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 = zadejte 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.
Klepnutím 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 tisknout objednávku programů EHK.
Klepněte na tlačítko „Kontaktní údaje - emaily“, pokud chcete zadávat nebo upravovat kontaktní emailové adresy.

3. Objednávka programů EHK

Vyplňují se sloupce žlutě podbarvené. Tlačítka ve sloupci fungují jako přepínače a opakovaným kliknutím na ně měníte
výběr. (Objednání = zaškrtnutí). Pokud chcete objednat některý program, je potřeba kliknout na příslušné políčko ve
sloupci „Objednané série“ a zaškrtnout je. Pokud je pro daný program vypsáno více sérií, je potřeba zaškrtnout
všechny série (termíny), kterých se chcete zúčastnit.
Sloupec „Doprava“ je předvyplněn jako zaškrtnutý, protože se předpokládá, že vzorky pro objednané programy se
budou zasílat poštou. Pokud si chcete vyzvedávat vzorky osobně, zrušte zaškrtnutí. Není nutné rušit zaškrtnutí pro
dopravu u programů, které si neobjednáváte. Aplikace si s tím poradí.
Sloupec „Větší množství“ předvyplněn není, protože většině laboratoří stačí rozesílané množství materiálu. Pokud
potřebujete dvojnásobné množství, zaškrtněte příslušné tlačítko u konkrétního programu.
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 dole). Zobrazí se informační pruh „Data
uložena“.
Informační pruh lze skrýt klepnutím na symbol „x“ na konci řádku.
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 vytisknout. V novém okně prohlížeče se objeví formulář upravený pro tisk. Klepnutím na
tlačítko „Tisk“ s ikonou tiskárny se objeví dialogové okno před tiskem. V případě, že vedete elektronickou evidenci a
potřebujete mít objednávku uloženou jako dokument v elektronické podobě, zvolte při tisku tiskárnu „Print to PDF“
nebo tisk do souboru. Objednávka se nevytiskne, ale uloží jako dokument ve formátu PDF, případně ve vámi
požadovaném formátu.

4. Kontaktní údaje – emaily

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

5. Ukončení aplikace
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 spustit 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.

