Jak vyplňovat interaktivní Objednávkový formulář KONVEX
Softwarové požadavky
K úspěšnému vyplnění formuláře je doporučován nainstalovaný prohlížeč PDF dokumentů Adobe
Reader 8 nebo vyšší, který dovoluje vyplňovat formulářová pole, vyplněnou kopii formuláře uložit na
pevný disk Vašeho počítače a následně ho odeslat emailem na objednavky@konvex.eu.
Níže je uvedený webový odkaz na stáhnutí aktuální verze Adobe Reader:
http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Kde formulář najdete?
Objednávkový formulář společnosti KONVEX naleznete na webových stránkách www.konvex.eu v
sekci Objednávky. Stačí kliknout na odkaz Interaktivní objednávkový formulář KONVEX a poté
nabídnutý soubor PDF uložit na Váš pevný disk.

Pohyb v polích formuláře
V polích formuláře se můžete pohybovat rychleji přepínáním polí klávesou TAB (
polí je znázorněno na obrázku viz. níže.

). Pořadí aktivace

Jednotlivá pole formuláře
Jméno optiky je povinný údaj pro zpracování objednávky (max. 40 znaků)
Povinný údaj (max. 7 znaků)
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Nepovinný údaj (max. 10 znaků)

Název materiálu/čočky (viz. ceník KONVEX) - povinný údaj, v případě čoček do páru stačí
vepsat pouze jednou (max. 27 znaků)
Průměr čočky – zadán v mm, povinný údaj (max. 5 znaků), např. 55, 65, 70, 65/70
DPT hodnota SPH - povinný údaj (max. 6 znaků), v případě
chybějícího znaménka se automaticky rozumí plusová hodnota
DPT hodnota cylindru - nepovinný údaj (ale pro torickou čočku
max. 6 znaků), v případě chybějícího znaménka se automaticky
rozumí plusová hodnota
Osa cylindru - v případě uvedení CYL povinný
údaj (max. 3 znaky)
Adice – nepovinný údaj (ale u víceohniskových
čoček max. 5 znaků)
Prizma DPT - nepovinný údaj
(ale u prizmatických čoček max. 5 znaků)
Báze prizma – v případě uvedení
DPT prizma povinný údaj (max.
3 znaky)

Počet kusů - povinný
údaj (max. 2 znaky)
Úpravy čoček na objednávku - nepovinný údaj (max.
48 znaků), např. THC (lakové tvrzení), ARPH, METAL
(zrcadlová úprava), SKY, GLARE, TCR, 2525 apod.
Všechny možné úpravy včetně ceny jsou uvedeny v
aktuálním ceníku KONVEX, doporučuje se uvádět
zkratku úprav viz. ceník
Poznámka - nepovinný údaj (max. 53 znaků), zvláštní požadavky,
složitější případy zadání prizma apod.
Vaše interní číslo objednávky - nepovinný údaj (max. 18 znaků)

Jméno optiky, číslo zákazníka, název položky, průměr čočky, DPT hodnota SPH a počet kusů jsou povinná pole k úspěšnému
zpracování objednávky. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. KONVEX – RECEPT OPTIKA, spol. s.r.o., Tyršova 466, 512 63
Rovensko pod Troskami, tel. 481 381 137, fax. 481 381 138, objednavky@konvex.eu, www.konvex.eu Odesláním vyplněného
Objednávkového formuláře na objednavky@konvex.eu souhlasíte s Obchodními podmínkami společnosti KONVEX – RECEPT OPTIKA,
spol. s.r.o.
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