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E-shop - přehled funkcí 

Vyhledávání prvků
Vyhledávejte prvky snadno a rychle díky funkci “Vyhledávání” a pomocných filtrů přímo na webových stránkách. 

Přímé zadávání objednacích kódů
Znáte přesný objednací kód prvku? Pak můžete použít rychlé přímé zadávání do košíku - velmi praktické pro přidávání 
objednacích kódů speciálních produktů a prvků neobsažených 
v digitálním katalogu - funguje i se zákaznickými objednacími kódy.

Nahrát seznam prvků
Přes funkci “Nahrát seznam prvků” můžete přidat do košíku více prvků najednou 
- jednoduše je sepsat do excelovského souboru, uložit a nahrát do košíku.

Konfigurovat 
Konfigurujete prvky dle vašich specifických požadavků - v digitálním katalogu můžete nakonfigurovat více než 500 000 
provedení.  

Informace
Informace o prvku jsou dostupné kdykoli - cena, dodací lhůta, dostupnost, sazební zařazení zboží, země původu, katalog, 
technická dokumentace, 3D náhled, CAD data, náhradní díly, příslušenství a další.

Uložit košík
Uložte si košík pro opakované objednávání stejných prvků. 

Sdílet košík
Sdílejte vytvořený košík s kolegyněmi a kolegy on-line. 

Vytvořit košík (PDF / Excel)
Stáhněte si obsah košíku do souboru .xlsx nebo .pdf  pro další zpracování. 

Oblíbené 
Spravujte svůj seznam oblíbených prvků pro ještě rychlejší přístup. 

Dotaz na SMC
Máte dotazy ohledně prvků, cen nebo termínů odeslání? Pošlete nám svůj dotaz přímo prostřednictvím nákupního košíku. 

Objednat on-line
On-line objednání je vám k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu.
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Dva způsoby registrace - rozdílné možnosti využití

SMC eShop - snadné a rychlé objednávání přímo od výrobce - zaregistrujte se ještě dnes!

https://www.smc.eu/cs-cz/register

On-line podpora
Časté otázky a odpovědi o registraci a přihlášení

https://www.smc.eu/cs-cz/smc-eShop

ADVANCED:  
Informační přístup bez funkce 
,,Objednat”

  Spravovat oblíbené

  Digitální katalog 

  Technická dokumentace

  Náhled 3D

  CAD databáze

  Uložit košík a sdílet košík

  Ověřit cenu

  Ověřit termín odeslání 

  Uložit a sdílet cenu a termín odeslání 

PROFESSIONAL:  
Plný přístup s funkcí ,,objednat”

 Obsahuje veškeré funkce přístupu Advanced

+  On-line objednávka 

+  Uložit a sdílet objednávku 
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