
eLabDoc

Komu je e-služba určena: 
Všem zákazníkům využívajícím 
produkty Roche Diagnostics.

Aktivace e-služby: 
Omezená verze je dostupná veřejně.  
Po registraci vám bude automaticky aktivována 
rozšířená verze služby.

Vyhledejte si potřebnou produktovou dokumentaci Roche Diagnostics
Pomocí této jednoduché e-služby máte okamžitý přístup k metodickým listům,  
příbalovým letákům a dalším informacím, a to 24 hodin denně. Dokumenty můžete  
jednoduše hledat na základě názvu nebo typu produktu. 

Základní funkce eLabDoc můžete používat bez přihlášení.  
Díky vlastnímu účtu dostanete k dispozici celé spektrum dalších a pokročilých funkcí:

1. Uložte si hledání, která často využíváte.

2. Nastavte si oblíbené položky.

3. Nechte si posílat oznámení o aktualizaci vybraných typů dokumentů.

4. Stahujte označené dokumenty hromadně.



eLabDoc

Dostupnost dokumentů ve veřejné a neveřejné verzi:

Typy dokumentů  veřejný přístup registrovaný uživatel

Metodický list  

CE certifikát  

Certifikát o analýze   

Bezpečnostní list  

Uživatelská příručka  

Místní dokumentace   

Kontrola kvality – hodnoty   

List s čárovými kódy   

Návaznosti a nejistoty  

Vyhledávání

Doplnění  

Pokročilé filtrování  

Vyhledávání v katalogu produktů  

Nové dokumenty od definovaného data  

Nové dokumenty od poslední návštěvy  

Nové dokumenty podle oblíbených  

Mé produkty 

Oblíbené reagencie   

Oblíbené přístroje   

Oblíbené šarže  

Automatické upozornění e-mailem 

Nové dokumenty  

Nastavení frekvence upozornění  

Stahování

Jeden po druhém   

Hromadné  
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eLabDoc - nastavení

Uložte si hledání, která často využíváte
Při příští návštěvě jen použijete již vytvořené hledání – včetně filtrů jako  
typ dokumentu, přístroje, šarže apod. Uložená hledání najdete v sekci  
„Mé preference“.

Nastavte si oblíbené položky
Uložte si často používané položky – přístroje, reagencie, typy dokumentů,  
které jsou pro vás relevantní. V nastavení e-mailových upozornění vám budou 
automaticky zasílány upozornění týkající se těchto položek.

Zaregistrujte se a využívejte pokročilé funkce e-služby eLabDoc:



eLabDoc - nastavení

Proaktivní oznámení
V sekci „Nastavení upozornění e-mailem“ si můžete nastavit automatické  
zasílání aktualizací týkajících se vašich oblíbených položek.

Zvolte, jak často chcete e-maily s aktualizacemi dostávat. Můžete také vložit další 
e-mail, na který budou tato upozornění chodit.

Hromadné stahování
Označené položky stáhněte v jednom balíčku pomocí tlačítka „Stáhnout“.
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