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1) Úvod 
Uložiště je určené pro zákazníky TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA, akciová společnost. Je online 

archivem všech kalibračních listů od 15.9.2020. Kalibrační listy vydané před tímto datem nejsou 

k dispozici na tomto uložišti.  

Všechny zde uložené kalibrační listy jsou ve formátu PDF a jsou podepsány certifikovaným 

elektronickým podpisem.  

2) Přihlášení do systému 
Pro přihlášení do systému použijte webovou adresu www.kl.tlo.cz 

 

Pro přihlášení uživatele do systému budete potřebovat emailovou adresu a heslo, které zašlete 

zástupci vedoucího kalibrační laboratoře panu Jiřímu Slepičkovi na email (viz kontakt níže). Bude Vám 

vytvořen profil pro přístup ke kalibračním listům (o této skutečnosti budete informováni emailem).  

Pro každou firmu bude použit pouze 1 profil. Uživatel si může měnit heslo, přihlašovací email zůstavá 

zachován. V případě změny přihlašovacího emailu nás neváhejte kontaktovat (viz kontakt níže). 

jiri.slepicka@tlo.cz       tel. +420 737 219 874 

 

Pro přihlášení klikněte na ikonu 

vpravo nahoře. 



3) Hlavní stránka 
Toto je výchozí stránka pro rychlé vyhledávání. Hlavní rozcestník vyhledávání. Název společnosti 

vlastnící kalibrační listy zároveň slouží jako přepínač firem, pokud jich má uživatel přiřazeno více. 

(metrolog má na starost více firem) 

 

 

 

 

4) Podrobnější vyhledávání 
Po výběru z hlavní stránky jste vždy přesměrováni na podrobnější vyhledávání s již zadanými 

parametry vyhledávání. Pro ukázku bylo zvoleno „číslo zakázky TLO“. Své kalibrační listy můžete 

filtrovat dle spousty indicií jako jsou např. Typ měřidla, Číslo kalibračního listu, Evidenční číslo 

měřidla atd. Všechny filtry můžete vymazat kliknutím na tlačítko vyčistit. 

 

 

Název společnosti vlastnící kalibrační listy 

Číslo Vaší objednávky 

Zadaný filtr 

Vymaže všechny filtry 



 

5) Výsledky vyhledávání 
Po vyhledání dle zadaných parametrů se nám výsledky zobrazí níže, v oblasti „Výsledky“. Výsledky jsou 

zobrazeny v přehledné tabulce, která pracuje na excelovských principech. Lze v tabulce používat filtry 

a řazení vzestupné, nebo sestupné. 

 

 

 

6) Zobrazení kalibračního listu 
Všechny kalibrační listy jsou uloženy ve formátu PDF. Po nalezení námi hledaných kalibračních listů 

máme dvě možnosti zobrazení, a tím je jednoduchý náhled pomocí PDF prohlížeče kliknutím na číslo 

kalibračního listu, nebo stažení kalibračního listu do Vašeho počítače. 

 

 

Výsledky vyhledávání 

Použito sestupné řazení 

Počet měřidel na stránce 

Kliknutím se zobrazí kalibrační list 



 

7) Stažení kalibračních listů 
Kalibrační listy můžete stahovat jednotlivě, nebo hromadně. Je jen na Vás kolik kalibračních listů 

zakliknete pro stahování. Pokud zakliknete 2 a více kalibračních listů program vytvoří soubor ZIP.  

Dále můžete stahovat se zeleným pozadím, nebo bez pozadí. Upozornění: Kalibrační listy se zeleným 

pozadím mají několikanásobnou velikost než bez pozadí!  

 

 

Stažené soubory se ukládají automaticky do Vašeho počítače do složky „Stažené soubory“. 

 

8) Změna hesla 
Každý uživatel si může sám změnit své heslo na libovolné pomocí ikony vpravo nahoře po přihlášení. 

 

 

Zatržení volby pro stahování 

Zatržení všech vyhledaných KL 

Po zatržení kalibračních listů se aktivizují možností stahování 

Kliknutím na svoje jméno 



 

 

 

Věříme, že Vám bude tato aplikace dobře sloužit a nadále budete využívat služby naší kalibrační 

laboratoře. 

 

Zadejte své nové heslo 2x 


