
Ako vyplniť výsledky 
a pridať svoje vlastné prístroje



Začíname 1-2-3
1. Login pomocou súčasného Mainio  

hesla
2. Zmeňte heslo

• Heslo musí mať 9 znakov, z 
ktorých jeden musí byť písmeno 
a jeden číslo

• Toto bude vaše nové heslo
• Ak ste sa s LabScala už 

zoznámili, používajte na prístup 
k svojmu účtu vlastné 
prihlasovacie heslo

3. Začnite používať LabScala



Vlastné otvorené      
          cykly

Ľahký prístup na prvú stranu 

LIŠTY SO 
ZOSKUPENÝMI 

ODKAZMI



Pridanie vlastných prístrojov 
• Klikom na „ My devices“ v „My registry“ v hornom záhlaví môžete vyplniť 

svoje informácie o prístroji ešte predtým, než je kontrolný cyklus otvorený 
na vyplnenie výsledkov

• Takto sú vaše prístroje pripravené na použitie priamo z elektronického 
formulára, tým je vyplnenie vašich výsledkov ľahké a rýchle



Vlastné prístroje
• Vo vašom zozname ste schopní vidieť všetky vaše prístroje, ktoré ste 

uložili do LabScala 
• Ak ste neuložili žiadne prístroje, váš zoznam je prázdny
• Pridanie prístroja sa vykonáva výberom ”New device”



Prístup k pozadiu registra 

Voľný text - polia. Ak niečo napíšete, LabScala vyhľadáva na
pozadí podobné záznamy.
Tip! Ak napíšete časť názvu prístroja, nemusíte vypĺňať výrobcu, 
LabScala to urobí za vás! 

Roztváracie menu. Vyberte schému, v ktorom chcete tento prístroj používať.
Pridajte ho stlačením „Active – plus“ - potvrdiť vpravo. 

Poznámka * - Takto označené položky sú povinné! 



1. Aktivujte analyty, ktoré meriate

2. Klikom na anlayt pridajte informáciu o špecifických činidlách 

V prípade potreby doplňte ďalšie informácie

3. Späť na Moje prístroje alebo Uložiť

Viac analytov na druhej strane



Pridanie informácie o činidlách

Voľný text - polia. Ak je niečo napísané, LabScala hľadá na 
pozadí register pojmov.
Tip! Ak napíšete časť názvu prístroja, nemusíte vypĺňať 
výrobcu, LabScala to urobí za vás! 

Prístup na pozadí registra

Nezabudnite uložiť!

Zvoľte vaše jednotky!



Ukladanie informácií o prístrojoch

Pridané informácie o činidlách nezabudnite uložiť!



Uložené prístroje

Uložené prístroje sú pripravené na použitie 
v e-formulári z LabScala!



• Najjednoduchší spôsob, ako 
sa dostať do otvoreného 
cyklu, je z „My EQA” na 
titulnej strane

• V tabuľke „Nasledujúce 3 
kontrolné cykly“ môžete 
vidieť  termín uzávierky a stav 
kontrolného cyklu

– Open = eForm je otvorený na 
vyplnenie výsledkov

– Draft = vyplnenie výsledkov je 
možné začať, ale výsledky ešte 
nie sú poslané do Labquality

– Accepted = výsledky poslané do 
Labquality

Vyplnenie výsledkov



• Najprv zadajte váš špecifický kontakt 
na daný kontrolný cyklus kliknutím 
na znamienko plus

• Napíšte svoje meno a e-mailovú 
adresu alebo telefónne číslo

• Uložte a prejdite k “Next“

Vyplnenie výsledkov



• K elektronickému formuláru 
je možný prístup aj z ”My 
Schemes” v záhlaví

– Zadanie výsledkov: vyberajte z 
elektronických formulárov, ktoré 
sú prístupné na vyplnenie 
výsledkov

– Zobraziť všetko: prístup do 
zoznamu objednaných cyklov, 
ktoré majú v LabScala 
elektronický formulár 

– Mainio: ostatné internetové 
cykly and e-schemes

Vyplnenie výsledkov



Vyplnenie výsledkov
• Vo vybratom kontrolnom cykle sa môžu zadávať výsledky
• Vyplnenie výsledkov je proces vysvetlený nižšie: 

– Požiadavka: Dôležité informácie o kontrolnom cykle
– Pokyny: Informačný list, ktorý si môžete vytlačiť
– Pre-analytika: informácia o dodávke vzorky
– Analytika: výsledky kontrolného cyklu
– Post-analytika: Validácia výsledkov
– Koniec: Späť na titulnú stranu

• Prístup k ďalšiemu kroku procesu je povolený až keď je 
predchádzajúci krok ukončený



