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SKPOS front office 

 Webová stránka 

 

 Registračný formulár 

 

 Monitoring kvality 

 

 Online obchod 

 



Webová stránka www.skpos.gku.sk 

 13.10.2015 – spustená nová webová stránka služby  

 Úplný redizajn starej webovej stránky  

 Dnes množstvo užitočných informácii:  

• Aktuality  

• Stav infraštruktúry  

• Balíky služieb a ceny  

• Monitoring kvality  

• Monitoring dostupnosti  

• Kontaktný formulár 

• Registrácia  

• Prístup do online obchodu  

• ... 



Registračný formulár www.skpos.gku.sk/register 

 Registrácia a objednávky výlučne on-line pomocou webového 
formulára (bez papierových zmlúv) 



Postup registrácie 



Registračný formulár www.skpos.gku.sk/register 

 Formulár je podporovaný vo všetkých prehliadačoch 
podľa štandardov pre ISVS: 
• Internet Explorer 9+ 

• Mozilla Firefox 21+ 

• Google Chrome 26+ 

• Safari 5.1+ 

• Opera 15+ 



Postup registrácie – výber typu účtu 

 

Registrácia nového používateľa 

Úplne nová registrácia 

Ak ešte nie ste registrovaný do SKPOS 

Registrácia nového prístupu pod už 
existujúcim používateľom 

 Ak už ste registrovaný do SKPOS a chcete vytvoriť 
ďalší prístup pod rovnakými fakturačnými a 

kontaktnými údajmi 



Postup registrácie – registrácia nového 
používateľa 

 Vyplnenie povinných údajov: 
• Typ používateľa (FO, PO, ...) 

• Firemné údaje 

• Fakturačné údaje 

• Kontaktné údaje 

• Korešpondenčná adresa 



Postup registrácie – registrácia nového 
prístupu pod už existujúcim používateľom 

Súčasné prihlasovacie  
meno do SKPOS 

Súčasné heslo 
do SKPOS 



Postup registrácie – Prijímač a oblasť 
využitia služby 

 
Značka výrobcu prijímača 

Nepovinné pole 

V akej oblasti budete 
využívať službu 



Postup registrácie – výber služby, súhlas so 
všeobecnými obchodnými podmienkami 

Výber služby 
SKPOS_cm, SKPOS_mm, ... 

Nové prihlasovacie 
meno a heslo 

Bezpečnostný kód 
Ochrana proti spamu Súhlas so spracovaním 

osobných údajov a súhlas 
so všeobecnými 

obchodnými podmienkami 

Poznámka 



Predĺženie služby 

 Služba je aktivovaná vždy na 1 technický rok/mesiac 

 Používateľ je informovaný o konci predplatného  
    e-mailom: 

• 30 dní pred skončením predplatného 

• 10 dní pred skončením predplatného 

• v deň skončenia predplatného  



Predĺženie služby – e-mail o konci predplatného 

Platnosť Vášho prístupu 
končí o 30 dní 

Link na webový 
formulár 



Predĺženie služby – webový formulár 

 Možnosť zrušenia účtu 

 Kontrola a úprava údajov 

 Možnosť zmeny služby 

 Súhlas so spracovaním 
    údajov a VOP 

 Formulár zhodný s  
    registračným formulárom 

Zrušenie účtu 

Kontrola údajov 



Monitoring kvality sieťového riešenia 

Nezávislý monitoring kvality sieťového riešenia 

Virtuálny princíp (bez zriadenia monitorovacích staníc) 

Plne automatizované riešenie 

Monitoring celého územia Slovenska 

Náhodné generovanie monitorovacích bodov 

Spracovanie základnice open source softvérom RTKNAVI 

Výsledky dostupné on-line prostredníctvom webových aplikácií 



Online obchod www.skposOnlineObchod.gku.sk 

 Mapa referenčných staníc 

 Informácie o ionosfére 

 Informácie o predplatnom 

 História meraní 

 



Online obchod 
www.skposOnlineObchod.gku.sk 

 Generovanie údajov z referenčných a virtuálnych 
staníc 

 Mapa meraní za posledných 30 dní (VRS iScope) 

 Mapa meraní v reálnom čase (VRS iScope Live!) 
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