
Technologická řešení VWR®: 
web příležitostí

e-business je aktivní způsob využití 
technologie k podpoře a zlepšení 
podnikových procesů a aktivit.

VWR vám nabízí výběr z mnoha řešení, 
která vám usnadní přístup k 
informacím a sníží náklady na 
podnikání. Od webu přes elektronickou 
výměnu dat a přenos souborů až po 
aplikace pro přenosná zařízení - máme 
řešení přesně pro vaše potřeby.  



VSR+

2   |   Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum nebo obchodního zástupce. Více informací najdete na www.vwr.com/technologysolutions   |   3

•  výkonný vyhledávač 

• přístup ke statisícům produktů

• detailní informace o produktu a 
jeho dokumentace

•  kompletní objednávka online

•  online chat se zákaznickou podporou

vwr.com

•  široká nabídka katalogů a brožur

•  interaktivní FLIP katalogy 

•  online PDF náhled

•  možnost vyžádání dalších informací 

Elektronická literatura 
& katalogy

Mobilní aplikace VWR2GO

Můžete hledat informace o 
produktu, technickou dokumentaci, 
cenu a skladovou dostupnost. 

Mobilní VWR knihovna 

Můžete hledat, prohlížet a vytvářet 
záložky pro pozdější prohlížení - 
odkazy  na informace o všech 
produktech na vwr.com

• konsolidace, automatizace, integrace

• standardní typ a formát zpráv

• standardní možnosti e-katalogů 

• široká podpora e-nakupování

• řešení pro B2B e-nakupování 

• kontrola nad výdaji a výšší 
produktivita nakupování

Business-to-Business (B2B)

• pohodlné objednávání

• skenujte kdykoliv, jakmile daný 
produkt potřebujete

• načte čárové kódy ze skladu, 
laboratoře nebo zákaznického 
katalogu  

• integrováno s vwr.com

EasyScan, rychlá objednávka

Mobilní VWR Přístrojový 
Management

Umožňuje provádět strategická 
rozhodování v oblasti zásobování na 

základě uložených informací, díky nimž 
podá informace o celkových nákladech na 

vlastnictví, ať se nacházíte kdekoliv. 

Mobilní aplikace VWR SearchPad 

Vyhledá produkt napříč mnoha 
laboratořemi nebo sklady pomocí GPS.

•  sleduje přístroje a vybavení během 
celé doby životnosti

•  řešení smluv, záruk a servisu

•  reporty dle zákazníkových požadavků

•  kompletní přístrojové údaje za celou 
dobu používání a důležité informace 
při nákupu nového

•  užitečný pomocník při dodržování 
regulačních nařízení

Přístrojový Management

•  360° pohled na vaše laboratorní 
vybavení

•  výběr, příjem a doplňování pomocí 
čárových kódů

•  podpora mnoha mobilních 
skenovacích zařízení

•  automatizované řízení objednávek 

•  standardní reporty

Management přehledu 
laboratorních zásob, 
technologie VSR+

VWR e-BUSINESS JE VÍCE NEŽ JEN WEBOVÁ STRÁNKA
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vwr.com: cesta, jak získat informace, 
které potřebujete
Zjednodušte zásobovací proces a vraťte se k tomu, co 
je důležité – např. zrychlení vědeckých inovací.

Výkonný vyhledávač
• Najděte své produkty RYCHLE podle:

 »  katalogového čísla
 »  katalogového čísla dodavatele
 »  popisu produktu
 »  klíčového slova

•  MSDS a CoA (Certifikát o analýze)

Literatura
• široká nabídka katalogů a brožur

• interaktivní FLIP katalogy

• online PDF náhled

Kompletní zadávání objednávek online
• přístup ke statisícům produktů

• informace o dostupnosti produktu

• smluvní ceny 

• schvalovací proces

• kontrola nad rozpočtem

• zákaznické katalogy z oblíbených produktů

• sledování stavu a průběhu objednávek

• přístup k fakturám a dodacím listům

Co říkají naši zákazníci?

“Objednávání na stránkách VWR je velice jednoduché. Stejně 
jako sledování předchozích objednávek. Skvělé stránky. “

“Super rychlá odpověď a kopie požadované faktury doručena 
během chvilky. Skvělá práce VWR!”

“Zadávání objednávek pro naši laboratoř snadné a pohodlné.”

Business-to-Business (B2B)
VWR přináší nový způsob automatizace a zefektivnění vašeho 
nákupu, při němž můžete snížit náklady a zvýšit produktivitu díky 
integraci B2B e-nakupování.   

