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1. Spuštění katalogu: 

Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS 

v sekci “Náhradní díly”, nebo přímým zadáním adresy http://www.agrics.cz/nahradni-

dily-katalog-nd do internetového prohlížeče. 

Po spuštění katalogu pak stačí kliknout na slovo “zde” v první větě textu (viz níže).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po spuštění katalogu se ve stejném okně prohlížeče otevře nabídka se spuštěním 

katalogu v režimu registrovaného nebo anonymního uživatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog NGPC (New 
Generation Parts 

Catalogue) 

 

Odkaz pro spuštění katalogu na stránkách www.agrics.cz 

Registrace nového 

uživatele 

Prohlížení katalogu jako 

anonymní uživatel 

Přihlášení již 

zaregistrovaného uživatele 

http://www.agrics.cz/nahradni-dily-katalog-nd
http://www.agrics.cz/nahradni-dily-katalog-nd
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2. Postup registrace: 

Registrace do katalogu není povinná, registrovaný uživatel má ale na rozdíl od 

anonymního uživatele přístup k funkci nákupního košíku. Vybrané náhradní díly tak 

může vkládat do košíku a následně poslat autorizovanému středisku k nacenění 

nebo zjištění dostupnosti daných dílů. 

V případě registrace bude uživatel postupně vyzván k zadání následujících údajů: 

Username – uživatelské jméno pod kterým se bude uživatel přihlašovat do systému. 

Nesmí se shodovat s již vytvořeným jménem v databázi registrací 

Country – země ve které uživatel používá techniku CASE IH (vybírá se ze seznamu) 

Brand – značka z portfolia CNH ke které chce uživatel přístup do katalogu 

Postal Code – Poštovní směrovací kód města ve kterém působí uživatel 

Po zadání těchto údajů je nutné potvrdit volbu na tlačítko “Search“. Zobrazí se název 

importéra strojů značky CASE IH. Následně je nutné volbu potvrdit tlačítkem “Select”. 

 

Následně je nutné vyplnit kompletní registrační formulář. Povinné jsou tyto údaje 

označené symbolem hvězdičky (*): 

Password – heslo pro přihlášení do katalogu 

Confirm password: kontrolní zadání hesla, musí být stejné jako v předchozím poli 

First name – křestní jméno uživatele 

Last name – přijmení uživatele 

Email – emailová adresa uživatele 

Confirm email – potvrzení emailové adresy uživatele 

Company name – název společnosti (firmy) 

Adress 1 – adresa působení společnosti 

City, State, Postal Code, Country – postupné zadání města, státu, PSČ a země 

Contact Phone – kontaktní telefon 

Pro uložení registrace je nutné zatrhnout pole “Yes” ve sloupci “Terms and 

Conditions”. Tímto uživatel potvrzuje že souhlasí s obchodními podmínkami. 

Registrace se dokončí kliknutím na tlačítko “Submit”. 
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3. Úvodní menu katalogu NGPC: 

Hlavní menu v NGPC je standardně nastavené do grafického režimu. V případě 

pomalejšího internetového připojení je možné přepnout na datově méně náročnou 

textovou verzi. Uvedené popisky se vztahují ke grafické verzi, v textové alternativě 

zůstávají postupy stejné, pouze vyobrazené ikony jsou nahrazeny textovými sloupci 

v levé části obrazovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hledání podle modelu stroje nebo jeho výrobního čísla: 

K otevření katalogu ND pro konkrétní model stroje slouží pole “Enter serial number 

or model“ v levém horním rohu obrazovky – viz. obrázek hlavního menu výše. Model 

stroje je též možné najít dle jednotlivých kategorií prostřednictvím ikon. Po zadání 

modelu (v našem případě např. Magnum 140, výrobní číslo Z7BE50269) nebo 

výrobního čísla se zobrazí tabulka s hledaným modelem – eventuelně více modely 

vyhovujícím hledaným kritériím.  

 

Ikony pro přepnutí 

grafického/textového 

zobrazení katalogu 

 

Ikony pro vyhledání modelu stroje podle 

rozdělení kategorie stroje (např. lisy, traktory, 

mlátičky…), u stavebního katalogu je základní 

rozdělení dle výrobních řad (compact line, 

heavy line) 

Pole pro hledání dílu podle 

popisu nebo katalogového 

čísla dílu 

Pole pro hledání dílu podle 

zadání modelu nebo výrobního 

čísla stroje 

Navigační ikony (krok zpět, návrat do hlavního menu…) 

Funkce 

Quick 

Search 
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Na obrázku níže je využito hledání pomocí výrobního čísla stroje zadaného do pole 

“Enter seriál number or model”. Výhodou tohoto hledání je zobrazení konkrétního 

modelu stroje, u novějších modelů (max. do stáří 2-3 let) by toto hledání mělo 

umožňovat zobrazení ND určených pouze pro konkrétní stroj, nikoliv ostatních 

alternativ pro jiné vyrobené řady.  

Pro správné vyhledání výrobního čísla stroje je nutné zaškrtnout v poli hledání “Enter 

serial number or model” zaškrtávací pole “Serial number” nebo “All”. Tato pole se 

zobrazí pokud necháte kurzor na vyhledávacím poli cca 1 sekundu bez pohybu. 

