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1. ÚVOD
1.1.

Hlavní menu

Firmy
Založte nebo Vyberte firmu, kterou budete používat. Upravit, přidávat nebo mazat firmy můžete v záložce Databáze.
Soubory
Vytvořte si nebo vyberte soubor, který budete používat. Upravit, přidávat nebo mazat soubory můžete v záložce
Databáze. Soubory je možno také kopírovat, pokud využíváte Soubory pro časové rozlišení pomocí roků – 2015, 2016,
2017…., pak můžete kopírovat soubor 2016, uložit jej pod názvem 2017 a dále s ním pracovat. Přenesou se veškerá
data souboru, pouze bez hodnot ve sloupci roční spotřeba.
Položky
Upravit, přidávat, mazat nebo kopírovat položky. Dále pomocí rozbalovacího
menu můžete zobrazit BL přiřazený k dané položce, vytvořit Etikety, ADR formuláře, případně odeslat bezpečnostní
list a informace o výrobku do registru Ministerstva zdravotnictví přes Export do IS CHES. Lze také zrychleně zobrazit
pro jednotlivé složky výrobku Informace o látkách.
Provozy
Funkci lze využít pro třídění informací dle jednotlivých Provozů, na kterých jsou chemické látky a směsi používány,
popř. volbou názvu místa (lakovna, svařovna, údržba…) nebo způsobu použití (galvanizace, odmašťování…) CHLS. Pro
založení nového Provozu použijte Číselníky v záložce Databáze.
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Zobrazení
Standardně jsou nastavena následující zobrazení:
Import – slouží pro nahrání dat ze souborů Excel viz. Import dat
DPD – slouží k zobrazení informací o látkách klasifikovaných dle Směrnice Rady 67/548/EHS
CLP – slouží k zobrazení informací o látkách klasifikovaných dle Nařízení CLP 1272/2008 ES
DPD+CLP – slouží k zobrazení informací o látkách jedné nebezpečné vlastnosti dle starého a nového značení
BL – slouží k přehledu aktuálnosti bezpečnostních listů ve firmě. Zobrazí název výrobku, místo použití a datum
bezpečnostního listu.
VOC – slouží k zobrazení přehledu množství VOC spotřebovaného za dané období ve firmě – podklad pro
zpracování Souhrnné provozní evidence ZZO
VŠE – slouží k zobrazení všech vložených informací o látkách
Další typy/možnosti zobrazení lze nadefinovat Číselnících v záložce Databáze
Vyhledávání
Pro rychlou orientaci v datové tabulce máte dvě možnosti. Můžete požadovaná data Vyhledat nebo Filtrovat.
Moduly
Vytvoření Bezpečnostní karty, ADR formuláře, Mezinárodního nákladového listu, Exportu do IS CHES.
Reporty a tisky
Slouží k vytvoření Uživatelem definovaného reportu, Přednastaveného reportu, případně vytištění vyfiltrovaných dat
a ostatních reportů (např. reportů dle zákona o průmyslových haváriích).
Jazyk
Databáze a program je v současné době dostupná v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přepínání je funkční
v celém průběhu používání programu. Program se spustí v jazyce, který si vyberete v Nastavení.
Databáze
Vytváření, úpravy a mazání Firem a Souborů, definice nastavení třídění dat v programu, nastavení uživatelských
přístupů a možností zobrazení a reportů v Číselnících.
Export souboru slouží k vyexportování veškerých vložených dat do souboru XLS nebo HTML pro další možné použití.
Import dat slouží pro import údajů do kolonky roční spotřeba a maximální skladované množství.
Tento import je možno provést ze souboru HTML, popř. z SW SAP po dohodě s Technickou podporou CASEC.
Program
Přihlášení uživatele, změna licence, Nastavení programu.
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1.2.

Datová tabulka

Datová tabulka slouží k zobrazení dat z aktuálně otevřeného souboru.

Pokud první sloupec obsahuje ikonku
z archivovaných verzí.

, dvojklikem myší můžete zobrazit přiřazený bezpečnostní list a vybrat

Pokud první sloupec obsahuje ikonku
k použití apod.).

