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Online objednávky zboží  

Vážení zákazníci, 

tento dokument je návodem pro objednávání zboží prostřednictvím online katalogu na stránkách 
www.katalogsysmex.cz.  

Online katalog Vám pomůže výrazně urychlit pravidelné objednávání zboží, umožňuje zobrazit historii 
objednávek. 

Vytvoření účtu nového uživatele 

 Na stránkách www.katalogsysmex.cz v hlavičce klikněte na tlačítko Zaregistrovat. 
 Vyplňte poslední pětičíslí vašeho zákaznického čísla a Váš kontaktní email (bude sloužit také jako 

přihlašovací email). 

 

 
 

 Potvrďte tlačítkem Zaregistrovat.  

Požadavek na Vaši registraci byl odeslán na administrátora. Po schválení Vaší registrace administrátorem 
přijde na Vámi uvedenou kontaktní emailovou adresu potvrzovací email s jednorázovým heslem pro vstup do 
systému. Po kliknutí na přiložený link si prosím nastavte své nové heslo. 

Přihlášení již registrovaného uživatele 

 Na stránkách www.katalogsysmex.cz v hlavičce klikněte na tlačítko Přihlásit.   

 Vložte svůj email zadaný při registraci a své heslo pro vstup do systému, poté klikněte na tlačítko 

Přihlásit se. 

V případě zapomenutí hesla klikněte na tlačítko Zapomenuté heslo? a vyplňte svůj kontaktní email. Na Váš 
email poté přijde odkaz pro nastavení nového hesla do systému. 

Práce v portálu 

Po přihlášení do portálu se ve Vašem profilu objeví tři tlačítka: moje objednávky │moje údaje │odhlásit 

Tlačítko moje objednávky 

Zde uvidíte všechny Vámi vytvořené objednávky přes webový portál katalogsysmex.cz. Jednoduše kliknutím 

na tlačítko Do košíku vedle objednávky je možno znovu objednat zboží vybrané v předchozí objednávce. Lze 
změnit množství zboží, případně odebrat některé zboží (výhoda předvyplnění zboží při pravidelných 
objednávkách). 

  

 
 
 

Vydáno 4. 5. 2016 

http://www.katalogsysmex.cz/
http://www.katalogsysmex.cz/
http://www.katalogsysmex.cz/


 

Sysmex CZ s.r.o.        
Elgartova 683/4, 614 00  Brno  •  Česká republika  •  Tel. +420 548 216 855  •  Fax +420 548 216 343 
IČO: 27752356  DIČ: CZ27752356  •  společnost zapsána v OR spis. značka C56576, vedená u KS v Brně 
 

www.sysmex.cz 

Tlačítko moje údaje 

Zde lze měnit údaje nutné pro objednání zboží, které jsou pro Vaše pohodlí automaticky předvyplněné. 
Doporučujeme před první objednávkou vyplnit sekci moje údaje. 
Pod jeden účet (emailovou adresu) lze vložit více zákaznických čísel a také více dodacích adres (v případě 
objednávání z jednoho účtu pro více laboratoří).  Poté lze jednoduchým způsobem vybrat, pro kterou 
laboratoř zboží objednáváte. 

Vytvoření objednávky zboží 

  

V levém menu katalogu vyberte typ přístroje, 
pro který chcete zboží objednat. Zobrazí se 
zboží určené pro zvolený typ přístroje. 

Kliknutím na tlačítko přidat do objednávky 
(lze změnit počet kusů) se Vámi vybrané 
zboží vloží na objednávkový list. 

 

Jakmile ukončíte Váš výběr, klikněte na tlačítko  Objednávka v pravé horní části 
portálu. Zobrazí se Vám momentálně vybrané zboží v objednávce (košík). Lze opět změnit počet kusů pro 
objednání, nebo můžete přejít zpět pro pokračování ve výběru zboží. 

Kliknutím na tlačítko objednat položky přejdete do sekce výběru kontaktních údajů. Informace 
o zákazníkovi jsou pro Vás předvyplněny, kontaktní informace a doručovací adresy se automaticky vyplní 
z informací uložených v sekci Moje údaje. 

Všechny informace lze kdykoliv změnit. Pokud máte registrováno více zákaznických čísel nebo doručovacích 
adres, systém Vám umožní výběr. 

Po kliknutí na tlačítko odeslat objednávku Vám systém nabídne souhrn informací ke kontrole, zboží 

objednáte kliknutím na tlačítko závazně objednat. 

Následně se odešle závazná objednávka, zboží bude objednáno a doručeno dle údajů vložených 
do objednávky. 

Doporučujeme používat aktualizované verze internetových prohlížečů, ve starších nepodporovaných verzích 
prohlížečů nemusí některé funkce fungovat správně. 
 
 
Váš Sysmex tým 

 


