Návod k vyplnění
objednávkového formuláře

DIPLOMOVÁ PRÁCE
(Bakalářská, disertační, závěrečná, absolventská...)

Pomocí objednávkového formuláře Diplomová práce lze závazně objednat tyto
druhy služeb:
?
Tisk a vazbu diplomové, bakalářské nebo jakékoliv jiné závěrečné práce.

- Práci vám vytiskneme a svážeme a vy si ji pouze dojdete vyzvednout.
?
Vazbu diplomové, bakalářské nebo jakékoliv jiné závěrečné práce.

- Vyrobíme vám desky na míru, do kterých po vašem příchodu na počkání práci vložíme.

Postup online objednávky:
1) Stáhněte si objednávkový formulář ZDE.
2) Formulář vyplňte.
3) Vyplněný formulář uložte a společně s případnými přílohami odešlete na e-mailovou
adresu objednavky@diplomky.info.
Objednáním tisku a vazby práce pomocí objednávkového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami
firmy KODEX. V případě nevyplnění některého z povinných polí formuláře je objednávka považována za
neplatnou.
Ke správnému zobrazení formuláře je zapotřebí program Adobe Reader nejlépe ve verzi X a novější, který si
můžete zdarma stáhnout ZDE.

Návod na vyplnění jednotlivých polí formuláře:
?
Jméno :

- Vyplňte celé vaše jméno ve formátu Jméno Příjmení
Telefon:
?
- Vyplňte vaše telefonní číslo.
E-mail:
?
- Zadejte adresu vaší elektronické pošty.
Požadovaný čas vyhotovení:
?
- Zadejte datum a čas, kdy chcete mít práci připravenou k vyzvednutí a to nejdříve 24 hodin
od odeslání objednávky a pouze v provozní době Po-Pá od 8:00 do 18:00.
Datum můžete zadat ručně nebo vybrat pomocí ikony kalendáře.
Tip: Pokud necháte kurzor myši nad polem formuláře, zobrazí se kontextová nápověda.
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?
Pevná vazba počet ks.:
- Zadejte počet prací, které chcete svázat do pevné knižní vazby.
?
Barva desek:
- Vyberte barvu desek pevné vazby ze seznamu.
černá

tm. modrá

sv. modrá

vínová

tm. zelená

Uvedené ukázky jsou pouze ilustracní. Konecná podoba se muže lišit.

?
Barva potisku desek:

- Vyberte barvu potisku desek pevné vazby ze seznamu.

BÍLÁ STŘÍBRNÁ ZLATÁ
Uvedené ukázky jsou pouze ilustracní. Konecná podoba se muže lišit.

?
Kapsa na CD:

- Zadejte počet prací, ve kterých chcete mít vlepenou kapsu na CD.
?
Páska na přílohy:

- Zadejte počet prací, ve kterých chcete mít pásku, do které se vkládají přílohy a posudky.
?
Tloušťka příloh:

- Zadejte tloušťku příloh, které chcete vložit do pásky na přílohy v mm. V případě, že pásku
na přílohy nechcete, pak tuto kolonku nevyplňujte.
?
Kroužková v. počet ks:

- Zadejte počet prací, které chcete svázat do kroužkové vazby.
?
Plastová k. vazba:

- Vyberte, pokud chcete svázat práce do plastové spirály.
?
Kovová k. vazba:

- Vyberte, pokud chcete svázat práce do kovové spirály.
?
Termovazba poč. ks.:

- Zadejte počet prací, které chcete svázat do termovazby.
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?
Barva desek tv.:

- Vyberte barvu desek termovazby ze seznamu.
černá

tm. modrá

vínová

tm. zelená

čirá fólie

Uvedené ukázky jsou pouze ilustracní. Konecná podoba se muže lišit.

?
Barva potisku tv.:

- Vyberte barvu potisku desek termovazby ze seznamu.

