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SIS 2.0

PREFIX OR SERIAL NUMBER FIELD
(POLE PRO ZADÁNÍ PREFIXU NEBO VÝROBNÍHO ČÍSLA MODELU)

—

V poli Prefix or Serial Number (Prefix nebo sériové číslo) se použije funkce AutoSuggest (automatický návrh). Chcete-li zobrazit
navrhované výsledky, jednoduše začněte psát model nebo prefix
produktu. V horní části seznamu se zobrazí přesné shody.

—

SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ)
Všechny vyhledatelné položky v aktuálním SIS jsou integrovány do pole Part
Number or Key word (Číslo dílu nebo Klíčové slovo) v SIS 2.0 včetně Basic Search (Základní vyhledávání), Advanced Full Text Search (Pokročilé fulltextové
vyhledávání), Filters Search (Vyhledávání pomocí filtrů), SMCS Code Search
(Vyhledávání pomocí kódu SMCS) a Media Search (Vyhledávání médií). Výsledky vyhledávání můžete zúžit zadáním prefixu nebo výrobního čísla.

HOME

SIS 2.0

SEARCH RESULTS

—

—

—

LANGUAGE (JAZYK)

NOVÉ INFORMACE ZA POSLEDNÍCH 7 DNŮ

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Chcete-li změnit jazyk zobrazení SIS 2.0, klikněte na ikonu
zeměkoule. Jazyk se změní pouze v ovládacích prvcích
SIS 2.0, nikoliv v samotné literatuře nebo katalogu ND.

Chcete-li zobrazit všechny nové informace
přidané za posledních 7 dnů, klikněte na
ikonu novin.

Ikonu Nákupní
košík můžete použít
k objednání dílů.

—

USER MENU (UŽIVATELSKÉ MENU)
Kliknutím na své User ID (ID uživatele) v pravém horním rohu zobrazíte
přístup pro uživatele. Zde také naleznete Privacy & Legal information
(Informace a právní předpisy týkající
se ochrany soukromí).

—

QUICK FILTERS (RYCHLÉ FILTRY)
Rychlé filtry lze využít k rychlému zúžení výsledků vyhledávání.
Ikona ozubeného kola zobrazí Parts results (Výsledky vyhledávání dílů). Ikony stránky a knihy zobrazí výsledky vyhledávání
Service Articles (Servisní položky) a Service Publications
(Servisní publikace). Chcete-li se vrátit ke všem výsledkům,
klikněte na ikonu zeměkoule.

SIS 2.0

PARTS DETAIL

—

WHERE USED (KDE SE POUŽÍVÁ)
Klikněte na záložku Where Used.
Zobrazí se seznam ostatních produktů,
kde je příslušný díl použit. Budete moci
zobrazit jen ty produkty a prefixy, ke
kterým máte přístup v závislosti na
svém uživatelském profilu.

—

ZMĚNA KONFIGURACE PRODUKTU
Při prohlížení Informací o dílech, si můžete
zvolit různé Konfigurace produktu anebo Návody
k dílům/dílenské příručky výběrem možnosti z rozbalovacího menu. Tato funkce je k dispozici jen
v případě Informací o dílech a provede aktualizaci
informací o Systems and Components (Systémy
a komponenty) na základě nového výběru.

—

INFORMATION (INFORMACE)
Tlačítko Information nebo „I“ je k dispozici
vedle každého příslušného dílu. Kliknutím
na toto tlačítko otevřete nové okno, které
obsahuje doplňkové informace.

—

PRODUCT STRUCTURE (STRUKTURA PRODUKTU)
Použijte tlačítko Navigate přímo na domovské stránce (je
vyžadován prefix nebo výrobní číslo) nebo klikněte na díl
v Search Results (Výsledky vyhledávání). Tím zobrazíte
rozpis Systems and Components (Systémy a komponenty)
produktu. Po volbě dílu se tento zobrazí pod příslušnými
Systems and Components.

—

ALTERNATES (ALTERNATIVY)
Alternativní díly lze nalézt vedle jednotlivých standardních dílů (Individual Parts).
Pokud jsou k dispozici, zobrazí se i opravárenské sady. Můžete také vyhledávat čísla
alternativních dílů (Reman) jako v případě
jakéhokoliv jiného vyhledávání.

SIS 2.0

REPAIR DETAIL

—

ZÁLOŽKA REPAIR (OPRAVY)
Poskytuje vám přístup k Maintenance
Interval Schedules (Plány intervalů údržby)
a Preventative Maintenance Lists (Seznamy
úkonů a dílů údržby) vašeho produktu.

SIS 2.0

SERVICE DETAIL

—

SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ)
Všechny vyhledatelné položky v aktuálním SIS jsou integrovány
do pole Part Number or Key word (Číslo dílu nebo Klíčové slovo)
v SIS 2.0 včetně Basic Search (Základní vyhledávání), Advanced
Full Text Search (Pokročilé fulltextové vyhledávání), Filters Search
(Vyhledávání pomocí filtrů), SMCS Code Search (Vyhledávání pomocí kódu SMCS) a Media Search (Vyhledávání médií). Výsledky
vyhledávání můžete zúžit zadáním prefixu nebo výrobního čísla.

DOCUMENT STRUCTURE
(STRUKTURA DOKUMENTU)

—

Použijte tlačítko Navigate přímo na domovské stránce
(je vyžadován prefix) nebo klikněte na Servisní položku
nebo publikaci v Search Results (Výsledky vyhledávání). Tím zobrazíte všechny informace o dokumentech
dostupných ke svému produktu. Obsah tohoto panelu
se bude lišit v závislosti na vašem uživatelském profilu.

SIS 2.0

PRODUCT CONFIGURATION

—

PIP/PSP, SMSi, TMI LINKS (odkazy)
Je-li informace o vašem produktu k dispozici
v jiných systémech, budou odkazy na tyto systémy dostupné na stránce Product Configuration (Konfigurace produktu). Ačkoliv se tyto
odkazy mohou jevit jako aktivní, nemusí být
k dispozici. Zda jsou nebo nejsou k dispozici
závisí na vašem uživatelském profilu.

PRODUCT CONFIGURATION
(KONFIGURACE PRODUKTU)

—

V SIS 2.0 je As shipped (Odesláno)
označena jako Product Configuration.
Zadáte-li úplné výrobní číslo a je-li
k dispozici informace o faktuře, můžete
použít tlačítko Navigate na domovské
stránce nebo pro zobrazení výsledků
konfigurace stroje z výrobního závodu.

—

PRODUCT STRUCTURE (STRUKTURA PRODUKTU)
Použijte tlačítko Navigate přímo na domovské
stránce (je vyžadován prefix nebo výrobní číslo)
nebo klikněte na díl v Search Results (Výsledky
vyhledávání). Tím zobrazíte rozpis Systems and
Components (Systémy a komponenty) produktu.
Po volbě dílu se tento zobrazí pod příslušnými
Systems and Components.

—

NÁKUPNÍ KOŠÍK
Ikonu Nákupní košík můžete
použít k objednání dílů.

SIS 2.0

SHOPPING CART

Potřebujete poradit s nákupem dílů online?
Zavolejte nám na 800 37 37 37.

Více informací na www.zeppelin.cz.
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