Jak se registrovat
Diagnostika Siemens online
V pravé straně obrazovky klikněte na “Registrace”

Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění
některých polí se jejich seznam zobrazí uprostřed stránky. Zadává se pouze fakturační adresa. Po
přihlášení máte možnost v uživatelském účtu vyplnit libovolný počet dodacích adres. Po zadání všech
registračních údajů odejde na Vámi zadaný mail zpráva, že registrace proběhla úspěšně. Po kontrole
na naší straně Vám přijde na stejný mail potvrzení, že registrace je platná a Vy můžete prohlížet celý
katalog a vytvářet objednávky. Stačí se jen přihlásit.

www.siemens.cz/diagnostika

Vyhledávání v katalogu
Diagnostika Siemens online
Pro orientaci v katalogu doporučujeme levý sidebar s jednotlivými produktovými liniemi. Po kliknutí na
Vámi požadovanou oblast se v prostřední stránce zobrazí zvolená kategorie a příslušná laboratorní
technika. Po kliknutí na „On-line objednávky“ se dostanete do detailnějšího seznamu s jednotlivými
produkty, jejich balením a přidáváním do košíku. Můžete použít také fulltextové vyhledávání vpravo
nahoře. Zde můžete zadat název produktu, nebo katalogové číslo (bez první nuly na začátku).

www.siemens.cz/diagnostika

Filtrování a množství
Diagnostika Siemens online
Některé produkty je možné ještě dále filtrovat, např. dle typu nebo kategorie. Jednoduchým zaškrtnutím
požadovaného filtru se zúží výpis produktů. Pod políčkem, do kterého zadáte požadované množství,
vidíte, v jakém balení je produkt dodáván. Po kliknutí do košíku se položky uloží do košíku (v pravé
části obrazovky), vy ale zůstanete na stejné stránce a můžete dále nakupovat.

www.siemens.cz/diagnostika

Nabídka v košíku
Diagnostika Siemens online
Na stránku „Detail košíku“ se dostanete po kliknutí v pravé části stránky na „Košík“. Zde si můžete
vybrat hned z několika možností: Uložit objednávku jako rozpracovanou, přepočítat košík nebo pokročit
k dalšímu kroku závazné objednávky. Po zvolení „Uložit objednávku jako rozpracovanou“ se celý košík
přesune do Vašeho účtu. K němu máte přístup jednoduše díky tlačítku „Účet“ v pravé části stránky.

Díky tomuto kroku si můžete celou objednávku jednoduše vytisknout, uložit do svého počítače nebo ji
někomu přeposlat. Uložené objednávky tímto způsobem nejsou závazné a můžete je kdykoli upravit
nebo smazat. Po kliknutí na „Další krok“ se dostanete k rekapitulaci objednávky a závaznému
objednání.

www.siemens.cz/diagnostika

Možnosti účtu
Diagnostika Siemens online
Váš účet v e-shopu si můžete sami spravovat. V záložkách v horní části najdete možnost upravit Vaše
kontaktní údaje, změnit si heslo nebo seznam objednávek. Dále zde máte také možnost doplnit
libovolný počat dodacích adres. Rozpracované objednávky můžete smazat, uložit ve formátu pdf,
přesunout do košíku – tedy znovu nakoupit nebo si je detailně prohlédnout a případně některé položky
vymazat či přidat. Ve svých objednávkách se také můžete lépe orientovat díky filtrování.
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Dokončení objednávky
Diagnostika Siemens online
Závaznou objednávku učiníte v „Rekapitulaci objednávky“. Zde vidíte všechno objednávané zboží,
můžete si vybrat doručovací adresu, máte-li jich uložených v účtu víc, nebo připsat poznámku
k objednávce, kterou my uvidíme. Je zde také možnost uvést vaše interní číslo objednávky „Vaše číslo
objednávky“. Pokud chcete cokoli v objednávce změnit, klikněte na „Předchozí krok“. Po kliknutí na
„Dokončení objednávky“ bude zboží závazně objednáno. Systém se Vás na žádné další potvrzení již
nezeptá.

www.siemens.cz/diagnostika

Často kladené otázky
Diagnostika Siemens online

Co se stane, když zapomenu heslo?
Nové heslo si jednoduše můžete nechat zaslat na svou e-mailovou adresu. Na hlavní stránce
v pravé části obrazovky je pod tlačítkem „Přihlásit“ také kolonka „Zapomenuté heslo“. Pak jen stačí
zadat Váš e-mail.

Jakou adresu mám vyplnit při registraci?
Při registraci se zadává pouze fakturační adresa. Ve Vašem účtu v panelu „Správa adres“ máte
poté možnost zadat libovolný počet dodacích adres.

Jak vyhledat produkt?
Pomocí levého menu, nebo fulltext vyhledávání vpravo nahoře zadáním katalogového čísla,
nebo názvu. Katalogové číslo je třeba zadat bez počáteční nuly.

Kontakt: diagnostika.cz@siemens.com
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