BÍLÁ STŘÍBRNÁ ZLATÁ

ČERNÁ

Uvedené ukázky jsou pouze ilustracní. Konecná podoba se muže lišit.

?
Počet stran práce:

- Zadejte přesný počet stran vaší práce (včetně obsahu, prohlášení atd.).
?
Jednostranný tisk:

- Vyberte, pokud vaši práci chcete vytisknout / je vytištěna jednostranně.
?
Oboustranný tisk:

- Vyberte, pokud vaši práci chcete vytisknout / je vytištěna oboustranně.
?
Vzor potisku na desky:

- Tato pole slouží k zadání textu, který si přejete vytisknout na desky. V případě, že máte vzor
na desky v elektronické podobě, můžete ho odeslat spolu s formulářem.
- Omezení: řádek max. 50 znaků, hřbet max. 80 znaků
- Rozložení textu ve vzoru vyplněném v tomto formuláři je bráno pouze orientačně. Konečná úprava
potisku na desky je vypracována podle zvyklostí a standardů konkrétní školy.
?
Práci si přeji vytisknout:

- Vyberte, pokud chcete práci vytisknout. (Je nutné spolu s formulářem odeslat i vaši práci ve
formátu .doc, .docx nebo .PDF.) Práce bude vytištěna v počtu kusů odpovídajícímu zadanému
počtu pevných, kroužkových a termo vazeb.
?
Pouze připravit desky, práci vytisknu sám:
- Vyberte, pokud máte již práci vytištěnou nebo si ji vytisknete sami.
?
Poznámka ke zpracování:

- Zde můžete zadat případné poznámky a požadavky na vazbu a tisk práce.
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Odeslání formuláře:
Pokud jste vyplnili všechna pole formuláře, můžete přistoupit k jeho odeslání.
Odeslání lze provést dvěma způsoby:
?
Odeslání formuláře pomocí běžného e-mailu.

- Formulář můžete odeslat pomocí běžného e-mailu.
- V aplikaci Adobe Reader klikněte na položku Soubor vlevo nahoře a pak z nabídky vyberte volbu
Uložit jako. Tím formulář uložíte. Dále stačí pouze takto uložený formulář poslat jako přílohu spolu
s případnými dalšími přílohami e-mailu (text práce, vzor na desky) na adresu
objednavky@diplomky.info.
?
V počítači je nainstalovaný e-mailový klient (Microsoft Outlook, Windows Mail...)

- Klikněte na tlačítko Odeslat vpravo dole ve formuláři a vyberte odeslat pomocí implicitního
e-mailového klienta. Dojde k vytvoření e-mailové zprávy, ke které můžete připojit případné přílohy
a pak zprávu odeslat. (Přesné chování závisí na typu a nastavení vašeho e-mailového klienta.
V případě potíží formulář odešlete pomocí prvního způsobu.)
Po odeslání formuláře vás budeme do dvou pracovních hodin informovat o přijetí objednávky na vámi
uvedený e-mail. V případě, že tento e-mail neobdržíte, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 222 312 656

Ceník služeb objednaných online:
?
Pevná vazba..................................................................298,-/ks
?
Kroužková vazba plastová............................................. 69,-/ks
?
Kroužková vazba kovová............................................... 89,-/ks
?
Termovazba.................................................................. 89,-/ks
?
Potisk desek pevné vazby (4 řádky v ceně).................... 29,-/řádek
?
Potisk desek termovazby.............................................. 29,-/řádek
?
Potisk hřbetu................................................................ 40,?
Páska na CD/posudky....................................................25,-/ks
?
Tisk strany A4 bez ohledu na barevnost.........................2,9,?
Tisk strany A3 černobílá................................................ 4,?
Tisk strany A3 barevná..................................................12,-

Jirí Sedlácek, KODEX - RoyalPrint
Soukenická 11
110 00 Praha 1

Tel.: 222 312 656
E-mail: kniharstvi@kodex.cz
www.diplomky.info
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