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Úvod 

Vítáme Vás v internetovém obchodě společnosti NAM system, a.s., divize NAM technology, která 

dodává technologie pro monitorovací centra. 

Registrace uživatele 

Slouží pro registrování uživatele do internetového obchodu. Provádí se pouze jednou při prvním 

přihlášení do e-shopu. Registraci ověřuje a schvaluje obchodní oddělení NAM technology. Na 

registraci není právní nárok, tzn. nemusí být obchodním oddělením schválena.  

Registrace uživatele – otevře se registrační formulář, kde vyplníte přihlašovací e-mail, přihlašovací 

heslo, zopakujete přihlašovací heslo, jméno, příjmení, tel. číslo a kliknete na Registrovat. 

 

Po odeslání registračního formuláře vyčkáte na potvrzení registrace. O potvrzené registraci budete 

informováni e-mailem, který jste vyplnili v registračním formuláři. 

 



 

 
  

Přihlášení uživatele 

Po schválení registrace obchodním oddělením (přijde potvrzující e-mail) se můžete přihlásit. 

Přihlašovací údaje jste vyplňovali v registračním formuláři. 

Přihlášení zákazníka - vyplníte Přihlašovací e-mail, Přihlašovací heslo a stiskenete tlačítko Přihlásit. 

 

Nyní jste přihlášeni a objeví se rozcestník: 

- Oblíbené – záložka Oblíbené Vám ulehčí nakupování  v případě, že nakupujete stále stejný 

typ zboží. Pomoci této ikony si vložíte do záložky Oblíbené nejčastěji nakupované zboží.  

- Zavřít – dostanete se na hlavní stranu e-shopu NAM technology a můžete začít nakupovat. 

-  Zákaznická nabídka – dostanete se do Zákaznické nabídky, kde jsou uvedeny veškeré 

informace o přihlášeném uživateli. Více v bodu Zákaznická nabídka. 

 



 

 
  

Zákaznická nabídka 

Popis zákaznické nabídky   

- Přihlášený uživatel – zde naleznete Vzkazy pro zákazníka, 

Seznam nezaplacených faktur, Seznam posledních 

objednávek…. 

- Oblíbené – tato záložka Vám ulehčí nakupování  v případě, 

že nakupujete stále stejný typ zboží. Pomoci této ikony si 

vložíte do záložky Oblíbené nejčastěji nakupované zboží. Do 

záložky Oblíbené si můžete vložit i celou stránku v e-shopu. 

- Ke stažení – zde si můžete stáhnout dokumenty, které jsou 

přístupné pouze pro přihlášeného uživatele (loga, osvědčení, 

manuály). 

- Odhlášení uživatele – zde odhlásíte uživatele 

(doporučujeme při každém odchodu z e-shopu). 

- Změna hesla – zde můžete požádat o změnu svého 

původního hesla na nové. 

- Změna registračních údajů – zde můžete změnit údaje, které 

jste zadávali v registračním formuláři. 

- Seznam dodacích adres – zde si můžete přidat dodací adresu 

na kterou má být zboží doručeno. Slouží to k ulehčení práce, 

abyste ji nemuseli v košíku ručně vypisovat. 

- Seznam objednávek – zde naleznete všechny objednávky, 

které byly vytvořeny v e-shopu. Po rozkliknutí je zobrazen 

detail objednávky. 

- Seznam objednaných položek – zde si můžete vyfiltrovat všechny nedodané objednané položky, 

všechny objednané položky… 

- Seznam faktur – zde je zobrazen seznam všech faktur, které byly vystaveny pro e-shop. Po 

rozkliknutí vidíte detail faktury e-shopu. 

- Seznam dodacích listů – zde je zobrazen seznam všech dodacích listů, které byly vytvořeny pro e-

shop. Po rozkliknutí vidíte detail dodacího listu z e-shopu. 

- Obchodní podmínky – zde jsou Obchodní podmínky společnosti NAM system, a.s. 



 

 
  

- Pomoc při nákupu – zde naleznete tento dokument 

- O nás – zde naleznete informace o firmě NAM system, a.s. Kliknutím budete přesměrování na 

stránky NAM system, a.s. Zpět se dostanete zmáčknutím tlačítka zpět  

- Věrnostní program – zde na popsán věrnostní program. Pokud splňuje všechny podmínky pro 

zařazení do věrnostního programu, můžete využívat jeho výhody. 

 

Popis hlavní strany e-shopu NAM technology 

 

 

• Logo NAM technology – kliknutím na toto pole se VŽDY vrátíte na domovskou obrazovku  

 

 



 

 
  

• Aktuality – po rozkliknutí se zobrazí aktuality NAM technology. 

• Pomoc při nákupu – po rozkliknutí se zobrazí dokument Pomoc při nákupu. 

