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8 / 2022  |  VRACÍME VODĚ ŽIVOT 

 

Vážení obchodní partneři, 

v tomto čísle našeho bulletinu se zaměříme na další náležitosti záložky – Servis ČOV 

v portálu Enceladus. 

V první řadě si představíme záložku jako celek, poté budeme mluvit podrobněji 

o následujících dvou speciálně zaměřených podzáložkách, a to servis a odkalení. 

Záložka Servis ČOV je v levém menu k dispozici jako pátá záložka shora. Nabízí celistvý 

přehled o tom, jak naplňujete podmínky stanovené platným provozním řádem, tzn.  zda 

je na vašich DČOV prováděna ve stanovených intervalech provozní údržba a zda jsou 

správně nastaveny technologické parametry čistícího procesu. Jedná se  

o veškeré zásahy kontrolní, očistné nebo servisní povahy.  

V případě, že si nejste jisti předepsanými intervaly těchto zásahů, platný provozní řád je 

Vám k dispozici na  https://www.enceladus.cz/zakaznici/ str. 13 – 15.  

Ihned po otevření záložky Servis ČOV se Vám zobrazí samotná podzáložka Servis  

(viz. obr. 1), kde můžete vidět kompletní seznam DČOV vaší obce spolu s veškerými 

zásahy, které byly na jednotlivých DČOV provedeny. Kliknutím na symbol „oka“ 

ve sloupci Prohlížet budete přesměrováni na daný záznam v provozním deníku 

sledované DČOV. Kliknutím na symbol „tužky“ ve sloupci Opravit můžete záznamy 

opravovat. V záhlaví tabulky (obr. 1) pak máte možnost kliknutím na symbol „tří teček“ 

jednotlivé sloupce filtrovat dle specifikace, kterou potřebujete souhrnně za soustavu 

DČOV ve vaší obci získat. Kliknutím na „šipku“ u názvu DČOV můžete seskupit záznamy 

https://www.enceladus.cz/zakaznici/
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jednotlivých DČOV, viz obr. 1. Stav jednotlivých zápisů servisů ČOV se může nacházet ve 

2 stavech vyjádřených symbolem zelené fajfky nebo oranžového vykřičníku. V případě 

zeleného stavu je vše v pořádku, v případě oranžového stavu je záznam o servisu 

nedokončen a je třeba jej doplnit a uzavřít. 

 

Obr. 1 Podzáložka Servis 

Pokud Vás zajímají zásahy týkající se výhradně odkalení, je třeba překliknout do druhé 

podzáložky, viz. obr. 2 a veškeré údaje máte opět po ruce. Pracovat s nimi můžete 

stejným způsobem. 

 
Obrázek 2 Podzáložka Odkalení 
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V pravém menu máte v záložce Výběr záznamů k dispozici pole „Podle data“. Po kliknutí 

na toto pole (obr. 3) si můžete zvolit libovolný interval, v jehož rámci chcete zobrazit 

provedené zásahy na DČOV v obci. 

 
Obr. 3 Tabulka "Podle data" 

Neváhejte se na nás a naše kolegy kdykoliv obrátit s žádostí o radu či technickou 

podporu, která Vám pomůže vyřešit problém, se kterým se právě potýkáte. 

Pokud máte námět, kterému bychom se měli v následujících číslech bulletinu věnovat, 

budeme rádi, když nám o tom napíšete. My ho zařadíme do edičního plánu v nejbližším 

možném termínu. 

Jsme tu pro Vás a je nám ctí Vám poskytovat naše služby. 

S úctou a přáním všeho dobrého 

 

Bc. Romana Železníková, MBA 

Provozní ředitelka 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 


