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Odnawianie usług asysty technicznej w sklepie 
Oracle 
 

Odnawianie online: oszczędność czasu 
 
Oto pięć przekonujących powodów, dla których warto dołączyć do grona tysięcy klientów Oracle, którzy 
już korzystają z opcji odnawiania usług online przez sklep Oracle: 
 

 

 
 

1. Łatwa rejestracja: aktywacja konta w sklepie Oracle jest szybka, bezpłatna i bezpieczna. 
2. Dostęp w dowolnym momencie: możliwość przeglądania oczekujących, przeszłych i przyszłych 

odnowień online, przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. 
3. Uproszczone zarządzanie: łatwe zarządzanie odnowieniami usług asysty technicznej i ich współdzielenie 

w obrębie organizacji. 
4. Oszczędność czasu: odnowienie usług online wymaga tylko kilku kliknięć, a sklep obsługuje różne metody 

płatności.  
5. Pomoc na bieżąco: stały dostęp do pomocy przedstawiciela ds. odnawiania usług asysty technicznej 

Oracle. 
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Dostęp do odnowień usług asysty technicznej i ich 
akceptowanie 

Akceptowanie odnowień usług asysty technicznej za pomocą przypomnienia 
o odnowieniu 
 
W terminie 120 dni przed wygaśnięciem odnowienia usług asysty technicznej otrzymasz e-mail z informacją, 
że odnowienie oczekuje na akceptację w sklepie Oracle. Powiadomienie e-mail zawiera nazwę użytkownika 
(nazwą użytkownika jest adres e-mail) oraz łącza URL do następujących opcji: 
 

 „Renewal Quick Checkout” (Szybkie odnowienie) 

 „Manage Renewals” (Zarządzanie odnowieniami)  

 „Eligible Promotions” (Dostępne promocje) 

 

 
 
Do logowania się musisz użyć swojej nazwy użytkownika i swojego hasła. Jeśli zapomnisz hasła, możesz je 
zresetować. 
 
 
Uwaga na temat pierwszego logowania 
 
Logując się do sklepu Oracle po raz pierwszy, wybierz łącze „My Profile Reset Password” (Mój profil — Resetuj 
hasło) zawarte w powiadomieniu e-mail i wpisz podaną tam nazwę użytkownika (adres e-mail).  
 
Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem wysłana zostanie wiadomość z instrukcją resetowania hasła. Używając 
łącza „Reset Password” (Resetuj hasło) w tej wiadomości, możesz przejść do strony pozwalającej utworzyć nowe 
hasło.  
 
Potem zaloguj się do sklepu Oracle i utwórz swój profil, wypełniając formularz rejestracyjny, zawierający 
już wstępnie wpisane dane związane z Twoim kontem.  
 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
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Po utworzeniu profilu w sklepie Oracle system przeniesie Cię na stronę główną sklepu. 
Będziesz tam mieć dostęp do odnowień usług asysty technicznej Oracle. 
 
Jeśli masz pytania lub problemy związane z kontem Oracle, przejdź do odpowiedzi na często zadawane pytania 
(FAQ) na temat konta Oracle. 
 
 

Odnawianie usług asysty technicznej w sklepie Oracle 
 
Odnawianie usług asysty technicznej jest też możliwe po zalogowaniu się na stronie głównej sklepu Oracle. 
 

Wpisz wymagane 
informacje i kliknij opcję 
„Create Store Profile” 
(Utwórz profil w sklepie). 

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
https://shop.oracle.com/contract/0
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Kliknij pozycję „Pending support 
service renewals” (Oczekujące 
odnowienia usług asysty 
technicznej), aby przejrzeć 
oczekujące odnowienia usług 
asysty technicznej. 
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Wyświetli się lista oczekujących odnowień usług asysty technicznej, jak na ilustracji poniżej. 
 

 
 
 
Na liście oczekujących odnowień usług asysty technicznej kliknij numer odnowienia usług asysty 
technicznej, które chcesz przejrzeć. Wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące danego odnowienia usług 
asysty technicznej. 
 

 
 
 
Aby kontynuować, kliknij opcję „Checkout” (Finalizacja zakupu). 
 
