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Prøvestatus og midlertidige resultater
Status for en prøve kan enkelt vises ved å klikke på prøvenummeret til den aktuelle prøven. Alle tester som er bestilt 
vil vises, og resultater vil fortløpende legges inn etter hvert som de er klare fra laboratoriet. Merk at alle resultater er 
midlertidige til full rapport er utstedt.

Eurofins Online er din nettportal for analysedata. I portalen 
kan man følge status på innsendte prøver, hente ut midlertidige 
resultater, laste ned rapporter og eksportere data til Excel.

Innlogging
Tilgang til Eurofins Online settes opp av din kundeveileder, og man 
får enkel tilgang via www.eol.eurofins.no. Logg inn med bruker-
navn og passord. 

Oppdragsvisning
For å se resultater for ett eller flere av dine oppdrag, velg Resultater, og så Oppdragsvisning i menyen til venstre. En 
tabelloversikt over innsendte prøver, samt informasjon om forventet resultatdato og prøvestatus vil vises.



Eksport til Excel
Alle kolonner i tabellen er søkbare ved å velge Klikk for å vise filter. Skriv inn enten Din bestillingsreferanse, eller Eurofins 
bestillingskode for å filtrere ut resultater fra ett og samme oppdrag. Huk av alle linjer og velg Eksporter under Sammen-
lign prøver. Man vil da få en pivottabell i Excelformat for videre databehandling.

Kjekt å vite
• Eurofins Online inneholder analysedata fra og med 

1. november 2013
• Man kan ikke endre, fjerne eller på noen måte øde-

legge data; det er trygt å prøve seg frem
• Data oppdateres hvert 5. minutt fra Eurofins’ sen-

traldatabase
• Kontrakt; et begrep som beskriver en aktuell 

bruker/ funksjon i din organisasjon
• Visning av data kan skreddersys dine behov, ta 

kontakt med din kundeveileder for nærmere infor-
masjon
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