Samotný katalog se zobrazí po kliknutí na model stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog je rozdělen do jednotlivých sekcí (motor, převodovka, elektrický systém, 

hydraulika…) stejně jako jsme zvyklí z OPC, tyto sekce jsou ale zobrazeny graficky 

formou složek. Po rozkliknutí konkrétní složky se zobrazí jednotlivé katalogové 

stránky. V rámci složkového zobrazení katalogových listů jsou tyto listy zobrazeny 

formou náhledu i samotné sekci. Po rozkliknutí konkrétního náhledu se dostaneme 

do katalogu ND. 

 

 

Zobrazení 

požadovaného 

modelu (dle 

výrobního čísla) 

nebo více 

možných 

modelů  

s rúzným datem 

výroby 

v případě 

hledání pouze 

podle modelu 

stroje. 
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Zobrazení sekce motoru s náhledem jednotlivých katalogových listů (po 

rozkliknutí složky “Engine”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení katalogového listu motoru (po jeho rozkliknutí): 

 

 

Zobrazení jednotlivých sekcí katalogu 
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V případě zobrazení modelu stroje dle výrobního čísla by nemělo docházet 

k zobrazení ND které nejsou určeny na tento model. V katalogu tak zůstanou pozice 

těchto dílů zašedlé a není u nich uvedeno katalogové číslo a název dílu. 

Po kliknutí na katalogové číslo dílu se zobrazí tabulka s detailními údaji o daném dílu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikony pro zvětšení obrázku, tisk 

nebo přímé poslání emailem 

Ikony pro posun 

mezi jednotlivými 

stránkami katalogu 

Šipky ukazující záměny jednotlivých ND 

– modrá šipka vlevo značí staré číslo, 

zelená pravo je aktuální nové kat. číslo 

Pole s katalogovým číslem dílu, jeho 

názvem a poznámkami 

Žlutá ikona značí že k uvedenému ND již 

existuje v katalogu poznámka od výrobce 

Informace o hmotnosti ND, jeho min. množství, SDC kódu atd. 

Informace o 

záměnách 

kat. čísla 

Poznámky 

od výrobce 

nebo 

uživatele 

katalogu 

Přepínání 

zobrazení 

poznámek 

od výrobce 

nebo 

uživatele 

Ikona 

zobrazující 

další 

modely na 

kterých je 

díl taktéž 

použit 
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Po kliknutí na ikonu “Where used” v levém horním rohu menu se zobrazí okno 

s vyobrazením dalších strojů na kterých je konkrétní díl taktéž použit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vyhledávání dle katalogového čísla nebo popisu ND: 

K vyhledávání ND dle katalogového čísla nebo popisu ND slouží pole “Enter part 

number, description or figure” v pravém horním rohu hlavního menu katalogu.  

Po zadání katalogového čísla nebo popisu dílu se zobrazí okno se seznamem strojů 

na kterých je díl použit. Po kliknutí na konkrétní model se zobrazí seznam 

katalogových listů na kterých je díl zobrazen. Poklepáním na vyobrazené katalogové 

číslo dílu se zobrazí detailní informace o daném ND – viz. předchozí obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení dalších modelů 

na kterých je ND používán 
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6. Funkce Košík 

Funkce Košík slouží pro výběr zvolených ND a následné zpracování a export těchto 

ND do objednávky nebo formátu CSV. Při nastavení zobrazení ceny ND může sloužit 

jako podklad pro cenovou nabídku zákazníkovi.  

Do košíku je možné vložit libovolný počet položek z různých katalogových listů. 

Následně je možné si zvolený košík uložit a pojmenovat a v případě potřeby se 

k němu kdykoliv vrátit a upravit ho.  

Pro vložení ND do košíku slouží ikona   která se zobrazuje u každého ND 

zobrazeného v katalogovém listu. Počet vložených dílu indikuje ikona “Total QTY” 

v pravém dolním rohu obrazovky. 

Pro zobrazení obsahu košíku je nutné kliknout na některou z ikon “Restore Pick 

List” nebo “Maximize Pick List” nacházejících se taktéž v pravém dolním rohu. 

Funkce “Restore Pick List” zobrazí košík v okně společně s katalogovým listem, 

“Maximize Pick List” jej zobrazí v samostatném zvětšeném okně. 

 

 

Zobrazení  jednotlivých modelů 

na kterých je zadaný ND použit 

Informace o zadaném katalogovém čísle 

a sekcích ve kterých je díl u daného 

modelu vyobrazen. Kliknutím na 

katalogové číslo otevřou detailní 

informace o ND. 
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Zobrazení obsahu košíku po kliknutí na funkci “Maximize Pick List”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množství ND určeného ve sloupci “QTY” je možné ručně změnit. Po kliknutí na název 

sloupce dojde vyfiltrování seznamu dle daného sloupce.  

 

Zobrazení celkového poču dílů 

v košíku a ikony “Restore Pick 

List”a “Maximize Pick List” 

Ikona pro 

vložení ND 

do košíku 

Vymazání 

obsahu košíku 

Uložení 

košíku 

Informace o 

vložených ND 

Vyjmutí ND z 

košíku 

Otevření dříve 

uloženého košíku 

Tisk košíku 

Export košíku 

do formátu .csv 

Přidání dalších 

ND do košíku 

Návrat do 

katalogu ND 


