
Požadavek podpory
Nastavení laboratoře



Nastavení laboratoře vám umožňuje jednoduše vytvořit a spravovat strukturu 
vaší laboratoře.

Cílem je nastavit veškeré instrumenty v aplikaci tak, aby jejich uspořádání 
co nejvíc odpovídalo realitě.

To zajistí rychlé vyhledání přístroje při tvorbě požadavku podpory.



Nastavení laboratoře

 Automaticky se spustí pro 
prvního uživatele aplikace 
z vaší laboratoře.

 Jedná se o jednorázové 
nastavení – v případě 
potřeby se k němu můžete 
později vrátit a upravit ho.

 Základní nastavení je 
předdefinováno, pomocí 
jednoduchých kroků ho 
můžete zkontrolovat          
a upravit.



Přehled obrazovky

1. Funkční tlačítka: zde 
můžete potvrdit nastavení 
laboratoře, zobrazit chyby, 
spustit nápovědu nebo 
otevřít panel 
„Nepoužívaná zařízení“.

2. Přepínání pracovních 
oblastí: kromě samotných 
linek můžete spravovat 
i oblasti laboratoře.

3. Pracovní oblast: každý 
seznam představuje 
přístrojovou linku s vaším 
individuálním nastavením.



Očekávaný výstup

 Cílem nastavení laboratoře je 
umožnit jednoduchý 
a intuitivní výběr modulu při 
tvorbě požadavku podpory 
nebo při sledování statusu 
požadavku.



Pracovní oblasti

 Pracovní oblasti mohou 
představovat 
místnosti/oblasti laboratoře 
nebo rozlišení podle 
instrumentace – je na vás, 
jaké označení zvolíte.

 Máte možnost změnit názvy 
pracovních oblastí, mazat 
stávající oblasti i přidávat 
nové oblasti.



Seznamy instrumentů

 Seznamy instrumentů 
představují přístrojové 
linky.

 Ujistěte se, že uvedená 
sériová čísla přístrojů jsou 
správná a že pořadí 
modulů odpovídá realitě –
přetažením můžete pořadí 
libovolně měnit.

 Zkontrolujte, zda moduly 
mají jedinečné názvy –
ulehčí vám to později 
vyhledání přístroje.



Nepoužívaná zařízení

 Panel „Nepoužívaná 
zařízení“ obsahuje všechny 
přístroje, které nebyly 
automaticky rozřazeny do 
existujících seznamů.

 Přetažením můžete tyto 
přístroje přesunout do 
vybraného seznamu.



Archivace přístrojů

 Přístroje, které nejsou 
používány, můžete 
archivovat – nebudou se 
vám pak při tvorbě 
požadavku nabízet (ale 
zároveň budete mít 
přístup k historii 
požadavků na těchto 
přístrojích).

 Archivace je možná 
v panelu detaily modulu.



Kontrola chyb

 Pomocí nabídky „Zobrazit 
chyby“ zkontrolujte 
správnost nastavení 
laboratoře.

 Každé varování obsahuje 
popis chyby a návod, jak ji 
odstranit.

 Ne všechny chyby jsou 
kritické – oranžově 
označené nebrání uložení 
nastavení a používání 
aplikace.



Uložení nastavení

 Nastavení uložte pomocí 
tlačítka „Dokončit 
nastavení“.

 Toto tlačítko používejte 
i když nastavení budete 
později znovu upravovat.

 NEKLIKEJTE na šipku vedle 
nápisu „Nastavit 
laboratoř“ – zrušíte tím 
veškeré změny.



Kontrola filtrů

 Na závěr se vám zobrazí 
filtry instrumentů – jsou 
základem pro vyhledávání 
přístroje při vytváření 
požadavku.

 Ujistěte se, že fungují 
podle očekávání a že je 
možné najít všechny 
přístroje.

 V případě potřeby se 
vraťte do nastavení 
a proveďte změny.



Ukončení nastavení

 Nyní můžete vstoupit do 
aplikace.

 Pokud budete potřebovat 
nastavení laboratoře 
upravit, klikněte na 
„Upravit laboratoř“ pod 
ikonkou uživatele.




