Návod app. Biopharm – aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android.
Aplikace slouží pro přehled sortimentu, akcí, slev, rabatů, objednávání dodávek zboží a svozu
vzorků k histopatologickému a cytopatologickému vyšetření.
Aplikace může sloužit jako velmi rychlý, přehledný a aktuální ceník celého sortimentu zboží a také
doporučených maloobchodních cen.
Zároveň umožňuje nahlédnout do fotogalerie a kontaktů společnosti.
Aplikaci je možné nainstalovat z Obchod Google play přímo do mobilního zařízení.
Pro správnou funkci je nutné připojení k internetu, WIFI.

Aplikace je zcela ZDARMA.

Po nainstalování je možné použít aplikaci dvěma způsoby.

1. Neregistrovaný uživatel
- má k dispozici přístup na Kontakty, Fotogalerii, Naše služby
- může požádat o přidělení přihlašovacích údajů – nutný e-mail
- Může si vytvořit si účet a požádat o zaslání přihlašovacích údajů.
Aktivaci probíhá v průběhu 24 hodin.

2. Registrovaný uživatel – jméno a heslo je stejné jako na e-shopu – Biopharm.cz
Po zadání přihlašovacích údajů (tyto mohou zůstat přednastaveny
a není nutné je pokaždé zadávat) je možné využít aplikaci bez omezení
Nejprve se zobrazí aktuální informace o probíhajících akcích, slevách…

Následně je možné rozbalit kompletní menu – vlevo.

V rámci aplikace je možné využívat následující služby a vlastnosti:
Vyhledávání on-line v nabídce kompletního sortimentu společnosti Biopharm.
Tento sortiment je aktualizován několikrát denně, včetně cen, probíhajících akcí, slev.

Zboží je možné dle zvoleného počtu objednat - vložit do košíku, následně upravovat počty ks,
sortiment v košíku, odeslat objednávku.
Vždy se zobrazují aktuální ceny každého přihlášeného uživatele.
Silně zvýraznění cena vpravo je individuální cena přihlášeného zákazníka, za kterou danou položku
zakoupí. V tabulce pod ní jsou ceny katalogová bez DPH, katalogová s DPH a cena doporučené pro
maloobchodní prodej chovateli (+20%).

Sortiment je možné fulltextově vyhledávat – jek v položkách Akční zboží, Všechno zboží a Oblíbené
produkty.

Vpravo se nachází funkční hvězdičky – pokud ji označím – (zežloutne), zboží je definováno jako
oblíbené a je možné je nalézt v menu Oblíbené produkty.
Toto slouží pro zjednodušení a větší přehlednost opakovaně objednávané či sledovaného zboží.
Hvězdičku je možné kdykoliv aktivovat, či deaktivovat.
Oblíbené zboží je totožné s výběrem v PC přes webový prohlížeč – e-shop. Definování funguje on-line.

Akční zboží zobrazuje sortiment, které je zvýhodněno cenově, rabatem… Tuto položku nelze
samostatně objednat.

Objednávka svozu vzorků zdarma

Vyplněním údajů a odesláním můžete zaslat on-line žádost o svoz vzorků zdarma, určených
k histopatologickému a cytopatologickému vyšetření u MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D.,
Mánesova 274, Opatovice nad Labem, tel: +420 725 485 828

V případě nejasností nebo rady se neváhejte obrátit na tel. č. 602 588 223, nebo obchodního
zástupce společnosti Biopharm spol. s r.o.

Za Biopharm spol. s r.o.

Ing. Josef Martinek

