My Sysmex – Registrace a přihlášení
Vážení zákazníci,
tento dokument je návodem pro registraci a přihlášení do portálu My Sysmex na webových
stránkách www.sysmex.cz/MySysmex

1. Vytvoření účtu nového uživatele
Na stránkách www.sysmex.cz v sekci My Sysmex klikněte na tlačítko Zaregistrujte se!
Vyplňte jednoduchý registrační formulář a zvolte si své přihlašovací údaje. Údaje odešlete kliknutím
na tlačítko Potvrdit údaje.
Poté přijde na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail s odkazem pro aktivaci účtu.
Kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě registraci dokončíte, tím bude Váš účet My Sysmex aktivován
a můžete se přihlásit.
Pokud by Vám potvrzovací e-mail z jakýchkoliv důvodů nedorazil, zkontrolujte si prosím nejdříve
složku Spam ve Vaší e-mailové schránce a pokud jej nenajdete ani tam, kontaktujte nás prosím na emailové adrese my.sysmex@sysmex.cz.

2. Přihlášení registrovaného uživatele
Na stránkách www.sysmex.cz/MySysmex klikněte na Přihlásit se a zadejte své jméno a heslo, které
jste si zvolili při registraci.
V případě zapomenutí hesla klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo? a vyplňte svůj kontaktní e-mail.
Na ten Vám poté přijde odkaz pro nastavení nového hesla do systému.
Pokud by Vám e-mail pro nastavení nového hesla z jakýchkoliv důvodů nedorazil, zkontrolujte si
prosím nejdříve složku Spam ve Vaší e-mailové schránce a pokud jej nenajdete ani tam, kontaktujte
nás prosím na e-mailové adrese my.sysmex@sysmex.cz.
Vytvořeno 9.6.2016

3. Hlavní stránka – rozcestník

Vzdělávání - Najdete zde programy a termíny uživatelských školení a edukačních seminářů, na které
se můžete přihlásit.
Bulletin - Nastavte si, zda chcete být informováni o novinkách a pořádaných akcích.
Servisní podpora - Odkaz na webový formulář pro nahlášení servisního požadavku.
Objednávky - Odkaz na online katalog pro objednávání zboží.
Můj profil - Zde si můžete změnit Vaše osobní údaje, informace o zaměstnavateli nebo Vaše heslo.
Kontaktní formulář - Formulář pro Vaše dotazy a připomínky.
Dokumenty ke stažení - Zde si můžete stáhnout návody na obsluhu přístrojů, aktuální bezpečnostní
listy a příbalové letáky k reagenciím. Nejprve je potřeba si nastavit své přístroje v menu Správa mých
přístrojů, teprve potom si můžete zobrazit hledané dokumenty.
Dokumenty k akreditaci - Zde najdete platné certifikáty servisních techniků a školitelů.
SNCS - Odkaz na stránky externí kontroly kvality IQAS SNCS.