 

  

Kliknij opcję „Support Service 
Renewal” (Odnowienie usług 
asysty technicznej), aby 
zobaczyć szczegóły. 

Kliknij opcję 
„Checkout” 
(Finalizacja zakupu), 
aby kontynuować. 
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Akceptowanie odnowienia usług asysty technicznej 
 
Teraz możesz potwierdzić i złożyć swoje zamówienie. 
 

 
 
 
Na stronie „Confirm and Place Your Order” (Potwierdzenie i złożenie zamówienia) system przeprowadzi Cię 
przez  następujące części: 

 „Billing” (Dane do rozliczenia): kliknij przycisk „Edit” (Edytuj), aby zmienić dane osoby kontaktowej 

lub adres do rozliczeń. W przypadku braku stosownego adresu można wprowadzić nowy adres do 

rozliczeń. Jeśli jako formę płatności wybrano opcję „Pay with Purchase Order” (Płatność na podstawie 

zlecenia zakupu), dane osoby kontaktowej i adres do rozliczeń powinny być takie same jak podane na 

dołączonym zleceniu zakupu. 

 „Method of Payment” (Forma płatności): kliknij przycisk „Edit” (Edytuj), aby wybrać formę płatności 

(np. karta kredytowa, zlecenie zakupu, faktura lub formularz POEF).  

o Uwaga: dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od kraju (jeśli zlecenie zakupu 

jest niedostępne, zamówienia z niektórych krajów mogą być akceptowane przy wykorzystaniu 

podpisanego formularza POEF (Purchase Order Exemption Form, formularza wyłączenia 

dotyczącego zlecenia zakupu)). 

o Uwaga: w przypadku automatycznych odnowień usług asysty technicznej domyślnie ustawioną 

formą płatności jest „Pay by Invoice” (Płatność na podstawie faktury). W ciągu 30 dni od daty 

rozpoczęcia odnowienia usług asysty technicznej można wprowadzić inną formę płatności (karta 

kredytowa lub zlecenie zakupu). 

 „Terms and Conditions” (Warunki i postanowienia): Kliknij opcję „Terms and Conditions” (Warunki 

i postanowienia) na dole strony, aby się z nimi zapoznać, i zaznacz pole „I accept the Terms and 

Conditions” (Akceptuję warunki i postanowienia), aby kontynuować proces zakupu.  

Kliknij przycisk „Edit” (Edytuj), aby 
zmienić dane osoby kontaktowej lub 
adres do rozliczeń.  
 

Kliknij przycisk „Edit” (Edytuj), aby 
wybrać formę płatności. 
 

Zaznacz to pole, aby zaakceptować na 
warunki i postanowienia (oraz umowę o 
świadczenie usług, jeśli ma 
zastosowanie w danej sytuacji). 

Kliknij, aby 
zaakceptować 
zamówienie odnowienia 
usług asysty technicznej.  
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 „Oracle Hospitality and Retail Technical Support Services Agreement (TSSA)” (Umowa 

o świadczenie usług asysty technicznej Oracle dla handlu i hotelarstwa): umowa o świadczenie usług 

zawiera warunki i postanowienia konieczne do umożliwienia bezpośredniego odnowienia usług asysty 

technicznej Oracle dla programu i/lub sprzętu i jej zaakceptowanie jest wymagane do pierwszego 

odnowienia usług Oracle. Kliknij opcję „Service Agreement” (Umowa o świadczenie usług), aby się 

zapoznać z umową, a następnie zaznacz pole „I accept the Service Agreement” (Akceptuję Umowę 

o świadczenie usług), aby kontynuować proces zakupu. Akceptacja umowy o świadczenie usług asysty 

technicznej jest wymagana tylko przy pierwszym odnawianiu usług asysty technicznej Oracle. 

 Złożenie zamówienia: przejrzyj swoje zamówienie pod kątem poprawności danych i kliknij przycisk „Place 

Order” (Złóż zamówienie).  

Potwierdzenie akceptacji odnowienia usług asysty technicznej 
 
System wyświetli komunikat o potwierdzeniu złożenia zamówienia. 
 