, dvojklikem myší zobrazíte přílohy (receptury, technické listy, návody

Dvojklikem myši na kterýkoliv další sloupec si můžete zobrazit nebo upravit položku (v závislosti na uživatelských
právech).
Kliknutím pravého tlačítka myši na první buňku v řádku si můžete zvýraznit celý řádek.
Kliknutím pravého tlačítka myši na nadpis sloupce můžete zvýraznit celý sloupec.
Kliknutím myší na nadpis sloupce si změníte řazení celé datové tabulky (aktuální řazení je označené zelenou šipkou).
Další možnost ovládání je využití klávesových zkratek:
Ctrl-N nová položka
Ctrl-E upravit položku
Ctrl-C kopírovat položku
Ctrl-Del smazat položku
Ctrl-B zobrazit bezpečnostní list
Výše uvedené zkratky a nabídky se zobrazují a povolují interaktivně na základě uživatelských práv, přítomnosti
bezpečnostního listu apod.
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Kontextové menu – vztahuje se k aktuální položce

Nová položka – vytvoří novou položku v datovém souboru
Upravit položku – upraví stávající položku datového souboru
Kopírovat položku – vytvoří kopii položky datového souboru a vynuluje provozní údaje
Přemístit položku – umožní přemístit položku do jiného datového souboru
Smazat položku – odmaže položku po potvrzení
Zobrazit BL – zobrazí bezpečnostní list, pokud bezpečnostní list obsahuje více verzí, zobrazí nabídku se všemi revizemi
Zobrazit Přílohu – zobrazí nabídku s Vašimi přiloženými soubory přiřazenými k položce
Vytisknout etiketu – vytvoří etiketu dle Směrnice rady 67/548/EHS
Bezpečnostní karta – vytvoří bezpečnostní karty pro přehlednou informaci o riziku látky
ADR formulář – ADR informace o položce
Export do IS CHES – provede export položky do IS CHES
Expoziční scénář – vytvoří formulář pro tvorbu expozičního scénáře
Informace o látkách - rozšířené informace o jednotlivých složkách položky
Bezpečnostní list - tvorba bezpečnostního listu
Filtrovat "Kapalné" - rychlofiltr. Hodnota se mění v závislosti na vybrané buňce, tzn., například v tomto případě vyfiltruje
všechny položky se skupenstvím kapalné
Ukotvit /Uvolnit sloupec – změní aktuální sloupec na fixní nebo jej uvolní. Sloupce před fixním sloupcem včetně zůstávají
vždy zobrazeny i v náhledech obsahujících mnoho sloupců
Označit řádek/sloupec – slouží k zvýraznění řádku/sloupce pro lepší přehled

Některé volby kontextové nabídky se zobrazují v závislosti na vlastnostech položky a zakoupené licence.
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2. INSTALACE PROGRAMU CASEC
2.1.

Instalace programu

1. Stáhněte si instalační program CASEC na stránkách http://www.consulteco.cz/cz/casec.html

Ke stažení máte k dispozici DEMOVERZI nebo 7 DENNÍ ZKUŠEBNÍ LICENCI.

2. Pokud máte zájem vyzkoušet si testovací verzi programu CASEC na 7 dní ZDARMA, prosím pošlete žádost na
casec@consulteco.cz nebo info@consulteco.cz;
Do předmětu vaší zprávy prosím napište "Požadavek na trial Casec" a uveďte kompletní kontaktní údaje, tj.
název firmy, IČ firmy, jméno a příjmení, telefon a e-mail.
3. DEMOVERZE je k dispozici ke stažení přímo na webových stránkách
4. Po založení zkušební licence přijde na kontaktní osobu email s instalačními instrukcemi k programu. Otevřete
email a klikněte na adresu instalačního programu

9

5. Spusťte instalaci programu a klikněte na tlačítko Další

6. Určete cílový adresář, do kterého chcete program naistalovat a klikněte na tlačítko Další
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7. U 7 denní licence označte zaškrtávací políčko Licenční číslo. Do editačního pole vyplňte licenční číslo, které
jste získali v emailu s instalačními instalacemi od technické podpory. Po zapsání licenčního čísla klikněte na
tlačítko Další

Pro DEMOVERZI označte zaškrtávací tlačítko Bez licenčního čísla (Demo) a klikněte na tlačítko Další
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8. Vyberte připojení k internetu
a) Automatické nastavení – použije nastavení Internet Exploreru

b) Použít skript pro automatické nastavení – zadejte adresu automatického Proxy konfiguračního skriptu
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c) Proxy server

V případě Kerberos autentizace je potřeba na proxy serveru nakonfigurovat výjimku pro https://consulteco.cz/

9. Nyní je program připraven k instalaci. Instalaci spustíte kliknutím na Instalovat
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10. Pro úspěšné dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit

2.2.

První spuštění programu

Pro majitele licence, nikoliv pro DEMOVERZE
1. Nainstalovaný program spusťte z nabídky Start → Programy → Casec nebo pomocí ikony programu na ploše

2. Po spuštění programu CASEC jste přihlášeni jako Guest. Proto je nutné se odhlásit a přihlásit jako admin.
V hlavním menu vyberte volbu PROGRAM a klikněte na nabídku ODHLÁŠENÍ (GUEST)
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3. Po odhlášení se přihlaste jako admin programu. V hlavním menu vyberte volbu PROGRAM a klikněte na
nabídku PŘIHLÁŠENÍ
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