
tel.: 00421 (0)34 7746006 
fax.: 00421 (0)34 7746008 
e-mail: kovian@kovian.sk  
web: www.kovian.sk   
address: Športová 749 
                900 61 Gajary 
                Slovakia   

  

 
 

Stručný návod na použitie portálu pre náhradné diely  
www.kovianportal.sk  

 
Vážení zákazníci,  
pripravili sme pre Vás nový portál zameraný na uľahčenie vyhľadávania náhradných dielov 
pre pohony KEY Automation a NICE.  
 
Veríme, že oceníte jednoduchosť a prehľadnosť tohto portálu. Tento stručný návod Vám 
v krátkosti predstaví základné funkcie portálu.  
 

 
 

http://www.kovianportal.sk/
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Na úvodnej obrazovke si v ľavom menu najskôr zvolíte výrobcu a následne druh a typ 
pohonu.  

 
V našom prípade si pre účely prezentácie zvolíme pohon KEY Automation – KEY Posuvné – 
SUN4024. Po kliknutí na daný pohon sa presuniete na okno pohonu.  

 
V ľavej časti je očíslovaný zoznam náhradných dielov pre pohon SUN4024 a vpravo sa 
nachádza nákres pohonu s náhradnými dielami. Je na Vás či si náhradný diel vyhľadáte 
v zozname, alebo priamo naň kliknete v nákrese.  
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Ak kurzorom myši prejdete na nákrese ponad číslo náhradného dielu zobrazí sa Vám okno 
s popisom náhradného dielu.  

 
Pre ukážku zobrazujeme náhradný diel číslo 13. 

 
Po kliknutí na dané číslo náhradného dielu sa Vám otvorí okno náhradného dielu, ktorý 
viete nahodiť do nákupného košíku v rámci kovianportálu.  
Takýmto spôsobom si môžete do košíka nahádzať viacero náhradných dielov pre rôzne 
pohony.  
 
Ovládacie prvky pod nákresom: 

Slúži na priblíženie nákresu. Taktiež je možné nákres priblížiť aj kolieskom myši. 
 
Slúži na oddialenie nákresu. Taktiež je možné nákres oddialiť aj kolieskom myši. 
 
Prispôsobí zobrazenie Vašej obrazovke. Obnoví pôvodné zobrazenie.  
 
Tlač nákresu a zoznamu náhradných dielov pre zvolený pohon. Ideálne ak 
potrebujete zoznam napr. pre zákazníka.  
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Košík kovianportal.sk: 
Ak máte nejaký náhradný diel v košíku tak stačí v záložke kliknúť na košík.  

 
Na stránke kovianportal.sk vidíte zobrazené odporúčané maloobchodné ceny pre koncových zákazníkov. 

Vybrané náhradné diely môžete objednať priamo cez KOVIAN.SK: 
 
Objednávka priamo cez kovian.sk stlačením tlačidla – Preniesť do košíka na kovian.sk 
Po stlačení tlačidla sa Vám otvorí nové okno so stránkou kovian.sk a náhradné diely sa Vám 
automaticky prenesú do košíku. Následne nakupujete štandardne priamo cez košík. 
 

 
V prípade ak budete mať viac otázok neváhajte nás kontaktovať priamo cez online chat, 
ktorý je umiestnený ako na stránke kovianportal.sk, tak aj na stránke kovian.sk.  

 
Na funkciách stránky kovianportal.sk budeme aj v budúcnosti neustále pracovať. Ak by ste mali nejaké podnety na 

vylepšenie portálu napíšte nám na mail: support@kovian.sk. 
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