MARQUET – ROLA OBJEDNÁVATEĽ
Marquet (univerzitný e-košík) slúži na nákup informačnej a komunikačnej techniky.

PRIHLÁSENIE
Prihlasujete sa na stránke https://marquet.uniba.sk. Pre prihlásenie sa pomocou Vášho
univerzitného loginu a hesla je potrebné kliknúť na ikonku Přihlásit přes SSO, čo Vás
presmeruje na stránku Univerzity, kde zadáte svoje prihlasovacie údaje.

ÚVODNÁ STRÁNKA
Po prihlásení do Marquetu sa zobrazí úvodná stránka.

Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo
- oznámením kódu “S08-12-Marquet-objednávateľ” na náš helpdesk
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AKTÍVNA ROLA
V pravom hornom rohu sa nachádza obrázok košíka, Vaša
aktívna rola a obrázok s vašimi iniciálami.

Po kliknutí na iniciály sa zobrazí nasledovné menu (viď. obr.
vpravo), kde sa nachádzajú vaše údaje a role.
V prípade, že máte len jednu rolu, tak sa Vám nebudú role
zobrazovať.

KATALÓG PRODUKTOV
V ľavom hornom rohu sa nachádza menu s nasledovnými možnosťami:
•
•
•

Prehľad – úvodná stránka
Katalóg – katalóg produktov
Požiadavky – používateľom zadané požiadavky na nákup

Po kliknutí na Katalóg sa dostane k pre Vás dostupnému katalógu.
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Po kliknutí na kategóriu katalógu sa Vám zobrazia produkty, ktoré viete nakupovať.

NÁKUP
Nakupovať viete dvoma spôsobmi.
1.

Kliknete na Pridať do košíka a následne zadáte množstvo.

2.

Kliknete na produkt – otvorí sa stránka s popisom produktu
• Názov produktu
• Cena produktu (S DPH, bez DPH)
• Množstvo (počet dostupných kusov)
• Dodávateľ
• Špecifikácia
V prípade, že chcete produkt kúpiť kliknete na Pridať do košíka.
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Ak k produktu existuje alternatíva, tak sa zobrazí pod produktom v časti Další šarže. Kliknutím na alternatívny produkt sa Vám zobrazí
špecifikácia produktu.

ODOSLANIE OBJEDNÁVKY
Po vybratí všetkých produktov, ktoré chcete kúpiť kliknete na ikonku košíka v pravom hornom rohu.
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Otvorí sa Vám stránka so prehľadom Vášho nákupu.
•
•
•
•

Názov - Názov produktu
Schvaľovanie – Zobrazuje proces, po ktorého absolvovaní odíde dodávateľom Vaša požiadavka
Množstvo – počet kusov
Celková cena – celková cena produktu

V prípade, že máte viac ako jednu rolu, košík má každá z nich zvlášť. Košík sa po prepnutí na inú
rolu nevymaže. Ak máte viacero rolí, odporúčame vám si vždy pred odoslaním košíka
skontrolovať, či máte nastavenú tú rolu, z ktorej teraz chcete nakupovať.
Po kliknutí na Odoslať košík sa Vám zobrazí nasledovné okno (viď. obr. vpravo) kde vyplníte
nasledovné údaje:
•
•
•

Dodaciu adresu – ak má fakulta viac ako jednu adresu, tak viete vybrať kam sa
objednávka doručí
Zdroj financovania – doplníte ŠPP prvok, ak je zdrojom financovania projekt či grant,
taktiež doplňte názov grantu
Poznámka – k nákupu môžete pridať poznámku kliknutím na Rozšírené nastavenie

Po vyplnení údajov kliknete na Odoslať košík, čím sa Vaša objednávka pošle na schválenie.

STAV OBJEDNÁVOK
Stav vašej objednávky môžete sledovať kliknutím na Moje požiadavky na hlavnej stránke.
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Po kliknutí sa Vám zobrazí stránka s nasledovnými údajmi:
•
•
•
•
•
•

•
•

Číslo objednávky
Obrázok – ak existuje obrázok produktu
Názov – názov produktu a kategória produktu
Celková cena – celková cena produktov
Žiadateľ – meno a rola používateľa
Schvaľovanie – kto musí požiadavku schváliť
o Ak schvaľovateľ požiadavku schválil vyfarbí sa schvaľovateľ na zeleno
o Ak schvaľovateľ požiadavku neschválil vyfarbí sa schvaľovateľ na červeno
Vytvorené – dátum vytvorenia objednávky
Stav – v akom stave sa objednávka nachádza
o Vytvorené
o Schvaľovanie
o Schválené
o Zamietnuté
o Stornované
o Odosielanie
o Odoslané
o Prijaté
o Odmietnuté
o Exspirované
o Mŕtvy bod

FILTROVANIE A VYHĽADÁVANIE OBJEDNÁVOK
Vo svojich objednávkach viete vyhľadávať a taktiež ich viete aj filtrovať.

6/7

MARQUET – ROLA OBJEDNÁVATEĽ
VYHĽADÁVANIE
Do okna na vyhľadávanie zadáte názov alebo aspoň časť názvu produktu.
FILTROVANIE
1.

Filtrovanie použitím obrázka záložky – v požiadavkách vidíte iba nasledovné informácie
a. Číslo objednávky
b. Autor – kto zadal požiadavku
c. Vytvorené – čas vytvorenia požiadavky
d. Požiadavky – počet produktov, ktoré chceme kúpiť (nie počet kusov produktov)

2.

Filtrovanie pomocou možnosti plus – rozšírený filter

3.

Tri čiarky pod sebou – požiadavky si viete zoradiť podľa čísla požiadavky vzostupne alebo zostupne

NOTIFIKÁCIA
V prípade, že je vaša požiadavka zamietnutá alebo odsúhlasená dostanete o tom e-mailovú notifikáciu.
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