
 Uživatelská příručka 

 

 

Úvod ve 4 krocích 

V této uživatelské příručce vám vysvětlíme použití části „server/administrace“ aplikace Glueboard 
(lepová deska). Poradíme vám, jak umožnit zákazníkům přístup do Glueboardsscanner (snímač lepové 
desky).
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Ve 4 krocích vysvětlíme fungování snímacího softwaru: 

1. Přihlášení do části server/administrace 

a. Jak se přihlásit 

b. Jak získat ztracené/zapomenuté heslo 

2. Přehled možností, jak naplnit databázi daty 

3. Nastavení 

4. Zákazníci 

 
1. Přihlášení do části 
server/administrace: 
a. Jak se přihlásit? 

V první řadě musíte mít uživatelské jméno a heslo 
od poskytovatele Alcochem. Chcete-li získat login, 
musíte se "zaregistrovat (sign-up)"  

Uživatelské jméno a heslo vám poskytne Alcochem 
Hygiene. Heslo a uživatelské jméno bude zasláno ve 
2 samostatných e-mailech. Jedním e-mailem s 
uživatelským jménem a jedním e-mailem s heslem.. 

Takto musíme údaje zasílat z bezpečnostních důvodů. Nesmíme 
posílat tyto informace na vaši adresu v jednom e-mailu. 

Po obdržení tohoto e-mailu získáte přístup k serveru 

ProScanner 

 
b. Jak získat ztracené/zapomenuté heslo? 

Pokud už se nemůžete přihlásit nebo jste ztratili 
své heslo, zašlete prosím zprávu kliknutím na text 
"zapomenuté heslo". Tímto získáte přístup do našeho 
kontaktního formuláře. Zpráva o zapomenutém heslu bude 
automaticky předvyplněna v těle zprávy.
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»
»

 Pokud chcete, můžete napsat do těla zprávy další text. Tento text můžete napsat pod stávající text. 
Nakonec obdržíte nové heslo, které je samozřejmě automaticky propojeno s vaším 
uživatelským jménem.  

 

 

Nyní jste přihlášeni a nacházíte se na úvodní obrazovce 
glueboardscanner Na této stránce vidíte prvky, které 
jsou potřeba na samém začátku práce se softwarem. 
Potřebujeme tyto účty a jednotky umístit do aplikace 
glueboardscanner. 

Nemůžete aktivovat účty nebo jednotky v aplikaci. Tato možnost bude k 
dispozici v další verzi, kde budete moci pracovat s QR kódem .

 
 Základní prvky najdete v nabídce na levé straně 
internetové stránky. K dispozici jsou 4 sekce, které vám 
pomohou aktivovat zákazníky a jejich jednotky. 

Hlavní strana (Home): Zde se právě nacházíte 

Zákazníci (Customers): V této části najdete všechny své zákazníky. Najdete zde také 

přehledy jednotlivých lepových desek, jak byly nasnímány vašimi techniky v terénu 

Nastavení (Settings): V této části je třeba aktivovat nastavení vašich zákazníků a jejich 

jednotek Podrobnější vysvětlení najdete v kapitole 3 této příručky. 

. 

Odhlášení (Log off) Jakmile budete hotovi se svou prací v sekci 
Glueboard, musíte se odhlásit. Takto zabráníte 
zneužití vašich dat. 

. 

Chcete-li uložit přihlašovací jména a hesla, doporučujeme používat 
datový software na hostitelském počítači. Ušetří vám to spoustu času při 

Blahopřejeme, přihlásili jste se do části Administrace softwaru GlueboardscannerPro. 

 2. Přehled možností, jak naplnit databázi daty 
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hledání
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3. 
Nastavení 
(Settings) 

 

Náhled A (snímek obrazovky APP) Náhled B (snímek obrazovky APP) 

 

 
 Vytvoření nového zákazníka (Create new customer): 
V této sekci je třeba vyplnit obchodní název vašeho 
zákazníka.. 
„Pouze pokud se jedná o nový název společnosti“ 

Zadat (Submit) Uloží nového zákazníka 

 
Založení nového lapače (Create trap): Nejprve 
najděte v databázi název společnosti, kde bude nová 
past instalovaná 
Název lapače (Trap name): Vyplňte název nebo 
umístění lapače/jednotky v této společnosti. 
Například: "jednotka v kuchyni" 

Identifikační číslo lapače (Trap ID): Toto je 
volitelná možnost, nutná pouze v případě, že se 
používá kód QR*.. 

