Postupy a príručky pre používateľov webových stránok spoločnosti Solen

Ako objednať predplatné časopisu
Úvod
Spoločnosť SOLEN, s. r. o., vydáva a zabezpečuje distribúciu 11 odborných časopisov pre lekárov
s postgraduálnym zameraním a sprostredkováva distribúciu ďalších 3 odborných časopisov vydávaných
spoločnosťou Solen CZ.
Tieto časopisy je možné si celoročne predplatiť v tlačenej verzii alebo v online verzii časopisu, a to: telefonicky, emailom, zaplatením sumy prostredníctvom poštovej poukážky. Všetky tieto spôsoby však so sebou prinášajú
možné riziká: zdĺhavé vybavovanie, možnosť „stratenia“ niektorej objednávky, ťažkosti s identifikáciou predplatiteľa,
nemožnosť sledovania stavu objednávky a pod.
Väčšinu z týchto nedostatkov úplne alebo z veľkej miery odstraňuje elektronické objednávanie predplatného
prostredníctvom webovej stránky solen.sk.. Ide o jednoduchý a pohodlný spôsob objednania predplatného s
informáciou o stave vybavovania objednávky. Tento spôsob zároveň umožňuje (po spárovaní s platbou) rýchle
nastavenie prístupu online verzie časopisu na webe pre objednávateľov online verzie a zároveň aj pre
predplatiteľov tlačenej verzie v rámci prémiovej služby poskytovanej našou spoločnosťou pre predplatiteľov
tlačenej verzie časopisu.
Podmienkou sprístupnenia online verzie je existencia používateľského účtu predplatiteľa na webe
spoločnosti Solen.
Poznámka: Pre jednoznačnú identifikáciu záujemcu o časopis je služba elektronického objednania
predplatného časopisu dostupná iba používateľom, ktorí sú na našich stránkach registrovaní, teda
majú vytvorený používateľský účet.
Elektronická objednávka predplatného je krok, na základe ktorého sa vykonávajú ďalšie dôležité administratívne
činnosti:
• vytvorenie a zaslanie faktúry s uvedením platobných údajov,
• po spárovaní s prijatou platbou sprístupnenie elektronickej verzie predplateného časopisu

Postup
1. Spustite v prehliadači stránku solen.sk.
2. Zvoľte tlačidlo Prihlásiť.

V prihlasovacom formulári vyplňte e-mailovú adresu a heslo.

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí Vaše meno a začiatočné písmeno priezviska spolu s ikonou pre prístup do
profilu a na odhlásenie sa.

3. Pre vstup do objednávkového formulára stlačte tlačidlo Predplatné.

4. V zobrazenej objednávke časopisov pre vybraný časopis si nastavte, akú verziu časopisu si chcete predplatiť
(tlačená alebo online verzia). Predplatné platí pre jednu z týchto možností.
Upozornenie: Ak omylom nastavíte predplatné pre časopis, tlačidlom zrušiť túto voľbu zrušíte.
Informácia: Predplatiteľom tlačenej verzie časopisu v prípade, že majú na webe spoločnosti Solen vytvorený
používateľský účet, zároveň sprístupňujeme aj elektronickú verziu časopisu na webe.

Po vyplnení celej objednávky stlačte tlačidlo Pokračovať v objednávke časopisov.

5. Zobrazí sa obsah Vášho nákupného košíka.
Ponúkne sa Vám možnosť pokračovať v nákupe objednaním kníh alebo upraviť položky objednávky.
A nechcete v objednávke pokračovať, je potrebné zvoliť možnosť platba prevodom.
Po skontrolovaní údajov objednávky ju môžete potvrdiť tlačidlom Objednať s povinnosťou platby.

6. Po úspešnom zápise objednávky do databázy sa na obrazovke zobrazí potvrdenie o úspešnom odoslaní
objednávky s uvedením jej evidenčného čísla.

7. Zároveň je Vám doručená e-mailová správa s informáciami o objednávke.

8. Na základe prijatej objednávky Vám bude zaslaná predbežná faktúra s platobnými údajmi. Po prijatí platby
budete zaradený do distribučného listu pre objednaný časopis (objednané časopisy).
Ak existuje prislúchajúci používateľský účet predplatiteľa na webe, bude nastavený aj prístup k elektronickej verzii
predplateného časopisu.

Záver
V prípade akýchkoľvek problémov pri objednávaním predplatného kontaktujte nás, prosím, na: web@solen.sk.

