BADANIA BIEGŁOŚCI
ERA – A WATERS COMPANY
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA RAPORTU Z BADAŃ BIEGŁOŚCI
Clean Water PT Study/ Badania biegłości – „Czysta woda”/ rewizja 053012
Effluent PT Study/ Badania biegłości – „Ścieki”/ rewizja 053012
1. Przygotowanie próby
Należy zapoznać się z instrukcją przygotowywania dla każdej próby przed wykonaniem analizy. Niektóre z prób
wymagają rozpuszczenia w dołączonej matrycy, inne należy rozpuścić w wodzie dejonizowanej.
2. Logowanie do systemu eDATA
Aby zalogować się do systemu eDATA należy posiadać hasło. W tym celu prosimy o kontakt
z opiekunem klienta w Tusnovics Instruments sp. z o.o.
Po otrzymaniu hasła należy zalogować się do systemu korzystając ze strony www.eraqc.com.
Link do strony logowania znajduje się w prawym górnym rogu.
Po zalogowaniu widoczne będą następujące opcje:
Step 1 – Mailing Address
(Krok 1 – Dane kontaktowe)
Step 2 – Agencies and Third Parties
(Krok 2 – Inni odbiorcy raportu)
Step 3 – Enter Data
(Krok 3 – Wprowadzanie danych)
Step 4 – Customize Step 2 report
(Krok 4 – Indywidualizacja raportu dla innych odbiorców).
Krok 1 – Dane kontaktowe
W tej zakładce można edytować dane kontaktowe. Raport końcowy zostanie wysłany do osoby wskazanej
w tej zakładce. Prosimy o weryfikację podanego adresu mailowego.
Krok 2 – Jednostki i trzecia strona
Istnieje możliwość przesłania raportu dodatkowo do innej osoby niż ta wskazana w Kroku 1 – Dane kontaktowe.
Aby skorzystać z tej opcji należy podać nowe dane kontaktowe w tej zakładce. Ponadto, zawartość raportu
dla dodatkowego odbiorcy może zostać ograniczona do wybranych elementów. Więcej na ten temat
w informacji na temat Kroku 4.
Krok 3 – Wprowadzenie danych
a) Po kliknięciu w „Enter Data” (Wprowadzanie danych) pojawi się lista wszystkich wzorców, które
zostały zakupione w danym badaniu.
b) Kliknij w pojedynczą pozycję, dla której prowadzasz dane.
c) W przypadku niektórych wzorców organicznych nie wszystkie związki wymienione w opisie produktu
będą znajdowały się w próbie. Te anality będą miały przypisaną wartość „< PTRL” (PTRL = Wartości
graniczne raportowania dla badania biegłości, Proficiency Testing Reporting Limits). Jest to wytyczna
dla laboratoriów do zastosowania metod o danej granicy wykrywalności.
d) Niewykryte w próbie anality opisz jako „0” (zero) lub „<” i podaj przypisaną wartość liczbową.
e) Aby podać wartość „mniejszą niż” wskazana wartość, kliknij okienko obok znaku „<” przy analicie,
którego nie wykryto.
f) Okienko „<” należy zaznaczyć tylko wówczas, gdy raportujesz wartość „mniejszą niż” wskazana
wartość.
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g)

Znaki nienumeryczne, takie jak (ND, Not Detected, BDL i inne) nie są dozwolone. Wyniki podane w taki
sposób będą traktowane jako „Brak wyniku”.
h) Jeśli miejsce na podanie wyniku będzie puste (wynik nie zostanie wpisany), wówczas dla tego analitu
badanie nie zostanie ocenione.
i) Wszystkie wartości należy podawać z dokładnością do trzech miejsc znaczących (np.: 111, 11.1, 1.11,
0.111, 0.0111) – jako separatora miejsc dziesiętnych należy używać KROPKI.
j) Dla każdego analitu należy podać datę wykonania analizy w formacie MM/DD/RRRR,
np.: 12/31/2013 (dla 31. grudnia 2013).
k) Należy podać metodę lub odniesienie do technologii w polu „Method Description” dla każdego
raportowanego analitu.
l) Można także podać nazwisko analityka wykonującego analizy.
3. Weryfikacja danych
Po wprowadzenia danych - wyników analiz - można kliknąć w „View Study Summary” (Podsumowanie badań)
w Kroku 3 (Step 3) by upewnić się, że dane zostały poprawnie wpisane i zapamiętane.
4. Customize Step 2 Reports
Jeśli w Kroku 2 (Step 2) zaznaczono, że raport końcowy będzie przesłany także do dodatkowego odbiorcy
to można także zadecydować jakie informacje zostaną tej osobie przekazane.
5. Bezpieczeństwo
Produkty ERA mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne. Są one przeznaczone do stosowania przez
wykwalifikowany personel laboratoryjny, szkolony w zakresie odpowiednieogo postępowania
z takimi związkami.
Odpowiedzialność za bezpieczne użycie tych produktów całkowice spoczywana na kupujących
i/lub użytkowniku. Karty charaktersytyki dla wszystkich produktów ERA są dostępne on-line
(w wersji angielskiej). W celu uzyskania wersji polskiej prosimy o kontakt w opiekunem klienta w Tusnovics
Instruments sp. z o.o.

PRODUKTY

ERA – A WATERS COMPANY
SĄ DYSTRYBUOWANE PRZEZ

TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o produkcie
lub informacji technicznych związanych z udziałem w badaniu biegłości prosimy o kontakt.

Tel. 12 633 13 54
Fax. 12 633 76 46
E-mail: Office@tusnovics.cc.pl

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
ul. Bociana 4A/49A
31-231 Kraków
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