INSTRUKCJA
Aby korzystać z możliwości zamawiania przez stronę, należy wysłać maila na adres
magazyn@chem.uw.edu.pl (jednorazowo) z prośbą o wpisanie do bazy. W mailu należy podać:
Płatnika (imię nazwisko oraz adres email), listę osób, które mogą odbierać i wystawiać zamówienia
(imiona i nazwiska i adresy email).

Wyszukiwarka:
Dla każdej z podstron dostępna jest
wyszukiwarka. Można wpisać nazwę
odczynnika aby na stronie pokazały się
wszystkie odczynniki dostępne w danym
katalogu („bonus”, „płatny”).

Menu główne:

W menu głównym można znaleźć odnośniki do 2 katalogów:
1. „Bonus” – lista dostępnych odczynników w magazynie „bonus”,
2. „Płatny” – lista odczynników dostępnych w magazynie płatnym, z możliwością zamawiania.

Magazyn Bonus:
Na liście magazynu bonus można znaleźć informacje o aktualnym stanie i ilości danego odczynnika.
Stany są aktualizowane na bieżąco. W magazynie bonus zamówienia realizowane są na podstawie
druku RW.

Szczegóły odczynników w Bonus:
Po kliknięciu w szczegóły otrzymujemy
dokładny opis danego odczynnika.

Magazyn Płatny:
W przypadku magazynu płatnego, oprócz listy można również zamawiać odczynniki. Aby rozpocząć
zamawianie należy nacisnąć przycisk „Zamów” przy wybranym odczynniku.

W magazynie płatnym w polu „Nazwa” mają Państwo podaną nazwę odczynnika, czystość,
pojemność opakowania i firmę.

Koszyk:
Zamawianie otworzy nam koszyk

Dodaj więcej i usuń:
W koszyku możemy dodać więcej odczynników za pomocą przycisku „dodaj więcej” albo usunąć całą
pozycję przyciskiem „usuń”, albo usunąć całe zamówienie jeśli chcemy zrezygnować przyciskiem
„usuń zamówienie”.

Ilość:
Dokładną ilości podajemy jak dodamy już do koszyka wszystko co nam jest potrzebne. Aby zmienić
ilość należy poprawić ją w pasku „ilość”.

Gotowe:
Na koniec wybieramy przycisk „gotowe” na dole
strony.

RW:
Zakończenie koszyka utworzy nam nowe RW do uzupełnienia. Na RW znajdują się te same pola, jak
na RW papierowym. (nie używamy tytułów naukowych przy wpisywaniu w polach „Zatwierdził”,
„Odbierze”, „Wystawił”). W polu płatne z wpisujemy całość płatności.
Np. ŹLE – GR 1111, 500/01-1120001, BST-00
Np. DOBRZE – 501-D112-66-0001111, 500-D112-01-1120001, 501-D112-01-1120000-5011000300

Obowiązkowość wypełnienia pól:
Każde RW musi zawierać uzupełnione pola: Odbierze, Płatne z, Wystawił i Zatwierdził. W przypadku
osoby zatwierdzającej należy wpisać imię i nazwisko płatnika. Jest to niezbędne do dalszej weryfikacji
RW.

Wyślij RW:
Gdy całe RW jest już gotowe i uzupełnione wybieramy „wyślij RW”. Spowoduje to wysłanie e-mail’a
na adres płatnika (zatwierdzającego) z prośbą o akceptację wydatku.

Mail:
Po wysłaniu RW płatnik otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę e-mail z adresu
„magazyn@chem.uw.edu.pl”. W treści wiadomości będzie informacja o osobie zamawiającej,
odczynnikach, które dana osoba zamówiła, konto środków płatniczych oraz suma brutto w zł. W
wiadomości pojawią się trzy dostępne opcje do wyboru:
1. Potwierdź – zatwierdzi RW i prześle je do realizacji.
2. Edytuj – pozwala na zmianę środków z jakich ma być płatne zamówienie.
3. Anuluj – Anuluje zamówienie i usuwa je z listy oczekujących.
W przypadku zatwierdzenia zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji do magazynu
chemicznego. Gdy zamówienie będzie już gotowe do odbioru, osoba wskazana w RW jako
odbierająca otrzyma wiadomość e-mail, że jej zamówienie jest już gotowe.

