
Automatizovaný informačný systém ISTK

1. Prihlásenie do systému

Do internetového prehliadača zadajte adresu https://stk.datalock.sk.
Informačný systém je šifrovaný protokolom SSL, čiže prehliadač Vám zobrazí varovné okno, 
v ktorom Vás informuje o bezpečnostnom certifikáte. Potvrďte možnosť ÁNO (YES) pre 
pokračovanie.



Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka. Tu napíšete svoje užívateľské meno a heslo.



Po úspešnom prihlásení sa objaví hlavná obrazovka ISTK.



2. Prezeranie protokolov

Po kliknutí na položku Linka v hlavnom menu sa zobrazí zoznam aktuálne prijatých, ešte 
neuzavretých protokolov.  Tu môžete v reálnom čase sledovať priebeh kontroly, zapisovanie 
chýb a nameraných údajov.



Po kliknutí na položku Protokoly v hlavnom menu sa zobrazí zoznam uzavretých protokolov

Tu je možné filtrovať protokoly podľa konkrétnych kritérií. Do poľa, podľa ktorého chcete 
údaje filtrovať napíšete hodnotu, napríklad evidenčné číslo, dátum, číslo stanice STK 
a podobne.



Ak kliknete na konkrétny protokol, zobrazí sa jeho detail. Sú tu zobrazené všetky údaje tak 
ako boli zapísané aj s nameranými hodnotami a celkovým výsledkom kontroly.



3. Export údajov

Pre účely štatistík, sumárov a podobne je možné údaje vyexportovať do súboru. Výsledný 
súbor bude vo formáte CSV (Comma separated values – hodnoty oddelené čiarkou). Tento 
súbor je možné priamo otvoriť v programe Microsoft Excel 2003. Pre export údajov kliknite 
v hlavnom menu na položku Protokoly a následne vľavo na položku Export údajov. Zobrazí 
sa obrazovka, kde je potrebné zadať obdobie, za ktoré si želáte údaje exportovať.



Po potvrdení tlačidla Export do CSV Vám systém vygeneruje výsledný súbor a ponúkne ho 
na uloženie. Dĺžka exportu je závislá od veľkosti obdobia, za ktoré si export želáte.
Vo výslednom súbore sa nachádzajú údaje:

Code: Kód protokolu
Type Code Name: Typ kontroly (N, A, R, S....)
Price Of Control: Cena kontroly
VIN: VIN číslo
Registration Number: Evidenčné číslo
Car Maker Name: Výrobca vozidla
Car Commerce Desc Name: Typ vozidla
Category Code: Kategória vozidla
Inspection At: Dátum a čas vyhodnotenia protokolu
Ability Name: Spôsobilosť vozidla (S, D, N)
First Evidence At: Dátum prvej evidencie
District: Okres
Issued At: Dátum a čas zapísania vozidla na príjme


