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Sisteme giriş  
• Adres çubuğuna https://order.sentebiolab.com.tr yazıp enter’a tıklayınız. 

• Açılan sayfada ilgili kutucuklara (size gönderilen bilgilendirme mailindeki) e-posta adresinizi ve 

şifrenizi girerek ‘Giriş’ butonuna tıklayınız.   

 

Şifre değiştirme 

• Üst sekmede yer alan butonuna tıklayıp açılan menüden ‘Şifre Değiştir’ butonuna 
tıklayınız.  

 

 
• Açılan pencerede eski şifrenizi ve kendi belirleyeceğiniz yeni şifreyi girerek ‘Değiştir’ 

butonuna tıklayınız.  
 

 
• Ekrana aşağıdaki mesajın gelmesi ile birlikte şifreniz değiştirilmiş olacaktır:  
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Primer siparişi verme 
• Üst sekmede yer alan ‘Yeni Sipariş’ butonuna tıklayıp açılan menüden ‘Primer’ butonuna 

tıklayınız.  

 
Yeni primer siparişlerinizi sisteme iki farklı şekilde yükleyebilirsiniz; sipariş formumuzu doldurup 

sisteme yükleyerek veya herhangi bir Excel/Word tablosundan primer bilgilerinizi kopyalayıp 

yapıştırarak. Her iki yöntem de aşağıda anlatılacaktır.  

 

Sipariş formunu sisteme yükleyerek primer siparişi verme 
• Öncelikle boş bir ‘Sentebiolab Sipariş Formu’ indirmelisiniz. Elinizde bu form mevcutsa bu 

basamağı atlayınız. Formu indirmek için ‘Primer Sipariş’ üst başlığı altında yer alan ‘Excel 

İndir’ butonuna tıklayınız.  

 

 
• İndirdiğiniz formda istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra kaydettiğiniz formu 

‘Primer Sipariş’ üst başlığı altında yer alan ‘Excel Yükle’ butonuna tıklayarak sisteme 

yükleyiniz.  

 

 
 

• Açılan sayfada primer bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sayfanın sağında yer alan ‘Sipariş 

Et’ butonuna tıklayınız.  
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• Açılan sayfada primer bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sayfanın altında yer alan Fatura 
bilgileri, Teslimat adresi ve (eğer bir notunuz varsa) Ek bilgiler kısmını doldurduktan sonra 

‘Siparişi Onayla’ butonuna tıklayınız.  
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Bu aşamadan sonra yeni verdiğiniz sipariş ana sayfada üst sekmede yer alan ‘Siparişlerim’ 

butonuna tıkladığınızda açılan sayfada gözükecektir. Bu, sipariş verme sürecinizin başarı ile 

tamamlandığını göstermektedir. Siparişiniz üretim ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra size 

otomatik olarak sipariş onayı e-postası gelecektir. Siparişini verdiğiniz ürünlerin teslimat tarihi için 

de üretim ekibimiz tarafından size ayrıca bir e-posta gönderilecektir.  
 

Toplu giriş yöntemi ile primer siparişi verme 
Bu yöntemi kullanarak herhangi bir Excel/Word tablosundan primer bilgilerinizi kopyalayıp 

yapıştırarak primer siparişi verebilirsiniz.  

 

• ‘Primer Sipariş’ üst başlığı altında yer alan ‘Toplu Giriş’ butonuna tıklayınız.  

 

 
• Açılan Toplu Giriş sayfasına primer bilgilerinizi (ad ve dizi) elinizdeki tabloların ilgili 

sütunlarından kopyalayarak yapıştırınız. Sağ tarafta bulunan menülerden sipariş vermek 

istediğiniz saflaştırma ve skala seçeneklerini seçiniz. ‘Giriş’ butonuna basınız.  
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• Açılan sayfada primer bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sayfanın sağında yer alan ‘Sipariş 

Et’ butonuna tıklayınız.  

 
 

 

• Açılan sayfada primer bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sayfanın altında yer alan Fatura 

bilgileri, Teslimat adresi ve (eğer bir notunuz varsa) Ek bilgiler kısmını doldurduktan sonra 

‘Siparişi Onayla’ butonuna tıklayınız.  

