Com puc eliminar/editar una alerta al Sirena?
Per tal d’eliminar una alerta al Sirena has d’anar al menú de l’esquerra dins el mòdul
d’Alertes i clicar la creu vermella que apareix al costat de l’alerta creada quan passes el
ratolí per sobre. Per trobar més fàcilment l’alerta, situat a la localització en la que has creat
l’alerta.

Figura 20: Eliminar una alerta.
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Com puc editar una alerta al Sirena?
Per tal d’editar una alerta al Sirena ja creada, has d’entrar a l’alerta creada, que trobaràs al
menú de l’esquerra dins el mòdul d’Alertes. Una vegada dins l’alerta, clica al botó
Configuració que apareix a la part superior i ja pots editar l’alerta.

Més informació d’alertes: https://support.dexma.com/hc/es/Alertes
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6. Com fer un estudi de mesura i verificació (M&V)?

Aquest tipus d’informes tenen com a objectiu fer el seguiment i la verificació d’un projecte
d’estalvi energètic.

Per iniciar un informe tipus mesura i verificació has d’anar a l’apartat M&V del menú de
l'esquerra i clicar el + que apareix a la pàgina, al costat de Projectes de MiV.
Una vegada dins, ja pots configurar el teu informe, escollint el títol, el període dins el qual es
farà el seguiment d’estalvi, el tipus de projecte que es vol fer (Gestió energètica,
il·luminació…), la font energètica a estudiar, la resolució (freqüència de dades), el dispositiu
d’estudi, el percentatge d’estalvi que es vol aconseguir i quin és el mètode de càlcul del
període de referència per fer la comparativa. D’aquesta última opció es pot escollir o agafar
el període de referència a partir rangs temporals o a partir d’una fórmula proposada.

Figura 21: Creació d’un projecte de Mesura i Verificació.

Com fer un model Automàtic Base-Line ABC?
Dins l'apartat M&V, al menú de l'esquerra, pots trobar el mòdul Automàtic Baseline
Calculator. Aquesta opció permet crear fórmules de base mitjançant la regressió lineal que
després podràs utilitzar en els projectes de mesura i verificació.
Una vegada configurada la fórmula amb el Baseline calculator, podràs afegir-la al projecte
de Mesura i verificació clicant l'apartat Measure and verification (M&V).
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Figura 22: Creació de un model Automatic Baseline Calculator.

Més informació de Mesura i Verificació:
https://support.dexma.com/hc/es/Projectes_Mesura_i_Verificacio
Més informació de l’Automatic Baseline Calculator (ABC):
https://support.dexma.com/hc/es/Automatic_Baseline_Calcultaor
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