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WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU 
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Dział Informatyki: tel. 0-22 57-20-888Dział Informatyki: tel. 0-22 57-20-888Dział Informatyki: tel. 0-22 57-20-888
e-mail: it@wum.edu.ple-mail: it@wum.edu.pl



Otwieramy stronę o adresieOtwieramy stronę o adresie

http://sklep.wum.edu.plhttp://sklep.wum.edu.pl



Wybieramy interesującą nas kategorię, np. Materiały Wybieramy interesującą nas kategorię, np. Materiały 
eksploatacyjne do sprzętu drukującego HP i Dell eksploatacyjne do sprzętu drukującego HP i Dell 
(menu z lewej strony i na górze jest identyczne)(menu z lewej strony i na górze jest identyczne)



Ta kategoria ma dwie podkategorie: Dell i HP –Ta kategoria ma dwie podkategorie: Dell i HP –Ta kategoria ma dwie podkategorie: Dell i HP –
wybieramy HPwybieramy HP



Pokazuje nam się lista produktów w tej kategorii – z prawej strony Pokazuje nam się lista produktów w tej kategorii – z prawej strony 
mamy podaną cenę kaŜdego przedmiotumamy podaną cenę kaŜdego przedmiotu



W pola wpisujemy ilość przedmiotów, które W pola wpisujemy ilość przedmiotów, które 
chcemy zakupić…chcemy zakupić…

…po czym klikamy ‘dodaj wybrane do …po czym klikamy ‘dodaj wybrane do …po czym klikamy ‘dodaj wybrane do 
koszyka’ koszyka’ 



Widzimy ilość przedmiotów, które chcemy Widzimy ilość przedmiotów, które chcemy 
zakupić. MoŜemy ją skorygować. Po zakupić. MoŜemy ją skorygować. Po 

wpisaniu nowej ilość, naleŜy kliknąć ikonkę Czerwonym krzyŜykiem moŜemy dany produkt wpisaniu nowej ilość, naleŜy kliknąć ikonkę 
z zielonym kółkiem - spowoduje to 

Czerwonym krzyŜykiem moŜemy dany produkt 
usunąć z koszykaz zielonym kółkiem - spowoduje to usunąć z koszyka

przeliczenie koszykaprzeliczenie koszyka

Tutaj widzimy cenę jednostkową przedmiotu oraz Tutaj widzimy cenę jednostkową przedmiotu oraz Tutaj widzimy cenę jednostkową przedmiotu oraz 
sumę naleŜności za dany przedmiot (cena * ilość) Całkowita wartość przedmiotów, sumę naleŜności za dany przedmiot (cena * ilość) Całkowita wartość przedmiotów, 

które mamy w koszykuktóre mamy w koszyku



Aby dodać kolejny produkt musimy wybrać Aby dodać kolejny produkt musimy wybrać Aby dodać kolejny produkt musimy wybrać 
interesującą nas kategorię lub skorzystać z interesującą nas kategorię lub skorzystać z 

wyszukiwarki…wyszukiwarki…



JeŜeli szukamy materiałów do drukarki LaserJet 4600 to w JeŜeli szukamy materiałów do drukarki LaserJet 4600 to w 
wyszukiwarkę wpisujemy np. laserjet 4600 (wielkość liter nie wyszukiwarkę wpisujemy np. laserjet 4600 (wielkość liter nie 

ma znaczenia) i klikamy Szukajma znaczenia) i klikamy Szukaj



Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o produkcie Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o produkcie 
moŜemy kliknąć jego nazwęmoŜemy kliknąć jego nazwę



Tak jak na liście zbiorczej produktów – w to pole wpisujemy Tak jak na liście zbiorczej produktów – w to pole wpisujemy 
ilość i klikamy ‘dodaj do koszyka’ilość i klikamy ‘dodaj do koszyka’



JeŜeli mamy w koszyku wszystkie interesujące nas produkty JeŜeli mamy w koszyku wszystkie interesujące nas produkty 
to klikamy ‘wygeneruj załącznik do wniosku’to klikamy ‘wygeneruj załącznik do wniosku’



Otworzy nam się nowe okno ze wstępnie wypełnionym Otworzy nam się nowe okno ze wstępnie wypełnionym 
wnioskiem w systemie Workflowwnioskiem w systemie Workflow



Prosimy o sprawdzenie zamówienia: kwoty, na jaką Prosimy o sprawdzenie zamówienia: kwoty, na jaką 
opiewa wniosek oraz treści automatycznie opiewa wniosek oraz treści automatycznie 

załączonego dokumentu PDF!załączonego dokumentu PDF!



Po sprawdzeniu dokumentu PDF, naleŜy wskazać źródło Po sprawdzeniu dokumentu PDF, naleŜy wskazać źródło 
finansowania naszego zamówienia (procedura jak przy finansowania naszego zamówienia (procedura jak przy 
standardowym składaniu wniosku w systemie Workflow)standardowym składaniu wniosku w systemie Workflow)



Zatwierdzamy nasze zamówienie przez kliknięcie Zatwierdzamy nasze zamówienie przez kliknięcie 
‘Prześlij wniosek dalej’‘Prześlij wniosek dalej’