„Není k dispozici v této verzi“, ale už brzy vám jej 
představíme 

Zadat (Submit) Uloží nový lapač “Viz náhled A” 

Název jednotky a společnosti se také po několika 
sekundách objeví v aplikaci. 

Vytvoření nového uživatele (Create new user): 
Vyplňte jméno technika, který s aplikací pracuje. 

Heslo (Password): toto heslo a uživatelské jméno se 
musí používat v této aplikaci “Viz náhled B” 

Oprávnění (Rights): Ve standardním nastavení 
může technik data pouze zpracovávat - a nemůže je 
upravovat. Má-li oprávnění k jejich úprave, zvolte 
"manager" v rozbalovací nabídce. 

Zadat (Submit): Uloží nový lapač 

Technik musí zadat své jméno a heslo pouze při 
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prvním použití aplikace. 

Pokud telefon sdílí více techniků, musí používat své 
vlastní uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do 
své sekce. 

 
 

4. Import CVS: 
Tato funkce není prozatím dostupná. Odešlete prosím svůj 
soubor CSV nebo excelovský soubor na adresu 
techsupport@glueboardscanner.com a my vaše data do 3 
dnů zpracujeme.
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4. 
Customers 

preview C (screenshot APP) 

 

 

 

V této části „Zákazníci (Customers)“ najdete 
přehled všech svých zákazníků. Tento seznam je 
vytvořen z databáze, kterou jste v části 3 této 
příručky právě vytvořili. 
Vyberte zákazníka, u něhož vás zajímá více 
informací. 
Jakmile zvolíte na levé straně zákazníka, objeví se 
na obrazovce přehled lapačů, které se nacházejí u 
daného zákazníka. 
Tuto část také uvidíte v aplikaci na telefonu nebo tabletu 
technika. „Viz náhled C“ 
Kliknutím na jednotku zjistíte další informace o 
množství hmyzu přítomného v daném prostoru.

 

Jeho chování lze vizualizovat dvěma způsoby. 
Diagramem: V diagramu uvidíte počty létajícího hmyzu v 
uplynulých dnech/měsících. 
Kliknutím na odrážky získáte k tomuto bodu další informace. Viz 
obrázek 1 (viz níže) 
Deskami: Vizuální zpracování vyhodnocených lepových desek 
také najdete v této sekci. Když kliknete na obrázek, uvidíte dvě 
verze desky: 
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Pohled na sčítací část softwaru 

a. desku se součtem. 
b. původní snímek 
To umožní podrobné prozkoumání či 
kvantifikaci lepové desky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.2 Dva různé pohledy na snímanou 
lepovou desku. Se sčítáním a bez něj.
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Na obrázku 2 se v textu a na snímku zobrazí 
všechny základní informace, které potřebujete 
pro průběžné sledování. 

V horní části tohoto vyskakovacího okna naleznete informace o snímání, 
které provedl váš technik. 
 

Data vám prozradí vše o snímacím zařízení, datu snímání, druhu Alcochem 
desky a počtu zachyceného hmyzu na desce 

Kliknutím na snímek ve vyskakovacím okně a nebo b se vaše snímky 
zvětší. Pomocí této možnosti získáte dobrou vizuální představu o 
snímaném hmyzu na desce. Viz obrázek 3 
To vám umožní podrobně si prohlédnout a tedy i lépe analyzovat počet 
a/nebo druh hmyzu, který byl zachycen na desce. 

 

 

Obr.2 Dva různé pohledy na snímanou lepovou desku. Se sčítáním a bez něj. 

Použijte pravý snímek bez informací získaných snímáním. 

 

fig.3 Lepové desky s informacemi ze snímání a bez nich. 
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Poznámky



 

hysiene@alcochem.nl 

 

Alcochem Hygiene 
Zeilmaker 4 3861 SM 
Nijkerk  
Nizozemí 
Tel. +31 (0)33 299 4139 Fax: +31 
(0)33 455 7269

 
  
Příručka QS pro GlueboardscannerPro - verze 1.0, květen 2013 