 
 
Zaakceptowane odnowienie zostanie przeniesione do części „History” (Historia), a wiadomość z informacją 
o akceptacji odnowienia przez sklep zostanie zarejestrowana w centrum wiadomości sklepu Oracle. 
 
Na stronie głównej kliknij przycisk „View Details” (Wyświetl szczegóły), aby wyświetlić odnowienia usług asysty 
technicznej oczekujące na działanie lub zaakceptowane/zarezerwowane. Wybierz opcję „History” (Historia), kliknij 
odnowienie usług asysty technicznej, które chcesz przejrzeć, a potem kliknij kartę „Messages” (Wiadomości). Kliknij 
łącze „Your Oracle Support Service Renewal – Accepted” (Twoje odnowienie usług asysty technicznej Oracle — 
zaakceptowano), aby wyświetlić szczegóły wiadomości dotyczącej akceptacji.  
 
 
 

Wyświetla się komunikat 
potwierdzający złożenie 
zamówienia. 
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Weryfikacja automatycznych odnowień usług asysty technicznej 
 
Na stronie „Pending Support Service Renewals” (Oczekujące odnowienia usług asysty technicznej) możesz 
wybrać odnowienia usług asysty technicznej, które są realizowane automatycznie. Nie musisz finalizować zakupu 
ani dodawać odnowień usług asysty technicznej do koszyka. 
 

 
 

Kliknij opcję „Auto Renew” 
(Automatyczne odnowienie) 
przy usługach asysty 
technicznej, aby wyświetlić  
szczegóły tego odnowienia. 

Kliknij kartę „Messages” (Wiadomości) i 
wiadomość „Your Oracle Support Service 
Renewal – Accepted” (Twoje odnowienie 
usług asysty technicznej Oracle — 
zaakceptowano), aby wyświetlić szczegóły 
wiadomości dotyczącej akceptacji. 
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Zostaną wyświetlone szczegółowe dane odnowienia usług asysty technicznej. Klikając odpowiednie łącza, możesz 
zaktualizować dane w częściach „Customer Reference” (Identyfikator klienta), „Quote To” (Adres do zamówienia) 
i „Bill To” (Adres fakturowania). Po sprawdzeniu danych w części „Payment Information” (Informacje dotyczące 
płatności) możesz kliknąć polecenie „Change” (Zmień), aby zaktualizować formę płatności.  
 

 

 
Informacje o automatycznych odnowieniach można aktualizować do trzydziestu dwóch dni przed datą rozpoczęcia. 
Po tym terminie odnowienie zostaje zablokowane i nie da się go edytować. Na trzydzieści dni przed datą 
rozpoczęcia odnowienie zostaje automatycznie zarezerwowane. 

 

Opcja wieloletniego odnowienia usług asysty technicznej 
 
W przypadku określonych odnowień usług asysty technicznej możliwe jest teraz wydłużenie okresu świadczenia 
usług z jednego roku do trzech lat bezpośrednio w sklepie Oracle. Korzyści płynące z zakupu wieloletniej asysty 
technicznej to uzyskanie stałej ceny dzięki stawce zryczałtowanej oraz obniżenie kosztów administracyjnych 
związanych z corocznym procesem zakupu. 
 
Opcja wieloletniego odnowienia jest obecnie ograniczona do usług asysty technicznej obejmujących asystę 
dla Oracle Database, opcji Database Enterprise Edition oraz produktów Database Enterprise Management (o ile 
zostały zakupione z Oracle Database na tym samym dokumencie zamówienia), za które opłaty z tytułu asysty 
technicznej wynoszą mniej niż 50 000 USD rocznie. 
 
Zgodnie z postanowieniami Zasad Świadczenia Asysty Technicznej (Technical Support Policies) opłaty z tytułu 
świadczenia usług asysty technicznej są należne i płatne w całości z góry za okres trwania asysty; raz złożone 
zamówienie na usługi asysty technicznej nie podlega anulowaniu a zapłacone sumy są bezzwrotne. 
 

Odnowienia usług asysty technicznej, dla których dostępna jest opcja odnowienia wieloletniego, zostaną stosownie 

oznaczone na stronie oczekujących odnowień usług asysty technicznej. 

