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 במנח"מ  LABSUITממשק 

 על פתיחת אפשרות נוספת לבחירת מוצרים בהזמנה דרך מנח"מ. אנו שמחים להודיע 

 הספקים הבאים:  35 -מ  להזמנה  בחירת מוצריםמאפשר השוואת מחירים ו  LABSUITממשק 

כם מעבדות בע"מ, רניום בעמ, אנקו שרותי מדע -, מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע"מ, צ.מ.ל דיסיגמה, הולנד מורן בע'מ
בע"מ, אנקו דיאגנוסטיקס בע'מ, לייפג'ן בע"מ, בקטלאב דיאגניסטיקה בעמ, אורנת ביוכימיקלים וציוד מעבדתי, ביין מ. 

אי.אס.אי מכשור מדעי בעמ, תעשיות ביולוגיות   I.S.Iבע"מ, זוטל בעמ, ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ, גטר גרופ בע"מ,  
ישראל בית העמ, בר נאור בע'מ, תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ, תמר שיווק מוצרי בריאות טבעיים, פארמה תמר בע"מ,  

ן ראד ישראל בע"מ, טיבא-( בע"מ, ביו לב בע"מ, אלכס רד בע'מ, לבוטל ציוד מדעי בע'מ, ביו2008ביוטסט בע'מ, לומיטרון )
ביוטק, ירדן ביוטק בע"מ, י.א. אלמוג דיאגנוסטיקה  וציוד, סיליקול ציוד מדעי בע"מ, סינתזה, אלדן ציוד אלקטרוני, 

 ביוקונסלט, נ.ב.ט. ניו ביוטכנולוגי בע'מ, לוכסמבורג ביו טכנולוגיות בע"מ

 

 הספקים. זמינות במלאי מעודכנים באופן רציף ע"י ובאחריות המחירים והמק"טים, ה

 .  LABSUITהממשק מספק הזדהות שקופה וזיהוי חד ערכי לקבוצות מחקר שכבר עובדות עם 

 אופן השימוש: 

" ולהמשיך  LABSUITהזמנה באמצעות של יצירת הזמנה חדשה במנח"מ יש לסמן "   בשלב הראשון

 לשלב הבא מבלי לבחור ספק או חומר. 

שך התהליך משום שבחירות אלה  לבחירת ספק או חומר בשלב זה לא תהיה השפעה על המ  •

   LABSUITנעשות שוב באתר 

 

לבחירת מוצרים )בדומה לממשק    LABSUIT, לחיצה על "הוספה" תעביר אותנו לאתר  בשלב הבא

 הקיים עם חברת סיגמה(. 

מחפשים את המוצר הרלוונטי. לאחר בחירת המוצר,   vendor catalog, בלשונית LABSUITבתוך 

 ” ADD TO CARTמוסיפים את המוצר לעגלת הקניות “

 



 

 

צלמית עגלת הקניות בפינה הימנית העליונה של המסך   יש ללחוץ על לאחר מילוי "עגלת הקניות" 

   "Proceed to Checkout" ולאחר מכן 

 

 "Submit to Mancham" – ובשלב הבא 

 

 הופעת ההודעה: עם 

 יש לחזור למנח"מ ולהמשיך, כרגיל, לשלבים הבאים של יצירת ההזמנה:

 

 או את הכמויות של הפריטים בהזמנה.\ החל משלב זה, אין אפשרות לשנות את המחירים ו •
 שינוי ההזמנה כרוך בביטול ההזמנה וחזרה על התהליך.  


