HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG OLIGO
Để đặt hàng trên website, bạn cần có một tài khoản riêng để sử dụng
1. HƯỚNG DẪN TẠO ACCOUNT MỚI

Ở trang chủ của website: www.phusabiochem.com, bạn chọn TÀI KHOẢNĐĂNG KÝ.
Điền đầy đủ các thông tin

Chọn đăng ký tài khoản
để hoàn tất

2. ĐẶT HÀNG OLIGO
- Trước khi đặt hàng oligo, bạn cần đăng nhập vào tài khoản

-

Chọn loại oligo mà bạn muốn đặt, trong đó:
Oligo Tube: Sản phẩm được trữ và giao hàng dạng tube truyền thống (4.100-4.700đ/base)
Oligo Plate: Là một dòng sản phẩm dùng để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều Oligo với giá ưu
đãi.
Modified Oligo: Những sự biến đổi oligonucleotide có thể được thực hiện tại các vị trí 3’, 5’,
trên các monomer nucleotide phosphoramidite hay bằng sự sulfurization.

Đối với dạng oligo tube, cả 3 loại oligo (Premium oligo, Long oligo và HiOD) đều có cùng cách đặt
hàng như sau:

Nhập vào số
lượng Oligo mà
bạn muốn đặt

Nhấn xác nhận
để tiếp tục

Nhập trình tự
oligo

Nhập tên
oligo

Trường hợp bạn muốn copy trình tự có sẵn từ file excel
Vd: Bạn muốn mua 9 Oligo loại Premium với trình tự có sãn trong file excel như hình sau (trình tự
Oligo không bắt buộc chữ thường hoặc chữ in hoa, nhưng bắt buộc 9 Oligo phải cùng loại, nếu khác
loại bạn phải đặt riêng)
NO.
(SỐ THỨ TỰ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Click để
tiếp tục

NAME
(TÊN OLIGO)
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

SEQUENCE
(TRÌNH TỰ)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
AGTCGAGCCTAGTCGTAGCTCGG
GCTGAGCTAGCTGCCGTCGCGCG
CATGAAGATGATAAGCTGCTCCGC
CCGTAGAATCGCTCGCTCGCTCC
GÂTGAGATAGAATAAGAAGATAG

NOTE
(GHI CHÚ)
Copy và dán
phần này
vào khung
đặt hàng

Chọn Hoàn tất
đặt hàng để hoàn
tất đơn hàng

Đặt tiếp loại oligo
Tube khác

Nếu thông tin người đặt và người nhận giống nhau bạn nhấn vào Sao chép.
Nếu thông tin người nhận và người đặt khác nhau, bạn cần điền đầy đủ thông tin vào Thông tin
người nhận để thuận tiện cho việc giao hàng.
Nếu mặc định
số PO# bạn
nhấn vào đây

Ghi
chú
riêng (nếu
cần)

Nhập vào số
PO#
nếu
bạn không
chọn
mặc
định

Nhấn vào đây
nếu chọn giao
hàng hỏa tốc

Bạn kiểm tra lại đơn hàng và xem xét kỹ chính sách bán hàng trước khi chấp nhận đặt hàng.

Click chọn

Nhấn Chấp
nhận
để
hoàn tất