 

 

• Ikona – zde se zobrazí název a IČO firmy pod kterou jste registrován a přihlášen. 

• Ikona  – jméno přihlášené kontaktní osoby. 

• Odhlášení uživatele – po kliknutí na toto pole dojde k odhlášení uživatele (doporučujeme 

použít při každém odchodu z e-shopu). 

 

 

• Ikona  – zde je uveden počet položek a celková cena zboží, které jsou vloženy do košíku. 

Po rozkliknutí tohoto pole se dostanete do košíku. 

 

 

 

 



 

 
  

• Ikona – navolíte si zboží, které chcete porovnávat. Porovnávají se Základní technické 

informace (kód zboží, cena, záruka…), Typ, Připojení, Přenos na PCO ……….. 

 

 

• Banner – po rozkliknutí tlačítka Chci vědět více se otevře více informací o tomto obsahu 

banneru, v tomto případě se otevře stránka www.nam.cz, kde se dovíte více informací o 

firmě NAM system, a.s. Zpět na hlavní stranu e-shopu se dostanete pomocí tlačítka zpět 

. 

 

http://www.nam.cz/


 

 
  

Kategorie zboží 

V kategoriích jsou přiřazeny výrobky a služby. Každý výrobek je přiřazen ke kategorii, která ho nejlépe 

vystihuje (REGGAE je přiřazeno do kategorie Komunikátory, tlačítka do kategorie Helpcare). Najetím 

kurzoru na kategorii se ukáže text, který kategorii blíže popisuje. 

Komunikátory – komunikátory a vysílače pro přenos informací 

na PCO (komunikátory REGGAE, služby ke komunikátorům, 

pronájem komunikátorů a jejich příslušenství). 

Videofied EZS – bezdrátový zabezpečovací systém s video 

verifikací (ústředny, ovladače, detektory, sirény, služby a 

příslušenství k Videofiedu). 

HelpCare – systém pro přivolání pomoci (komunikátory, 

tlačítka, služby). 

PCO – technologie pro dohledová centra. Obsahuje informace 

o dvou technologiích 1Box a 1Box cloud, přijímacích a 

přenosových zařízeních a monitorovacím software NET-G. 

Monitorování technologií – systémy pro monitorování energií 

Ostatní služby – informace o školení, službách a cestovném, projektech rádiové sítě a instalacích. 

 

Záložky na hlavní straně: 

Zde naleznete tipy, novinky, zboží v akci, nebo zboží z výprodeje. 

Cena u zboží – zde je zobrazena VAŠE cena dle zařazení ve věrnostním programu a dle výše obratu. 

 



 

 
  

Objednávka 

Zboží může objednávat pouze přihlášená osoba. Objednání je jednoduché a velice intuitivní.  

V kategoriích je zobrazeno zboží komplet (např. REGGAE mini GTbz). Toto zboží obsahuje varianty 

(REGGAE mini GT a REGGAE mini GTb). U některého zboží varianty nejsou, protože ho dané zboží 

nemá. 

Příklad objednání 2 ks komunikátorů REGGAE mini GT s magnetickou anténou a multiSIM s dobou 

kontroly 15 min. a s dobou kontroly 3 min.: 

• Hlavní strana – Kategorie zboží – Komunikátory 

 

• Otevře se kategorie Komunikátory a vysílače pro přenos informací na PCO. 

• Komunikátor REGGAE mini nalezneme pod Komunikátory pro zabezpečovací systémy.  



 

 
  

 

• Otevřeme si REGGAE mini GTbz. V poli Varianty vybereme požadované REGGAE mini GT, 

kliknutím se otevře REGGAE mini GT (v e-shopu jsou uvedeny komunikátory kompletní. 

Pokud potřebujete jiný typ komunikátoru, naleznete jej ve Variantách zboží.  



 

 
  

 

• Zvolíme požadovaný počet a vložíme do košíku. Objeví se okno Vložili jste do košíku. 

Klikneme na tlačítko Pokračovat v nákupu, protože nemáme objednané antény a služby ke 

komunikátorům. 



 

 
  

 

Popis záložek u zboží: 

Popis – podrobnější text ke zboží. 

Média - manuály, prohlášení o shodě, videa, letáky, katalogy, sw… 

Technická specifikace – technická specifikace výrobku (pokud ji výrobek má). 

Služby - služby nutné k objednání zboží – u objednání více kusů komunikátorů vždy uvádějte do 

poznámky v košíku, ke kterému komunikátoru se služba vztahuje. 

Související zboží – můžete je u daného výrobku použít – antény, kličky, kabely, atd. Může se stát, že 

zde nenaleznete zboží, které chcete objednat, např. u výrobku REGGAE mini GT nenaleznete 

prutovou anténu (nedoporučujeme), můžete si ji objednat Kategorie – Komunikátory - Příslušenství.  

