PRÁCA S FORMULÁROM
Kliknite na záložku
„Štatistické formuláre“.

 Vyčistite si vyrovnávaciu pamäť internetového prehliadača
 Prihláste sa "Prihlasovacími údajmi"
 Upravte si kontaktné údaje v záložke „Úprava vlastného profilu“

Vyberte si položky v nasledovnom poradí:
1. Rok zisťovania
2. Formulár zisťovania
3. Spravodajská jednotka

Návod na vymazanie vyrovnávacej pamäte
Prihlásenie do elektronického zberu údajov
Úprava vlastného profilu

Po výbere kliknite
na tlačidlo "Zobraziť
elektronické formuláre".

PRÁCA S FORMULÁROM
Štatistický výkaz
je e-formulár, ktorý
vyplnila a odoslala
spravodajská jednotka
(respondent)
prostredníctvom
elektronického zberu
údajov.

Niektoré formuláre sa môžu načítať kliknutím na tlačidlo
„Nový formulár“ a vybratím obdobia pre nový elektronický
výkaz. Ak následne s formulárom pracujete a uložíte ho ako
rozpracovaný alebo odošlete vyplnený, formulár druhýkrát
načítate už kliknutím na "Zobraziť elektronické formuláre".

Počkajte,
kým sa formulár
kompletne načíta.

Zobrazí sa lišta, na ktorú
1 x kdekoľvek kliknite.
Načíta sa elektronický
formulár.

Vo formulári sa
pohybujte tlačidlami,
ktoré sú zobrazené na
formulári.

V prípade, že pri práci
použijete „šípku späť“ alebo
zavriete internetový prehliadač
krížikom, formulár sa uzamkne
na 24 hodín.
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Priamo na formulári sa zobrazuje kontakt na pracovníka,
ktorý vám poskytne metodickú pomoc pre daný formulár.
V prípade, že potrebujete technickú podporu kliknite na
link: Kontakty

Vyplňte kontaktné
údaje osoby vypĺňajúcej
štatistický formulár.

Funkciu tlačidla
„Vyčistiť modul“
používajte vtedy,
ak chcete prepísať
všetky údaje
v module, teda
vymazať celý
modul, nielen
jeden riadok.

Rozpracovaný
formulár môžete
priebežne ukladať.
Po 2 h neaktívnej
práce s formulárom
sa formulár
automaticky uloží.

Počas práce s formulárom môžete kontrolovať
správnosť zadaných údajov. Pri odosielaní
vyplneného formulára sa automaticky zobrazí
tabuľka s prehľadom chýb.

Tlačiť výkaz môžete až po jeho
odoslaní. Výkaz odošlite, znovu
otvorte a dajte tlačiť.

Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo „Odoslať“.
Zobrazí sa tabuľka s prehľadom chýb na formulári.
Pre úspešné odoslanie formulára kliknite na tlačidlo
„Odoslať“ v tabuľke. Zobrazí sa oznam o úspešnom
odoslaní.

Zoznam chýb si môžete priebežne pri práci
s formulárom vytlačiť.

Tlačidlo používajte
vtedy, ak si formulár
len prezeráte alebo
nechcete uložiť
zmeny vo formulári,
z formulára chcete
odísť a následne sa
odhlásiť.

Po kliknutí na tlačidlo
„Odoslať“ sa zobrazí
tabuľka s prehľadom
chýb na formulári.

Chyby môžu byť:




informatívne
závažné
blokačné

Blokačné chyby neumožnia odoslať formulár.
Vyskytujú sa vtedy, ak zadáte nesprávny formát čísla,
napríklad desatinnú čiarku pre celé číslo; textové znaky
namiesto číselných alebo prekročíte povolený rozsah
číselných znakov (8,252222222 alebo 8.25).

Po kliknutí na tlačidlo
„Kontrolovať výkaz“
sa zobrazia chybové
oznamy.

