
Kom godt i gang  
med ista online 
Forbrugsovervågning på nettet

ista online
Beboer



Første gang du logger på

Gå til www.istaonline.dk og log ind med det brugernavn og kodeord, 
du modtog i velkomstbrevet. Første gang du logger på ista online anbe-
faler vi, at du – for en sikkerheds skyld – ændrer dit kodeord.

1.  Klik på fanen indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen.
2.  Indtast din e-mail adresse og klik på ”Opdater e-mail”. 

Vær opmærksom  på, at det er på denne adresse, du vil modtage et 
nyt kodeord, hvis du skulle glemme det  
tidligere.

3. Indtast nyt kodeord og klik på ”Skift kodeord”.
4. Gem profil.

Velkommen til ista online

Denne guide hjælper dig godt i gang med at brugen af ista online, som 
er en webportal til let forbrugsovervågning.

God fornøjelse.



Let navigation og overblik

Fra forsiden på ista online har du et let overblik over dit forbrug. Via 
fanerne kan du klikke dig videre til ”Dokumenter”, hvor du finder din 
seneste forbrugsopgørelse, og ”Indstillinger”, hvor du kan ændre e-
mail adresse og kodeord. 

Se års- og dagsforbrug

Under ”Forbrug” kan du se dit forbrug måned for måned, eller dag for 
dag. På den måde kan du løbende følge forbruget, og reagere på even-
tuelle uregelmæssigheder.

1. Valg af forbrugstype – vand, varme, el eller energi.
2. Indstilling af år der ønskes vist.
3.  Her ses årsforbruget måned for måned.
4. Ved klik på en søjle i diagrammet vises dagsforbrug. 
5.  Klik på ikonerne for akkumuleret forbrug, graddage, beregning 

af forbrug for en periode, zoom og for at overføre data til andre 
formater f.eks. Excel.

IndstillingerDokumenter
Forbrug

www.ista.dk



Sådan følger du dit for-
brug på din SmartPhone 
Kom godt i gang med istas app

ista app

Med istas app kan du følge dit forbrug på 
SmartPhone – når og hvor det passer dig. Ved 
hjælp af forskellige visninger, kan du let holde 
øje med dit energiforbrug og reagere på unatur-
ligt forbrug. Denne guide hjælper dig hurtigt i 
gang med at bruge app’en.

God fornøjelse.



Sådan logger du på
Indtast dit brugernavn og password, som er det samme som du har 
fået til ista online.

Hurtigt overblik
Når du logger ind vises et statusbillede, som giver dig et hurtigt 
overblik over, om dit forbrug ligger inden for normalen.



Få vist forskellige forbrugstyper
I hovedmenuen kan du skifte mellem visning af forskellige for-
brugstyper.  

Se samlet forbrug eller pr.  måler/lokale
I rullemenuen ”Måler” kan du vælge at få vist det samlede forbrug, 
eller detaljeret forbrug pr. måler eller lokale.



Se forbrug for en periode eller sammenlign to 
perioder 
I rullemenuen ”Regnskabsperiode” vælges den periode, du ønsker 
vist. Ved at vælge en anden periode under ”Sammenlign med an-
den periode” vises forbruget for de to perioder i søjlediagrammet, 
så du kan sammenligne.

Visning af konkrete værdier
I alle skærmbilleder er det muligt at se de konkrete vær-
dier. Klik på den blå pil i øverste højre hjørne og marker 
”Vis tal i tabel”/”Vis tal på søjler” i venstre hjørne.
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