Aplikace pro on-line objednávku programů EHK
V internetovém prohlížeči zadejte adresu http://www.szu.cz/zadavani-vysledku-ehk nebo ze stránek
http://www.szu.cz vyberte SZÚ - Zadávaní výsledků EHK - odkaz on-line

1. Přihlášení do aplikace

Před vyplněním objednávky je potřeba se přihlásit a zadat požadované přístupové údaje.
Kód laboratoře = třímístné číslo vaší laboratoře
Heslo = přístupové heslo.
Pokud heslo neznáte, je možné si je nechat zaslat elektronickou poštou na dříve zaregistrovanou e-mailovou adresu. V
tomto případě klepněte na tlačítko „Zaslat heslo na email“. V případě úspěšného odeslání se objeví informační pruh s
adresou elektronické pošty, kam bylo heslo odesláno. Přejděte do elektronické pošty, vyzvedněte si heslo a zadejte je
do pole „Heslo“.
Klepněte na tlačítko „Přihlásit“.

Změna hesla
Pokud chcete heslo změnit, vyplňte v přihlašovacím formuláři kromě kódu a hesla také pole „Nové heslo“ a „Potvrzení
nového hesla“. Pozor! Obsah obou polí se musí shodovat. Nové heslo by mělo mít minimálně 6 znaků a maximálně 15
znaků.
Klepnutm na tlačítko „Přihlásit“ změníte heslo a přihlásíte se do aplikace.

Nápověda
Pokud chcete vyvolat nápovědu k aplikaci , klikněte na odkaz „Nápověda“ a otevře se vám dokument v prohlížeči pro
pdf formát.

2. Zpřístupnění funkcí aplikace pro přihlášenou laboratoř

Klepněte na tlačítko „Objednávka EHK“, pokud chcete zadávat, upravovat nebo tsknout objednávku programů EHK.
Klepněte na tlačítko „Kontaktní údaje“, pokud je chcete upravovat.

3. Objednávka programů EHK

Vyplňují se sloupce žlutě podbarvené. Políčka ve sloupci fungují jako přepínače a opakovaným kliknutm na ně měníte
výběr. (Objednání = zaškrtnutí. Pokud chcete objednat některý program, je potřeba kliknout na políčko ve sloupci
„OBJEDNAT série“ a zaškrtnout je. Poté se teprve zpřístupní sloupce „doprava“ a „větší množství“ .
Sloupec „doprava“ je předvyplněn jako zaškrtnutý. Pokud nechcete platt dopravné, lze vyzvedávat vzorky osobně na
AP CEM. V tomto případě zrušte zaškrtnut.
Sloupec „větší množství“ předvyplněn není, protože většině laboratoří stačí rozesílané množství vzorku. (Pro informaci
je uvedeno ve sloupci „Objem vzorku“.í Pokud potřebujete dvojnásobné množství, zaškrtněte příslušné políčko.
Pokud potřebujete zaslat nějaké sdělení k objednávce, zapište je do poznámky „Sdělení pro AP CEM“.

Ukládejte zadané údaje
Kdykoliv během objednávání můžete kliknout na tlačítko „Zapsat“ (vlevo doleí. Zobrazí se informační pruh „Data
uložena“.
Informační pruh lze skrýt klepnutm na symbol „x“ na konci řádku.
V horním informačním panelu se aktualizují údaje „Datum zápisu“ a „Celková cena“. Po přijet objednávky v SZÚ se
vyplní „Datum přijet v SZZ“.

Pozor! Pokud byste uzavřeli okno prohlížeče a neuložili data pomocí tlačítka „Zapsat“, objednávka se neprovede a o
vámi vložené údaje přijdete!

Tisk objednávky
Objednávku programů EHK lze vytsknout. V novém okně prohlížeče se objeví formulář upravený pro tsk. V přehledu
jsou pouze objednané série. Klepnutm na tlačítko „Tisk“ s ikonou tskárny se objeví dialogové okno. V případě, že
vedete elektronickou evidenci a potřebujete mít objednávku uloženou jako dokument v elektronické podobě, zvolte při
tsku tskárnu „Microsof Print to PDF“ nebo tsk do souboru. Objednávka se nevytskne, ale uloží jako dokument ve
formátu PDF, případně ve vámi požadovaném formátu.

4. Kontaktní údaje

Pokud potřebujete změnit kontaktní údaje, upravte je a klepněte na tlačítko „Zapsat“.

5. Ukončení aplikace
K odhlášení slouží tlačítko „Odhlásit“. Aplikaci ukončíte uzavřením okna internetového prohlížeče.

6. Stop termín pro ukončení objednávek
Do vyhlášeného stop termínu pro ukončení objednávek lze údaje v objednávce měnit. Stačí opět spustt v
internetovém prohlížeči on-line aplikaci, přihlásit se a vyvolat objednávkový formulář. Budou v něm naposledy zapsané
údaje. Až po stop termínu aplikace předá údaje centru AP CEM k dalšímu zpracování.