Požiadavka
• Po otvorení cyklu sa otvorí stránka s požiadavkou s nasledujúcimi informáciami

– Produkt: tu je možné vidieť, čo a koľko bolo objednané (napr. Hormóny A (5) znamená 5 sád objednaných vzoriek)
– Dodanie: vzorky odoslané z Labquality
– Začiatok: zadávanie výsledkov /eForm je otvorené
– Správy: predpokladaný dátum publikovania správy na internete
– Status: stav systému (Otvorený, Draft, Prijatý – ako bolo vysvetlené predtým) 

• Tu sa vyplňujú konkrétne kontaktné údaje
– Kontaktné osoby dostanú pripomenutie dôležité informácie o kontrolnom cykle
– Menovaná musí byť najmenej jedna kontaktná osoba!



• Návod obsahuje pokyny o 
kontrolnom cykle, ktoré si môžete 
prečítať aj vytlačiť kliknutím na ”
Print instructions” na konci stránky

Pokyny



• Pre-analytika obsahuje
– Dátum doručenia vzoriek
– Počet doručených vzoriek: Koľko súprav vzoriek bolo doručených
– Podmienky skladovania: Kde boli vzorky uložené pred analýzou (chladnička, izbová 

teplota, mraznička, iné)
– Dátum prípravy vzorky: Kedy bola vykonaná príprava vzorky (napr. rozpustenie 

lyofilizátu). Ak sa vzorka neupravovala, kolónka sa necháva prázdna.
• V prípade potreby je možné uložiť aj komentár alebo poznámku.
• Po ukončení zadávania kliknúť na ”Save & next”

Pre-analytika



• Konkrétny výsledok sa vyplňuje v službe analytika
• Ak ste si objednali viac sád vzoriek, môžete počet sád vidieť na vrchu tohto pohľadu
• Ak cyklus obsahuje viac vzoriek, sú vzorky uvedené v hornej časti 

(napr. Vzorka_A1 a Vzorka_ A2)
• Zadanie výsledku sa začína výberom dňa merania

- Deň meranie môže byť zvolený tak, že môže byť pre všetky analyty rovnaký alebo rozdielny

Výsledky – ako začať



• Výsledky konkrétnych analytov sa 
zadávajú pomocou roztváracieho 
zoznamu alebo výberom položky ”Add 
device” (Pridať zariadenie)

– Prístroje sa môžu pridávať vopred do „My 
Registry“  (Moje zariadenia)

– Návod ako to urobiť, bol popísaný skôr v 
tejto príručke ("Pridanie vašich vlastných 
zariadení") 

• Ak kliknete na ”Add device” budete 
presmerovaní do svojho zoznamu 
zariadení

Výsledky – výber prístrojov



• Prístroj (zariadenie) už zadané v LabScala sa môže vybrať v roztváracom zozname  "Device" 
alebo je možné pridať nový prístroj pomocou tlačidla ”New device” (Nový prístroj)

• Text môže byť zapísaný do vyhľadávacieho poľa, napr. Abb v poli „Manufacturer“ (výrobca). 
LabScala potom vyhľadá tento text vo všetkých zadaných prístrojoch. 

• Kliknutím na názov poľa príslušnej kolónky sa zoznam môže usporiadať abecedne

Výsledky – pridanie nového prístroja



• Pri pridaní nového prístroja sa text môže napísať v poli „Instrument“ alebo „Manufacturer“. 
Ak sa napríklad napíše E411 LabScala vyhľadáva možnosti, ktoré majú tento text na pozadí 
registra. 

• Register sa môže sprístupniť výberom zoznamu na konci poľa
• „Nickname“(krycie meno) sa dáva prístroju. Použite prezývku, ktorá sa dá ľahko zapamätať.
• „Start date“ (dátum začatia) sa musí zadať. Ak je tento dátum v budúcnosti, prístroj bude v 

eForm (elektronický formulár) vidieť. Selekcia prebehne iba vtedy, ak tento dátum uplynul.

Výsledky – pridanie nového prístroja



• Dátum ukončenia je dobrovoľný. Zadanie dátumu ukončenia znamená, že určený prístroj už 
nebude v roztváracom programe zobrazený. 

• Môže sa zadať umiestnenie prístroja a vlastné identifikačné číslo. 
• V poli ”Product” vyberte cyklus, v ktorom má byť prístroj použitý.
• Výber sa vykoná kliknutím na znamienko plus na pravej strane 

Výsledky – vyčlenenie prístroja na 
konkrétny cyklus



• Výber analytov, ktorým chcete zadať výsledky, sa vykoná kliknutím na políčko  ”Active”.

