
DiaLog

Všechny digitální služby Roche Diagnostics máte přístupné  
pomocí jediného přihlášení.

www.dialog.roche.com 
Roche DiaLog je samoobslužný portál, který vám poskytuje přístup k řadě služeb  
z jednoho praktického místa.

 

Certifikáty

Simulátor obsluhy 
přístroje

Stáhněte si servisní 
výkazy, instalační 
protokoly nebo BTK 
protokoly

Požadavek podpory

Požádejte o servisní 
podporu nebo  

informace o přístroji

Dokumentace  
objednávek

eLabDoc

Objednávky

Naučte se ovládat  
software vašeho 
přístroje

Stáhněte si dodací 
listy a faktury k vašim 

objednávkám

Objednejte  
si spotřební  
materiál

Stáhněte  
si dokumenty  
k akreditaci vaší  
laboratoře

Vyhledejte si technickou 
dokumentaci  
k přístrojům Roche



Tři klíčové e-služby usnadňující chod laboratoře:

Abyste mohli plně využívat služeb portálu, je potřeba se zaregistrovat.  
Neregistrovaní uživatelé mají k dispozici omezený počet e-služeb a funkcí. 
Po registraci získáte automaticky přístup k vybraným e-službám  
a o aktivaci dalších služeb můžete požádat.
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DiaLog - jak se registrovat

Na stránce www.roche.dialog.com zvolte v úvodním okně možnost  
„Zaregistrovat se“ a poté vyplňte povinné údaje.

E-mail: 
 Registraci nelze vytvořit na generický   

 e-mail typu „laborator@...cz“.

 Pokud nemáte pracovní e-mail, pak lze  
 použít váš soukromý.

Organizace: 
 V případě větších organizací uveďte celý  

 název včetně příslušného oddělení.

Zpráva: 
 Pokud chcete rovnou aktivovat vybrané  

 služby, napište jejich názvy do tohoto 
 pole.



DiaLog - jak se registrovat

Vaši žádost zpracujeme a zaneseme do našeho systému.

Na e-mail uvedený při registraci vám přijde odkaz pro její řádné  
dokončení – nastavení hesla a kontrolu údajů. Pokud e-mail  
nenajdete v doručené poště, zkontrolujte složku se spamem,  
případně se nám ozvěte.

Po dokončení tohoto kroku se můžete na DiaLog hned přihlásit.

Pokud máte k portálu nebo jednotlivým e-službám jakékoliv dotazy, napište nám na  
e-mail prague.dialog@roche.com. Tento e-mail slouží i k nahlášení technických potíží  
s portálem a e-službami.
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Při registraci napište názvy e-služeb, které chcete aktivovat, do pole „Zpráva“  
v registračním formuláři.

Po přihlášení na portál klikněte na tlačítko „Požádat o přístup“ u e-služby, kterou 
chcete aktivovat. Do popisu napište libovolný text.

Pro aktivaci e-služeb můžete využít jednu z těchto tří možností:

DiaLog - aktivace služeb



Napište nám názvy e-služeb, které chcete aktivovat, na e-mail 
prague.dialog@roche.com.

Žádosti o aktivaci služeb se zpracovávají manuálně  
– zpravidla do druhého dne od obdržení žádosti.

O úspěšné aktivaci e-služby vás budeme informovat e-mailem.

Tyto služby se vám registrací na portál aktivují automaticky:
 eLabDoc – rozšířená verze

 Certifikáty

 Interaktivní průvodce 

DiaLog - aktivace služeb
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Nastavení oblíbených e-služeb 
Přesuňte libovolnou e-službu do horní části domovské obrazovky pomocí funkce  
„Oblíbené“. Díky této funkci budou vaše nejpoužívanější služby viditelné okamžitě  
po přihlášení.

Jak na to:
1. Najděte na domovské obrazovce DiaLogu svou oblíbenou e-službu.

2. Klikněte na ikonu nabídky se třemi tečkami vedle názvu e-služby.

3. Vyberte možnost „Označit jako oblíbené“.

4. Chcete-li e-službu odebrat ze svých oblíbených, klikněte na  
  „Zrušit označení oblíbené položky“ pomocí stejné ikony nabídky  
  se třemi tečkami.

DiaLog - nastavení oblíbených



DiaLog - nastavení oblíbených

Seskupování e-služeb
Možnost seskupit e-služby vám dává kontrolu nad tím, jak je používáte.  
Nyní můžete vytvářet a kategorizovat skupiny podle svých potřeb, tj. dle funkce  
(např. „dokumentace“), nebo podle frekvence použití (např. „denní úkoly“  
a „měsíční úkoly“). Je to jenom na vás.

Jak na to:
1. Přejděte do nabídky vlevo na domovské obrazovce.

2. Klikněte na ikonu plus v panelu „Skupiny“ a pojmenujte svou skupinu.

3. Vyberte příslušné e-služby a klikněte na tlačítko „Vytvořit skupinu“.

4. Vaše vytvořené skupiny se objeví v levém panelu.
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Potřebujete: Využijte službu: 

Stáhnout...  
 
• metodické listy

• CE certifikáty 

• certifikáty o analýze

• bezpečnostní listy 

• kontroly kvality - hodnoty

• listy s čárovými kódy

• uživatelské příručky 

• návaznosti a nejistoty

• servisní výkazy

• BTK protokoly 

• instalační protokoly

• deinstalační protokoly 

• doklady způsobilosti pracovníků Roche

• servisní podmínky analyzátorů 

• certifikát ISO 9001:2015 

• dodací listy

• faktury (dostupnost faktur závisí  
 na nastavení vašeho účtu) 

• aktuální číslo časopisu Labor Aktuell 

• archiv časopisu Labor Aktuell 

eLabDoc

Požadavek podpory

Certifikáty

Dokumentace  
dodávek

Labor Aktuell

DiaLog - rozcestník



Potřebujete: Využijte službu: 

Zjistit.. 
 
• jiné informace o přístrojích nebo  
 produktech Roche Diagnostics 

• katalogové číslo produktu pro objednání 

• seznam dostupných produktů (katalog) 

• historii vašich objednávek

Objednat... 
 
• reagencie Roche Diagnostics 

• příslušenství k přístrojům  
 Roche Diagnostics  

Nahlásit... 
 
• poruchu nebo jakýkoliv problém  
 s přístrojem Roche Diagnostics 

Vyzkoušet...  
 
• jak funguje software vybraných   
 přístrojů Roche

Nastavit... 
 
• otevřené kanály pro reagencie  
 třetích stran 

Objednávky

Objednávky

eLabDoc

Požadavek podpory

Požadavek podpory

Simulátor obsluhy  
přístroje

CDC Tool

DiaLog - rozcestník
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