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in het Kort: Wat is NPS ?



NPS =Netuser Paid Services 

- NPS is een Web service voor de netgebruiker* die zijn verbruik of productie zelf 
wenst op te volgen

- NPS Platform is in eigen beheer van de netgebruiker, om elk moment van de dag de 
reeds beschikbare meetdata van gas- en elektriciteit-meetpunten (op basis van EAN’s) 
te raadplegen

- NPS bevat een Exportservice die meetdata van alle gewenste EANs naar een mailbox 
of FTP-server van de gebruiker zendt

- de volgende data zijn beschikbaar : alle gas en elektriciteit EANS op het 
Fluviuswerkingsgebied (Fluvius is onstaan uit de Fusie van EANdis en Infrax)”



NPS =Netuser Paid Services 

- Analysemogelijkheden via de webapplicatie o.a. een JAVA-applet 

(vergelijkingen, trends,…)

- Downloaden van reële lastprofielen in Excelformaat (.CSV)

- De meetdata in NPS: presentatie ook mogelijk dmv tabellen en grafieken 

- Eigen beheer van NPS-gebruikers en hun rechten op het online NPS-webplatform

- Na voorlegging van volmachten kunnen ook EAN’s van derden toegevoegd 
worden



Webplatform NPS 



Raadplegen van gegevens



Raadplegen van gegevens in NPS

Onderstaande gegevens zijn beschikbaar voor 3 jaar *

(*vanaf de laatste netgebruiker/meterwissel)

Indexen van maandelijks 
of jaarlijks uitgelezen 
meters

• Voor alle beschikbare 
tariefperiodes

• Voor alle beschikbare 
registers

Historische 
maandoverzichten

• Verbruiken (actief & reactief) 

• Vermogens

• Utilisatiefactor

Reële lastprofielen voor 
telegelezen meters

• Kwartierwaarden (Elektriciteit 
– Actief & Reactief)

• Uurwaarden (Gas – Bruto & 
Netto)



Meetdata en meterstanden van een maandelijks 
gelezen meter

Alle registers met hun meterstanden 
(Elektriciteit)

het actief verbruik op dagregister 
(HI) voor 2 maanden 
(Elektriciteit)



Grafieken voor een maandelijkse meter
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Jaaroverzicht dag/nacht verbruiken voor 12 
maanden

Reactief verbruik voor 12 maanden



Opties voor een telegelezen meter
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• Verbruiken & vermogens in 
tabelvorm

• Verbruiks- & vermogens grafieken
• Utilisatiefactor als grafiek
• Reële lastprofielen
• Grafische analyse 

Detailgrafiek (A,I,C)
Overlappende periodes
Overlappende EAN’s

• Downloaden van reële lastprofielen 
(.csv)



Reële lastprofielen downloaden voor telegelezen meters
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Een periode van uw keuze selecteren

De .csv output kan u ook in een spreadsheet verder bekijken/verwerken

Kanaal Tijdstip Waarde Validatie Reden Eenheid

A 01/01/2020 00:15 4 N ORIG KWH

A 01/01/2020 00:30 2 N ORIG KWH

A 01/01/2020 00:45 4 N ORIG KWH

A 01/01/2020 01:00 0 N ORIG KWH

A 01/01/2020 01:15 4 N ORIG KWH

A 01/01/2020 01:30 1 N ORIG KWH

A 01/01/2020 01:45 55 N ORIG KWH

A 01/01/2020 02:00 55 N ORIG KWH

A 01/01/2020 02:15 4 N ORIG KWH

A 01/01/2020 02:30 1 N ORIG KWH

A 01/01/2020 02:45 1 N ORIG KWH

A 01/01/2020 03:00 1 N ORIG KWH

A 01/01/2020 03:15 1 N ORIG KWH

A 01/01/2020 03:30 1 N ORIG KWH



RLP grafiekvoorbeeld voor telegelezen meter
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• 1 aansluitpunt vergeleken in 2 periodes van 
telkens 4 dagen in december

• Op elkaar getoond

• Actief, inductief en capacitief verbruik getoond 
van 25 december tem 01 januari



Gebruikers en beheersrollen in NPS web
We maken het onderscheid tussen 3 types gebruiker (met elk een typische rol):

1 Primair Contact 

▪ Gebruiker met de meeste rechten

▪ 1 “primair contact” per contract

▪ 1ste aanspreekpunt voor Fluvius en NPS-gebruikers en beheerders

Beheerder(s)

▪ Onbeperkt aantal beheerders

▪ Heeft slechts iets beperktere rechten

Normale gebruiker(s)

▪ Enkel raadplegen van gegevens/ geen bestellingen
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Gebruikers en beheers rollen in NPS

Via de NPS-interface kunnen “beheerders” of het “primair contact” gebruikers 
van het contract beheren

• Gebruikers aanmaken en rechten toekennen via de NPS web interface.