Výsledky – výber analytov



• Kliknutím na link analytu sa uložia špecifické informácie pre daný analyt
• Do poľa sa môže zadať voľný text alebo klikom na zoznam na konci poľa sa môže vybrať 

zoznam reagencií
• Rovnako sa vyberú jednotky
• Keď ste hotoví, kliknite na tlačidlo „Save“
• Tieto informácie musíte zadať pre všetky analyty, u ktorých chcete vyplniť výsledky

Výsledky – výber reagencií



• Keď ste uložili všetky prístroje a analyty, kliknite na „Save“ na konci strany
• Ak sa má uložený prístroj použiť aj v iných elektronických formulároch (LabScala eForm), 

informácie o analyte pre ďalší kontrolný cyklus sa dajú vybrať z roztváracieho zoznamu v 
kolónke „Product“

Výsledky



• Takto uložený prístroj sa dá vybrať z roztváracieho zoznamu vo výsledkovom formulári
• Pole výsledku sa otvorí a výsledok môžete vložiť
• Na spodnej časti stránky sa môže v prípade potreby vložiť poznámka alebo komentár.
• Nakoniec zvoľte 

– ”Save”                ak výsledky ešte nepovažujete za konečné a nechcete ich ešte poslať
– ”Save as final”  ak výsledky už považujete za konečné a chcete ich poslať

• Z tejto stránky sa môžete vrátiť na úvodnú stránku kliknutím na „Back to list“ (späť na 
zoznam) alebo zmazať celú stránku kliknutím na „Clear all page data“ (vymazať všetky dáta 
stránky) 

Výsledky



Výsledky – typy výsledkov

• Výsledky sa môžu zadávať ako
– Číselné
– Oddelené bodkou alebo desatinnou čiarkou
– > alebo < číselná hodnota
– >ML, <ML (ML=medza meracieho rozsahu)
– >DL, <DL (DL=medza detekcie)



• Ak zvolíte „Save as final” výsledky sú uložené a tabuľka sa uzavretá. Údaje môžu byť 
upravené kliknutím na „Edit data” na dolnej časti stránky

• Kliknutím na ”Next” vás LabScala prepne automaticky na ďalšiu vzorku alebo vzorku, ktorú 
je potrebné vyplniť

Výsledky



• Keď sú zadané všetky výsledky, užívateľ je vyzvaný k post-analytickej validácii  
– Product: aká časť procesu je overená
– Sample set: ktorá zostava (sada) vzoriek sa overuje
– Sample: ktorá vzorka
– Errors: pokiaľ existujú špecifické validačné medze, tu sa znázornia chyby 
– Last saved: užívateľ, ktorý uložil výsledky
– Date: dátum posledného uloženia
– Status: status výsledkov (Accepted, Draft, Error)

Post-analytika



• Výsledky sa majú zadávať po výbere správnej vzorky
• Keď je status všetkých výsledkov taký, že môžu byť zaslané do Labquality,

zvoľte „Accept and send results”

• Ak si výsledky ešte neželáte poslať, zvoľte "Exit" 
• Výsledky môžete upravovať tak dlho, pokiaľ je kontrolný cyklus otvorený, dokonca aj vtedy, 

keď ste zvolili  „Accept and send results”

Post-analytika



• Po výbere položky „Exit" budete presmerovaný späť na titulnú stranu: 

Ukončenie



Kontrolné cykly v LabScala

• Prvé kontrolné cykly LabScala sú:
– Hormones A and B (August 2012)
– Glucosemeters (autumn 2012)
– Urine strip test A (autumn 2012)
– General bacteriology 1 and 2 (autumn 2012)



Tlačidlá v LabScala 

Umožňuje uložiť zmeny vo formulári.

Vrátite sa späť do predchádzajúceho zobrazenia.

Umožňuje pridať nejaké informácie. V tabuľkách sa pridá riadok.

Tlačidlo upraviť umožňuje upravovať texty a informácie.

Tlačidlo vymazať umožňuje odstrániť texty a informácie.

Tlačidlo akceptovať označí nejakú vec ako prijatú alebo platnú.

Tlačidlo vyhľadávať označí pole, kde môžete zadať text, ktorý sa má hľadať.

Tlačidlo zoznam označí pole, kde môžete vyhľadávať z pozadia registra. 



Otázky?
• V prípade, že máte nejaké otázky, obráťte sa prosím na:

– Ulla Tiikkainen
ulla.tiikkainen@labquality.fi
+358 9 8566 8238

– Teija Häkkinen
teija.hakkinen@labquality.fi
+358 9 8566 8229

– Päivi Ranta
paivi.ranta@labquality.fi
+358 9 8566 8226

– Jonna Pelanti (on holiday until August 20th)
jonna.pelanti@labquality.fi
+358 9 8566 8211

mailto:jonna.pelanti@labquality.fi
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