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RK WEB - https:\\rk.nutrivet.cz

• Pro zákazníky firmy NutriVet provozujeme RK Web

• Účelem tohoto portálu je pomoci automaticky zpracovávat data do 
vhodných reportů, uchovávat data po delší čas na jednom místě.

• Funkcionalita:

• Rozbor - uchování rozborů stanovených v naší laboratoři

• Databanka - možnost porovnat rozbory mezi sebou

• Teplotní senzory -
možnost získat graf z dataloggeru Teplotní senzor SD a přiřadit k němu
rozbory stanovené v naší laboratoři.

http://https/rk.nutrivet.cz




RK WEB: Rozbor

• Sekce umožní práci s přiřazenými rozbory k danému uživateli. Je
možné v rozborech listovat a filtrovat.

• Pro každý rozbor lze:
• zobrazit detail v našem systému

• zobrazit ve formátu PDF pro snadnější tisk

• jednorázově zaslat dalším lidem email s rozborem přímo ze systému



RK WEB: Osobní sekce
• Každý uživatel si zde může změnit 

základní údaje:
• jméno a příjmení (pro případ sňatku, 

rozvodu, ...)
• uživatelské jméno
• heslo
• kontaktní email

• Naši zaměstnanci mají přístup k těmto 
údajům a pro případ ztráty hesla Vám 
mohou vygenerovat nové heslo, které 
si v této sekci raději hned změníte.

• Dále zde vidíte podrobnosti o 
podnicích, u kterých jste vedeni a máte 
zde ikonky pro práci s daty, jste-li u 
nich vedeni jako kontaktní osoba.



RK WEB: Databanka

• Jedná se o placenou sekci, která není přístupna všem uživatelům.

• Umožní Vám srovnání rozborů mezi sebou.



RK WEB: Teplotní senzory
• Při vkládání hodnot z dataloggeru je nutné

vyplnit zobrazený formulář

• Každý senzor je možné pojmenovat dle
potřeby (například: TMR, kontrola, …)

• Ke každému senoru je možné přiřadit rozbor
stanovený v naší laboratoři (zadáním čísla
rozboru)

• V grafu se objeví hodnoty název, místo
měření a začátekměření. Také se použije
nové pojmenování pro teplotní senzory.

• Pole Poznámka se objeví v PDF reportu a 
mělo by sloužit k popisu měření (důvod, 
průběh, výsledek).

• Pole Soubor slouží pro 
načtení temperatures.txt z SD karty
dataloggeru.



RK WEB: Teplotní senzory

• Po vyplnění formuláře se objeví graf, který zobrazuje kromě naměřených hodnot i klouzavý
průměr venkovní teploty za 24h.

• Kliknutím na legendu lze vybrat, které řady se v grafu zobrazí

• Při delších měření lze zobrazit jen zajímavou
část měření

• Najetím myši nad bod 
v grafu se zobrazí jeho hodnota.

• Zobrazený graf lze exportovat jako PNG
• To se může hodit při tvorbě dalších dokumentů

• Zobrazený graf lze exportovat jako PDF
• V PDF pak najdete všechny informace o měření

zadané do vstupního formuláře

• Soubor také obsahuje přiřazené rozbory

• Vstupní soubor i exportované soubory
zůstanou uložené na serveru.













Děkujeme za pozornost.


