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KONTROLA TISKOVÝCH A KOPÍROVACÍCH ÚLOH A FINANCÍ –  
PROGRAM SAFEQ - VÁŠ WEBOVÝ KONTROLNÍ PŘÍSTUP 
PŘÍSTUP 
Účtování, identifikace a tiskové úlohy se provádí pomocí systému SafeQ, který je nainstalován na serveru fakulty. Každý 
student může sledovat svůj vlastní virtuální účet a své vlastní kopírování a tisk přes webové rozhraní, mazat tiskové 
úlohy, znovu tisknout svoji tiskovou úlohu, zjišťovat pohyb peněz, atd.  
Adresa: http://safeq.lf3.cuni.cz 
 

 
Uživatelské jméno a heslo je stejné jako při přihlašování do počítače v místnosti číslo 222. 

Po správném zalogování se dostanete na Váš osobní účet a seznam vašich úloh (jak kopírovacích, tak tiskových).  
 

 
V levé liště se vám objeví v programu vlevo 2 položky, vpravo se objeví seznam vašich úloh, které si můžete prohlédnout 
za vámi stanovené časové období, po zaškrtnutí znovu tisknout nebo smazat. 
 
V POLOŽCE SEZNAM ÚLOH 
a) prohlédnout všechny tiskové a kopírovací úlohy, které byly provedeny na Vaše jméno za volitelné období 
b) položka status – určuje, zda jde o kopírování (kopie) či tisk (vytištěno, přijato k tisku, smazáno, znovu k vytištění) 
c) smazat tiskovou úlohu 
d) znovu vytisknout tiskovou úlohu 



cop. 2007,  M. Hábová, SVI 2 

e) prohlédnout si, kolik bylo nakopírováno či vytištěno stran a jaká byla cena 
f) prohlédnout si první stranu tištěné úlohy 
g) event. zjistit proč úloha nebyla vytištěna A VYMAZAT ZABLOKOVANOU ÚLOHU 
 

 
 
Podrobný popis obrazovky viz obr. 
Sloupec 1 – uživatel/skupina – úlohy provedené z vaší identikace 
Sloupec 2 – název úlohy 
Sloupec 3 – název status (Kopie, Přijato, Vytištěno, Znovu zařazeno, Stornováno, Smazáno, Zamítnuto, Chyba tiskárny) 
Sloupec 4 -  datum a hodina, kdy byl úkol proveden 
Sloupec 5 – grafické piktogramy – informace o úloze, historie, znovu k tisku, náhled úlohy 
 
Pokud se na v seznamu Vašich úloh objeví úloha, která je zamítnutá – musíte ji vymazat – protože ta vám 
blokuje přístup. 
 
V dolní části rozbalovací lišty v kolonce vybrané – můžete vybrané úlohy smazat z tiskové fronty, smazat ze 
serveru, znovu poslat k tisku. 
 
V POLOŽCE ÚČET 
Můžete kontrolovat stav a pohyb vašeho virtuálního kreditního účtu. Kdy a jaká byla vkládána finanční 
záloha, kolik a kdy jste čerpali a za co, kontrolovat své zůstatky, atp.  