• Pokud tedy víte, které zboží objednat, stačí zboží najít a ze stejné karty objednáte vše 

potřebné. 

• Klikneme na Související zboží a vybereme si anténu, přepíšeme počet na 2 a vložíme do 

košíku. 



 

 
  

 

• Zadáme Pokračovat v nákupu a otevřeme si záložku Služby, kde vybereme SIM kartu (NSG 

objekt). Pro jeden komunikátor to bude multiSIM 15 a pro druhý komunikátor multiSIM 3 

(nalezneme ve variantách multiSIM 15). Pokud si chceme něco o službě multiSIM 3 přečíst, 

rozklikneme službu ve variantě a teprve potom vložíme do košíku. 

• Služby – multiSIM 15, počet 1, Do košíku, Pokračovat v nákupu 

 

• Rozklikneme si službu multiSIM 15 a ve variantách zboží si u položky multiSIM 3 vložíme Do 

košíku 1 ks. Nyní máme vše, co potřebujeme vloženo do košíku. Klikneme na Zobrazit košík. 



 

 
  

 

 

• Otevře se obsah košíku, kde zkontrolujeme objednané zboží. Můžeme zde opravit počet 

kusů, odebrat nepotřebné zboží, vrátit se zpět k nákupu, vymazat košík, nebo pokud je vše 

v pořádku Pokračovat v objednávce. 



 

 
  

 

• Doprava, platba a dodací údaje – zde si vyberete Způsob odběru (přednastaveno Poštovné a 

balné 180,- Kč), Způsob platby (přednastaveno Bankovním převodem) – u těchto položek 

musí být vždy něco zadáno. Obchodní oddělení je oprávněno způsob výběru i způsob platby 

měnit (viz. Obchodní podmínky). 



 

 
  

 

• Údaje objednávky  - Kontaktní údaje jsou přednastaveny (informace jsou z registračního 

formuláře).  

- Dodací údaje – pomocí rozbalovacího pole si ze seznamu zvolíte 

požadovanou adresu, které se automaticky nastaví. Pokud zboží chcete 

zaslat na jinou dodací adresu, máte možnost ji dopsat do prázdných 

políček. 



 

 
  

 

 

• Fakturační údaje nelze měnit, jsou nastaveny (při registraci). Pokud chcete změnit fakturační 

údaje, kontaktujte obchodní oddělení NAM system, a.s. 

• Doplňující údaje k objednávce – zde je možnost dopsat doplňující údaje k objednávce 

(přiřazení SIM karet k REGGAE, nebo další informace, které se jinak nedají zapsat do 

objednávky e-shopu) 

• Číslo vaší objednávky – pokud máte interní číslo objednávky, dopíšete tady. 

• Požadovaný termín dodání – je nastaveno + 3 dny. Tento termín můžete změnit. 

• Zaslat objednávku po částech – po zaškrtnutí tohoto pole vám bude odeslána objednávka po 

částech, dle skladové dostupnosti. 

• Před odesláním objednávky musíte zaškrtnout pole „Odesláním objednávky souhlasíte 

s obchodními podmínkami“. 



 

 
  

• Odeslat objednávku – objednávka je odeslána na obchodní oddělení NAM system, kde ji 

případně opraví a zašlou vám potvrzující e-mail o objednávce. Opravy provádí pouze po 

konzultaci s kontaktní osobou, např. chybí anténa, nebo služba. Obchodní oddělení musí do 

zakázky dopsat SIM kartu, protože ta není součástí zboží v e-shopu.  

 

• Pokud jste vyplnili správně všechny pole, byla objednávka odeslána na obchodní oddělení 

NAM system. 

 

 



 

 
  

Dotazy k e-shopu: 

Problém s přihlášením? 

V případě odhlášení a opětovného přihlášení Vám může vyskočit níže uvedená okno: 

 

Vyřešení problému: 

Kliknete na znovu odeslat. Objeví obrazovka s odhlášením uživatele. 

Kliknete na pole NAM technology. A znovu kliknete na Přihlášení uživatele. Nyní se bez problémů 

přihlásíte.  

Pozn. Přihlášení uživatele je možné až po Registraci a schválení registrace obchodním oddělením 

NAM technology. 

 



 

 
  

Schází cesta zpět? 

Chcete si objednat zboží. V kategorii zboží si vyberete Komunikátory – Komunikátory pro 

zabezpečovací systémy – REGGAE mini GTbz. V tomto okamžiku již nevidíte celou cestu, ale pouze 

Domů – REGGAE mini GTbz. 

Zpět o jeden krok se dostanete kliknutím na Zpět na výpis zboží. Kliknutím na toto pole se vždy 

dostanete o 1 krok zpět. 

 

 

Jak se dostat na úvodní stranu eshopu? 

Vždy klikem na pole NAM technology, viz. obrázek: 

 

 


