جداول اطالعات توصیفی مشترکین
شرکت آب و فاضالب استان سمنان

بسمه تعالی
 تمام اجزاء زیر می بایست برداشت شده و اطالعات توصیفی مربوطه به آنها لینک گردد:
ا -اطالعات توصیفی مشترکین

اجزاء زیر در آینده به داده های فعلی اضافه می گردد:
اطالعات در فیلدهای مشترکین اضافه خواهد شد.

 موارد زیر در هنگام تکمیل جداول اطالعات توصیفی می بایست رعایت گردد:
-

در فیلدهای چندگزینه ای به جای موارد غیر معمول "غیره" ذکر شده که باید پیمانکار به جای آن ،مورد استفاده
شده را وارد کند.
فیلدهایی که ماهیت نوشتاری دارند باید از نوع ) Text(Stringبوده و فیلدهای عددی باید از نوع  Doubleباشند.
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جداول اطالعات توصیفی مشترکین
شرکت آب و فاضالب استان سمنان

 جداول اطالعات توصیفی
ا -اطالعات توصیفی مشترکین:
تیپ وکتور :پوینت
ردیف

عنوان فیلد

شرح فیلد

1

کد اشتراک

کد اشتراک مربوطه

2

X

موقیت طول جغرافیایی کنتور

3

Y

موقعیت عرض جغرافیایی کنتور

4

کد پستی*

عدد ده رقمی

5

نام

نام مشترک

6

نام خانوادگی

نام خانوادگی مشترک

7

جنس لوله انشعاب آب

فوالد –  - PPچدن داکتیل  - GRP -PE-پلی اتیلن - PVC-غیره

8

قطر لوله انشعاب آب

به اینچ

9

تاریخ نصب انشعاب آب**

به صورت یک عدد شش رقمی مانند 970522

10

قطر لوله اصلی آب (شبکه)

به میلیمتر

11

نوع کاربری

مسکونی – تجاری  -غیره

12

فاصله حوضچه کنتور از دیوار نبش

به متر با دو رقم اعشار

13

فاصله حوضچه کنتور از دیوار جانبی

به متر با دو رقم اعشار

14

پیمانکار نصب انشعاب آب

نام شرکت پیمانکار نصب انشعاب آب

15

جنس لوله انشعاب فاضالب

پلی اتیلن -بتنی  - upvc -بتنی با پوشش پلیاتیلن  – GRP -غیره

16

قطر لوله انشعاب فاضالب

به میلیمتر

17

تاریخ نصب انشعاب فاضالب

نام شرکت پیمانکار مجری طرح

18

قطر لوله اصلی فاضالب (شبکه)

به میلیمتر

19

پیمانکار نصب انشعاب فاضالب

نام شرکت پیمانکار نصب انشعاب فاضالب

20

آدرس

آدرس پستی مشترک

*جهت اتصال به سیستم  GNAFمورد نیاز می باشد.
**در صورت نبود تاریخ دقیق ماه و روز از صفر استفاده شود به طور مثال 820000
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