Prostřednictvím konsolidace, automatizace a 
integrace získáte s VWR B2B službami:
• lepší přehled a kontrolu nad výdaji

• sjednocení dodavatelů

• automatizovaný systém zásobování od dodavatelů

• integrované pracovní postupy (work flow)

• odsouhlasení faktur

• přehled, za co platíte

• udržitelné způsoby podnikání

Standardní zprávy zahrnují:
• objednávku

• potvrzení objednávky

• oznámení o odeslání zásilky

• fakturu

Standardní e-katalogy zahrnují:
• cXML Punchout (Store nebo Level 2)

• OCI Roundtrip

• statické katalogové soubory

Standardní podporované formáty:
• cXML

• xCBL

• SAP XML IDOC

• Text flat file (.txt)

• OpenTrans

... které jsou k dispozici díky následujícím protokolům:
 » http(s)
 » AS2
 » FTP(S)
 » emailový přílohový soubor (EDI-Lite)

Poskytovatelé systému e-nakupování:
• SAP

• Oracle

• Ariba

• Hubwoo

• GHX

• SciQuest

• 50+ dalších B2B aplikací, marketplaces nebo poskytovatelů 
e-fakturace

Zjednodušte si vaše 
nakupování

VWR2Go
Základní funkce vwr.com 
vždy po ruce … s VWR2Go 
získáváte neomezené 
možnosti mobility!

VWR Knihovna
Prohlížejte naše VWR 
katalogy a brožury na svém 
tabletu nebo smartphonu!

• volba ze 13 jazyků

• dostupnost produktu v reálném čase

• skladové zásoby a smluvní ceny

• alternativní nebo náhradní produkty

• nakupování a sledování objednávek

Ve VWR knihovně si můžete:

• zvolit jazyk

• nahrát a organizovat VWR katalogy a publikace 
podle složek

• listovat svým oblíbeným katalogem a hledat 
produkty urychlující vaši vědeckou práci

• uložit stránky do oblíbených pro pozdější přístup

• otevřít odkazy o produktech na stránkách vwr.com

EasyScan, rychlé objednávání
VWR EasyScan je nejpohodlnější způsob objednání produktů pro laboratoř.  

Vytvořte nákupní seznam během chvilky pomocí čárových kódů vygenerovaných na vwr.com  

• naskenujte své položky

• připojte EasyScan k počítači

• přihlašte se na svůj účet na vwr.com

Nahrajte seznam ze skeneru přímo do svého nákupního košíku!

Všechno, co potřebujete, je jednoduchý skener a software VWR EasyScan.

Mobilní aplikace VWR
Rychlost, snadnost & přehlednost
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Management  přehledu laboratorních 
zásob, technologie VSR+ 
VSR+ nabízí kompletní 360° přehled o veškerém 
vybavení a zásobách laboratoře … od vašeho 
pracovního stolu po všechny skladovací prostory ve 
vašem dodavatelském řetězci.

VSR+ lze upravit dle vašich individuálních požadavků.  Od 
jednoduché laboratoře po provozy s globálním rozsahem, buď 
samoobslužné, nebo řízené VWRCATALYST. VSR+ je vždy to pravé 
řešení. 

Zvyšte efektivitu a produktivitu nakupování 
díky VSR+
• čárové kódy umožňují určit pozici inventáře, jeho výběr a příjem

• vyhledá, kde se nachází produkty - mezi laboratoří a skladem 

• řídí zásoby individuálních produktů od jakéhokoliv dodavatele

• automatický management objednávání 

• konfiguruje frekvence doplňování zásob 

• automaticky žádá o schválení a oznámí, že schválení proběhlo

• potvrzuje objednávky a oznamuje doručení

• vytváří standardní reporty 

• podporuje řadu nejnovějších mobilních skenovacích zařízení

VWR SearchPad
Řešení pro přehlednost a 
nákup od laboratoře po 
všechny skladovací prostory

VWR SearchPad a VWR Lab Supplies Management, VSR+ Mobile jsou internetová vyhledávací rozhraní založená na 
principu internetového úložiště pro výzkumné a vědecké pracovníky, kteří momentálně používají VWR management 
přehledu laboratorních zásob, podporovaný technologií VSR+.

Mobilní VSR+
Skenujte čárové kódy nebo 
QR kódy pro okamžitý 
přístup ke svému vybavení

• rychlé vyhledání vašich laboratorních zásob

• vyhledá alternativní produkt, pokud produkt 
není na skladě v aktuální lokalitě

• výsledky hledání jsou řazeny dle dostupnosti 
(blízkosti)

VWR SearchPad a VSR+ Mobile vyžadují VSR+ nastavení a konfiguraci

Přístrojový Management
Správa Inventáře a služeb napříč celou vaší organizací

VWR přístrojový management kombinuje vaše přístrojové portfolio, 
časový harmonogram údržby přístrojů, inventáře a řídí zásoby 
za účelem snadné a rychlé administrace, sledování a přijímání 
rozhodnutí.