• Gebruikers verwijderen via de NPS web interface

• Algemeen beheer van gebruikers (paswoord wijzigen, deblokkeren)

• Het “primair contact” kan niet gewijzigd worden via de web interface

• Gebruikers en beheerders toevoegen is gratis en kan onbeperkt !
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Gebruikers en beheers rollen in NPS
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Automatische exporten



Automatische exportfiles

• beschikbare meetgegevens worden op vaste tijdstippen gestuurd

• er zijn 6 varianten in de export bestanden (export catalogus)

• Deze bestanden zijn opgebouwd als .csv

“.csv” kan geopend en bewerkt worden in spreadsheets zoals bvb Excel

• Verzending via:  

❑ een zelf in te stellen FTP-server op poort 21 (folder instelbaar)

OF

❑ een zelf in te stellen mailbox



Overzicht NPS Exporttypes
EXPORT-type Descriptie Verzending Opname/meettype

Export 91

AMR Daily original

Individuele reële lastprofielen (RLP) met berekende, originele,  
niet gevalideerde kwartierwaarden van DAG-1

Dagelijks E13 - AMR

Export 92

AMR Daily update

Update van gevalideerde, berekende kwartierwaarden voor 
individuele, RLP, Verstuurd vanaf DAG+2, Kan eventueel nog 
ongevalideerde kwartierwaarden bevatten die veranderd zijn 
ten opzichte van de originele export

Dagelijks 

indien updates 
beschikbaar

E13 - AMR

Export 93

AMR Monthly definitive

Individuele RLP met gevalideerde, berekende kwartierwaarden 
voor alle dagen van de maand

Maandelijks

+10 dagen

E13 - AMR

Export 94

MMR Definitive

Berekende , gevalideerde verbruiken en maxima met de 
respectievelijke indexen gebruikt voor de berekening, Inclusief 
standaardmaand- of jaarverbruik voor actieve energie

Maandelijks

Jaarlijks

B17 – MMR
B18  – YMR

Export 95

AMR Daily consumption

Berekende, gevalideerde dagverbruiken per tariefperiode, Bevat 
totaalgegevens voor DAG-2

Dagelijks E13 - AMR

Export 96

AMR Monthly Consumption

Berekende gevalideerde maandverbruiken per tariefperiode, 
bevat totaalgegevens van MAAND -1

Maandelijks

+12 dagen

E13 - AMR



Automatische exportfiles/beheer

Om automatische exporten voor een aansluitpunt te activeren 
volstaat het om tijdens het toevoegen of verlengen van een 
aansluitpunt de optie “Exporten” aan te vinken.

Dit gebeurt éénmalig en kan achteraf NIET meer worden gewijzigd

-> Verlenging is de enige manier om de exportservice van een
bestaand aansluitpunt te activeren of  te deactiveren

NPS zal blijven trachten alle exporten te bezorgen wanneer er
technische problemen zijn aan de kant van de FTP-ontvanger



Automatische exportfiles/beheer

Wijzigingen aan de exportgebruiker kunnen ten allen 
tijde worden doorgevoerd via NPS en gaan 
onmiddellijk van kracht.



Kostprijs



Activatiekosten voor NPS-gebruik

Eenmalige activatiekost*

Automatisch AMR meetpunten 
(met/zonder exports)

*voor eigen meetpunten zal geen activatiekost aangerekend worden

*jaarlijks zal u gevraagd worden per mail om de meetpunten, kosteloos, opnieuw te vernieuwen om toegang te behouden



Contactgegevens



Contactgegevens
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NPS Servicecenter:

marktwerking@fluvius.be

Tel: 09/263.30.94 (Kantooruren)

Link naar NPS Website

mailto:marktwerking@fluvius.be?subject=NPS%20
http://www.indexis.be/NPS
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