
PRŮVODCE PŘIHLÁŠENÍM DO EXTRANETU WWW SUPRAPHON - SKUPINA KNIHOVNY

Vážené knihovnice, vážení knihovníci,

podmínkou pro vstup do extranetu Supraphonu a následný nákup titulů za velkoobchodní ceny je registrace Vaší knihovny 
na stránkách www.supraphon.cz.
Registrační formulář stačí vyplnit pouze jednou, další Vaše přihlášení na webové prezentaci Supraphonu již budou probíhat pouze 
pomocí Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla.
Následující průvodce Vám bude nápomocen při Vaší registraci (podmínkou je počítač připojený k internetu):

Registrace a používání extranetu na www.supraphon.cz probíhá v následujících krocích: Vyplnění a odeslání online registračního 
formuláře (hlavní stránka/ Pro registrované/ Registrace), obdržení e-mailu potvrzujícího autorizaci registrace, přihlášení a  
používání služeb extranetu.

1) V internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Mozilla Firefox,...) si zadáte 
adresu: www.supraphon.cz

2) Po načtení úvodní stránky webové prezentace Supraphonu najedete 
(bez kliknutí myší) na horizontálním šedivém menu stránky na položku Pro 
registrované, následně se Vám rozbalí menu (viz obrázek vlevo).

3) Jedním kliknutím na tlačítko Registrace přejdete k registračnímu 
formuláři. Ten následně vyplníte, a to včetně položek Jméno a příjmení 
(kontaktní osoba), Adresa dodací, Firma (název knihovny), Adresa fakturační, 
IČO. Kód firmy dostanete 
po potvrzení Vaší registrace 
přidělený od Supraphonu. 

Je nutné rovněž označit 
skupinu Knihovny (pouze).  A zvolit a vyplnit Vaše uživatelské jméno a heslo 
(doporučeno alespoň 5 znaků, bez mezer a diakritiky).

4) Po odeslání správně vyplněného formuláře se Vám zobrazí okno s poděkováním 
za Vaši registraci a informací o nutnosti autorizace (potvrzení) Vašeho přístupu 
správcem www. O úspěšné autorizaci budete informováni emailem (zpravidla do 2 

pracovních dní).

5) Po obdržení informačního emailu, že Váš přístup do skupiny Knihovny byl autorizován, 
již můžete tuto naši službu začít používat. Před vlastním prohlížením nabídek či 
objednáním titulů je třeba vstoupit na www.supraphon.cz a přihlásit se pomocí Vámi 
zvoleného přihlašovacího jména 
a hesla.

K přihlášení na hlavní stránce  
www.supraphon.cz můžete 
použít odkaz Přihlásit se v 
pravém horním rohu webové 
prezentace Supraphon (viz 

obrázek vlevo).

Do načteného okna vyplníte Vaše přihlašovací jméno i heslo a po stisknutí 
tlačítka “Přihlásit” se přenesete do vlastní extranetové podstrany Knihovny 
na www.supraphon.cz  

Děkujeme za Váš zájem  a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat: 
Tomáš Rulf, manažer pro marketing a speciální projekty 
(tomas.rulf@supraphon.cz, tel.: +420 221 966 603)

 