S VWR přístrojovým managementem můžete:

• vytvořit centralizovaný přehled veškerého vybavení, včetně 
fotografií

• organizovat údržbu zařízení

• mít přístup ke všem záznamům o servisu a smlouvách

• ukládat a mít přístup k veškeré dokumentaci a návodům

• mít přehled o záručních dobách

• rychle určit umístění zařízení a stav

• minimalizovat prostoje

• vytvořit požadavek na servis 

• sledovat náklady

•  reportovat na základě klíčových ukazatelů a vlastností

Mobilní VWR přístrojový 
management
Mobilní spojení  mezi pracovníky,  poskytovateli 
služeb a vybavením.

• registrace nového vybavení, včetně fotografií

• identifikace vybavení pomocí QR kódů nebo 
čárových kódů

• ověřování umístění části vybavení

Mobilní aplikace VWR
Rychlost, snadnost & přehlednost



Austria
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Vienna
Tel.:  +43 1 97 002 0
Fax:  +43 1 97 002 600
Email: info@at.vwr.com

Belgium
VWR International bvba
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: 016 385 011
Fax: 016 385 385
Email: vwrbe@be.vwr.com

Czech Republic
VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442 
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice
Tel.: +420 321 570 321
Fax: +420 321 570 320
Email: info@cz.vwr.com

Denmark
VWR - Bie & Berntsen
Transformervej 8
2860 Søborg
Tel.: 43 86 87 88
Fax: 43 86 87 90
Email: info@dk.vwr.com

Finland
VWR International Oy
Valimotie 9
00380 Helsinki
Tel.: 09 80 45 51
Fax: 09 80 45 52 00
Email: info@fi.vwr.com

France
VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B
201, rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 € TTC/min)

Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 € TTC/min)

Email: info@fr.vwr.com

NA WWW.VWR.COM NAJDETE 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY, SPECIÁLNÍ 
NABÍDKY A DETAILNÍ INFORMACE O 
LOKÁLNÍ POBOČCE VWR

Germany
VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Fax: 0180 570 22 22*
Email: info@de.vwr.com
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

Hungary
VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: (52) 521-130
Fax: (52) 470-069
Email: info@hu.vwr.com

Ireland / Northern Ireland
VWR International Ltd / 
VWR International (Northern Ireland) Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: 01 88 22 222
Fax: 01 88 22 333
Email: sales@ie.vwr.com

Italy
VWR International PBI S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: 02-3320311/02-487791
Fax: 800 152999/02-40090010
Email: info@it.vwr.com

The Netherlands
VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: 020 4808 400
Fax: 020 4808 480
Email: info@nl.vwr.com

Norway
VWR International AS
Haavard Martinsens vei 30
0978 Oslo
Tel.: 02290
Fax: 815 00 940 
Email: info@no.vwr.com

Poland
VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: 058 32 38 200 do 204 
Fax. 058 32 38 205
Email: info@pl.vwr.com

Portugal
VWR International - 
Material de Laboratório, Lda
Edifício Neopark
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D
2790-221 Carnaxide
Tel.: 21 3600 770
Fax: 21 3600 798/9
Email: info@pt.vwr.com

Spain
VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email: info@es.vwr.com

Sweden
VWR International AB
Fagerstagatan 18a
163 94 Stockholm
Tel.: 08 621 34 00
Fax: 08 621 34 66
Email: kundservice@se.vwr.com

Switzerland
VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 13 13
Fax: 044 745 13 10
Email: info@ch.vwr.com

Turkey
VWR International Laboratuar Tekno-
lojileri Ltd.Şti.
Orta Mah. Cemal Gürsel Caddesi
Ördekcioglu Işmerkezi No.32/1 
34896 Pendik - Istanbul 
Tel.: +90216 598 2900
Fax: +90216 598 2907
Email: info@pro-lab.com.tr 

UK
VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard - Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: 0800 22 33 44
Fax: 01455 55 85 86
Email: uksales@uk.vwr.com

Australia
VWR International, Pty Ltd.
Unit 1/31 Archimedes Place
Murarrie, Queensland 4172
Tel.: 1300 727 696
Fax: 1300 135 123

China
VWR International China Co., Ltd
Rm.219, 2100 Dongming Road
Pudong New District
Shanghai 200123
Tel.:+86-21-5898 6888
Fax:+86-21-5855 8801
Email: info_china@vwr.com

India
VWR Lab Products Private Limited
135/12, Brigade Towers, 2nd Floor
Front wing, Brigade Road,
Bengaluru, India – 560 025
Tel.: +91-80-41117125/26 (Bengaluru)
Tel.: +91-2522-647911/922 (Mumbai) 
Fax: +91-80-41117120 
Email: vwr_india@vwr.com

New Zealand
Global Science - A VWR Company
241 Bush Road
Albany 0632, Auckland
Tel.: 0800 734 100
Fax: 0800 999 002
Email: sales@globalscience.co.nz

Singapore
VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel.: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
Email: sales@sg.vwr.com
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