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PŘEDSTAVUJEME…

Nový objednávkový systém produktů 
Roche Diagnostics
ALEKSANDRA ZUBAC
ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Je nám velkým potěšením informovat vás o  spuštění nového e-shopu, který umožní 
rychle a  pohodlně objednat požadované produkty do  vaší laboratoře. Tento e-shop 
je vhodný zejména pro ty z  vás, kteří nemáte vlastní interní objednávací systém, 
 objednáváte pomocí tabulek, e-mailem apod. 

Dlouho očekávaný systém nahradí tech-
nicky i  funkčně zastaralý objednávkový 
formulář. Objednávky produktů řady 
CoaguChek®, skupinu přístrojů a  spo-
třebního materiálu POCT a KAPA Roche 
Sequencing zůstávají prozatím na  dosa-
vadním principu objednávek prostřed-
nictvím příslušných webů. 

V  budoucnu se počítá s  plnou integrací 
celého portfolia Roche Diagnostics pro-
duktů do nového systému. 

A  co vám nový e-shop přináší užiteč-
ného?
• Rychlejší a pohodlné vyhledávání po-

ložek dle jejich čísla, názvu nebo vý-
běrem ze skupin produktů, případně 
i dle vaší smlouvy

• Z  jednoho pracoviště může objedná-
vat i více registrovaných uživatelů

• Vytvoření a úprava seznamů oblíbených 
položek pro opakované objednávání

• Dostupná historie objednávek a mož-
nost jejich opakování

• Možnost nahrání objednávek ve pře-
dem připraveném formátu excel nebo 
csv

Společně s novým objednávkovým systé-
mem se na portálu DiaLog objeví i kom-
plementární služba Dokumentace dodá-
vek, kde si budete moci stáhnout dodací 
listy, faktury a podívat se na historii svých 
objednávek. 

Přihlašování probíhá přes portál  DiaLog, 
registraci lze zřídit pomocí formulá-
ře přímo na  portálu nebo na  e-mailu  
prague.dialog@roche.com a  zároveň 
je třeba požádat o  zpřístupnění služby 
e-shopu. Pokud již registraci na  DiaLogu 
máte, můžete nás s  požadavkem zpří-
stupnění e-shopu kontaktovat na  mailu:  
prague.objednavkydia@roche.com.

Těšíme se, že si naše nové služby rychle 
oblíbíte díky užitečným funkcím, které 
vám umožní pracovat efektivněji, rychleji 
a že s nimi budete plně spokojeni.

Aleksandra Zubac
ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
Kontakt: aleksandra.zubac@roche.com
Ve společnosti Roche pracuje od roku 2007. Na finančním oddělení mezi tabulkami, čísly a pohledávkami strávila sedm let. 
Od roku 2015 má na starosti oddělení logistiky a správy pohledávek. Se svým týmem se stará o to, aby všechny objednávky 
zákazníků byly vyřízeny správně a včas. Radost jí dělá poslouchání hudby, pěstování květin, turistika, lyžování, jóga a fitness.


