
 Creating a new customer account
 and entering a new order on the

IDT website



ברוכים הבאים לעמוד הבית  

.IDTשל חברת 

על מנת  SIGN INי על /לחץ

.לחשבוןלהכנס 



במידה וישנם שם משתמש  

יש להזין אותם  , וסיסמא

.במקום המתאים

מנת ליצור שם משתמש  על 

יש ללחוץ  , וסיסמא חדשים

.REGISTERעל כפתור 



REGISTERלחיצה על כפתור 
:תביא למסך הבא

ACCOUNT INFORMATION

Login Name
זהו השם בו . שם משתמש

על מנת להיכנס  י /תשתמש

.לחשבון

Password
.בחירת סיסמא ואימות

Personal Information
שם פרטי ושם משפחה של 

כולל כתובת מייל  , המשתמש

אליה יישלחו פרטי ההזמנה  

.לאחר אישורה

PI First Name / PI Last Name
.המעבדההם פרטי ראש 

Institution Type
מסחרי או  , יש לבחור אקדמי

.ממשלתי



Custom Fields
Bill to

יש להזין כתובת מייל של מנהל  

.המעבדה

Region
איזור גיאוגרפי בארץ עבור  

.מסירת המשלוח

Ship to 
.  המזמיןמייל של כתובת 

Mobile Phone
ליצירת קשר  )נייח /טלפון נייד

(.בעת מסירת המשלוח

לאחר מילוי כל הפרטים יש 
.SAVEללחוץ על כפתור 



לאחר הכניסה לאתר תראו את  

בחלק העליון  , שמכם בצד ימין

.של המסך

י לב שהמדינה המסומנת  /שים

על מנת לוודא  , היא ישראל

.ח"שהמחירים יוצגו בש

י לבחור האם  /כעת תוכל

ברצונכם לבדוק את קטלוג 

שם תוכלו לבדוק  )המוצרים 

לבצע , (מחירים ומידע נוסף

הזמנה או להשתמש באחד מן 

.הכלים המדעיים



י את העכבר על  /כשתעביר
PRODUCTS & SERVICES

נפתח חלון נוסף עם קבוצות  
.  IDTהמוצרים של 

מתוך הקבוצה המבוקשת 

י לבחור את המוצר  /תוכל

לבדוק את מחירו  , המבוקש
.ומידע נוסף



לאחר שבחרת את המוצר  

המבוקש מתוך קבוצת  

המוצרים תקבלו עליו מידע  
.  כללי

על  ORDER NOWי על /לחץ

מנת להכניס את המוצר לסל  
.הקניות



לאחר הזנת פרטי ההזמנה יש  

ללחוץ על כפתור
ADD TO ORDER.



כעת ניתן לראות את המוצרים  

.בסל הקניות

לאחר השלמת פרטי ההזמנה  

יש ללחוץ על כפתור  
CHECKOUT



בעמוד זה יש לוודא שהכתובת 

.למשלוח נכונה

נא להזין מידע מפורט ככל 

המידע הוא עבור  . הניתן

השליח שימסור לך את  

.ההזמנה בהמשך

בהמשך הדף בסעיף  
DOCUMENTATION ניתן 

לבחור האם ברצונך לקבל את  
(SPEC SHEET פרטי האוליגו

( על גבי נייר יחד עם ההזמנה,  
או להוריד את הקובץ דרך 

חשבונכם באתר.



זהו השלב האחרון בביצוע  

.ההזמנה

כאן יש להזין את מספר הזמנת  
הרכש שבידיכם. 

במידה ויש לכם הזמנה עומדת,  
נא לציין זאת במקום מספר  

הזמנת הרכש.
אם ברצונכם לקבל הצעת מחיר 
בשביל להוציא הזמנת רכש, נא 

: לרשום  כאן
  "Please send a price quote"

במקרה ויש לך הערות מיוחדות 
לגבי המשלוח, תוכל/י להכניס  

.NOTES אותן בסעיף ה

השלב האחרון בביצוע ההזמנה  
הוא לחיצה על כפתור  

SUBMIT ORDER

ב ה צ ל ח ה !! 