 

 



 7 

 
Bu aşamadan sonra yeni verdiğiniz sipariş ana sayfada üst sekmede yer alan ‘Siparişlerim’ 

butonuna tıkladığınızda açılan sayfada gözükecektir. Bu, sipariş verme sürecinizin başarı ile 

tamamlandığını göstermektedir. Siparişiniz üretim ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra size 

otomatik olarak sipariş onay maili gelecektir. Siparişini verdiğiniz ürünlerin teslimat tarihi için de 

üretim ekibimiz tarafından size ayrıca bir mail gönderilecektir.  
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‘Toplu ekle’ butonunu kullanarak güncel siparişinize primer ekleme 
Sisteme yüklemekte olduğunuz siparişlerde eksik primer olduğunu farkedip siparişinize 

primer/primerler eklemek isterseniz (siparişi onayla butonuna basmadan önce) aşağıdaki 

basamakları takip ederek siparişinize ekleme yapabilirsiniz:  

 

• ‘Primer Sipariş’ üst başlığı altında yer alan ‘Toplu Ekle’ butonuna tıklayınız.  

 

 
• Açılan Toplu Ekle sayfasına eklemek istediğiniz primer bilgilerini (ad ve dizi) kopyalayarak 

yapıştırınız/yazınız. Sağ tarafta bulunan menülerden sipariş vermek istediğiniz saflaştırma 

ve skala seçeneklerini seçiniz. ‘Ekle’ butonuna basınız.  

 

 
 
Bundan sonraki aşamalar sipariş verme kısmında anlatıldığı gibi siparişlerinizi kontrol ederek onaylama 

basamaklarıdır.  
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Sipariş onayından önce güncel siparişinizden primer silme 
Sipariş vermekte olduğunuz primerlerden herhangi birini/birkaçını silmek için (sipariş onayından önce) 

aşağıdaki basamakları takip edebilirsiniz:  

 

• Silmek istediğiniz primer/primerlerin sol tarafında bulunan kutucukları işaretleyin ve ‘Sil’ 

butonuna tıklayınız.  

 

 
• Açılan sayfada ‘Onayla’ butonuna tıklayınız. 
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Sipariş onayından önce güncel siparişinizdeki primer bilgilerinde değişiklik yapma 
Sipariş vermekte olduğunuz primerlerde değişiklik yapmak için (sipariş onayından önce) aşağıdaki 

sayfada primer ismi ve dizisini manuel olarak değiştirebilir, saflaştırma ve skala menülerinden değişiklik 

yapabilirsiniz. Ayrıca eklemek istediğiniz 5’/3’ modifikasyon varsa ilgili menülerden seçebilirsiniz.  
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Oluşturmakta olduğunuz siparişi kaydedip daha sonra devam etme 
Sipariş vermekte olduğunuz primerleri kaydedip siparişinizi daha sonra tamamlamak isterseniz 

aşağıdaki basamakları takip edebilirsiniz:  

 

• Primer girişlerini yaptığınız aşağıdaki sayfada sağ kısımda yer alan ‘Kaydet’ butonuna 

tıklayınız.  

 
• Primer siparişinize kaldığınız yerden devam etmek/siparişinizi onaylamak için aşağıdaki 

penceredeki ‘Yükle’ butonuna tıkladığınız zaman önceden kaydetmiş olduğunuz primerler 

ekrana gelecektir.  
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Sipariş onayından sonra siparişte değişiklik yapma/siparişi iptal etme 
‘Siparişi onayla’ butonuna tıklayarak siparişinizi tamamladıktan sonra siparişinizde değişiklik 

yapmak/siparişi iptal etmek için info@sentebiolab.com.tr mail adresimiz veya 0312 265 00 20 no’lu 

telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Senteze alınmış olan primerlerde değişiklik yapmak/siparişi iptal 

etmek mümkün değildir. Siparişini verdiğiniz primerler ancak senteze alınmamış ise talep ettiğiniz 

değişiklik/iptal yapılabilir.  

 

Siparişlerinizi görüntüleme/durumunu takip etme 
Üst sekmede yer alan ‘Siparişlerim’ butonuna tıklayarak şimdiye kadar vermiş olduğunuz tüm 

siparişlerinizi görüntüleyebilir, onay/üretim durumlarını takip edebilirsiniz.  

 

Sipariş/primerler ile ilgili tüm genel sorularınız için  
Üst sekmede yer alan ‘SSS’ butonuna tıklayarak ‘Sıkça Sorulan Sorular’ sayfasına ulaşabilirsiniz.  