Kliknij opcje „Update Quote To 
Details” (Zmień adres do 
zamówienia) lub „Update Bill To 
Details” (Zmień adres 
fakturowania), aby wprowadzić 
potrzebne zmiany. 

Kliknij polecenie 
„Change” (Zmień), aby 
zmienić aktualne 
informacje dotyczące 
płatności. 
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Po wysłaniu prośby o wycenę dla odnowienia wieloletniego status zmieni się na „Pending Multi-Year Assistance” 
(Oczekiwanie na pomoc: odnowienie wieloletnie). Przejrzenie i zaakceptowanie odnowienia usług asysty 
technicznej będzie możliwe dopiero wtedy, gdy przedstawiciel handlowy ds. usług asysty technicznej Oracle 
zaktualizuje dane odnowienia w sklepie Oracle.  
 
  

Kliknij opcję „Request Quote” (Prośba 
o wycenę), aby wysłać prośbę o wycenę 
odnowienia wieloletniego do swojego 
przedstawiciela handlowego ds. usług asysty 
technicznej. 

Napisz wiadomość o maksymalnej długości 
1800 znaków, zawierając w niej informację o wycenie 
odnowienia wieloletniego, a następnie kliknij przycisk 
„Send” (Wyślij), aby wygenerować wiadomość e-mail, 
która zostanie przekazana do przedstawiciela 
handlowego. 

Pole „Save up to” 
(Oszczędzasz do) zawiera 
sumę oszczędności za trzy 
lata.  
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Dodatkowe funkcje w sklepie 

Dostęp do dokumentu zamówienia na odnowienie usług asysty technicznej 
 
Po zalogowaniu się w sklepie Oracle przy użyciu Twojego konta SSO (do pojedynczego logowania) pracownicy 
Twojego przedsiębiorstwa w roli Participant (Uczestnik) lub Viewer (Gość; zob. rozdział: współdzielenie odnowienia 
usług asysty technicznej) będą mieli dostęp do dokumentu zamówienia zawierającego informacje wyświetlane 
w sklepie i możliwość pobrania jego kopii.  
 
Dokument zamówienia zawiera szczegółowe informacje dotyczące odnowienia usług asysty technicznej. 
 
Dokument zamówienia jest dostępny po kliknięciu łącza „Ordering Document” (Dokument zamówienia) 
na następujących stronach: 

 „Pending Support Service Renewals” (Oczekujące odnowienia usług asysty technicznej) 

 „Support Service Renewal Summary” (Podsumowanie odnowienia usług asysty technicznej) 

 „Saved Cart” (Zapisany koszyk) 

 „Checkout” (Finalizacja zakupu) 
 

 
 
 

Dostęp do zaakceptowanych lub przyszłych odnowień usług asysty technicznej  
 
Po zalogowaniu się na stronie głównej sklepu Oracle masz dostęp do zaakceptowanych/zarezerwowanych 
odnowień usług asysty technicznej oraz do przyszłych odnowień. 
 

Kliknij łącze „Ordering Document” 
(Dokument zamówienia) i postępuj 
według wskazówek, aby uzyskać 
dostęp do dokumentu zamówienia 
na odnowienie usług asysty 
technicznej i/lub pobrać go. 

https://shop.oracle.com/contract/0


Podręcznik użytkownika: Odnawianie usług asysty technicznej w sklepie Oracle 

14 
 

 

 

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego 
 
„Dashboard”, czyli pulpit nawigacyjny (dostępny po wybraniu opcji „Your Account” (Twoje konto) i nazwy 
użytkownika) zapewnia łatwy i szybki dostęp do informacji o odnowieniach usług asysty technicznej i promocjach. 
 

 
 
 

Dane profilu 

Data ostatniego logowania 

Informacje dotyczące usług asysty: 
„Pending” (Oczekujące), „History” (Historia), 
„Future” (Przyszłe), „Share Lists” (Listy 
współdzielonych) itp. 

Zapisane koszyki Zamówienia 

Kliknij pozycję „Your Account” 
(Twoje konto) i wybierz opcję 
„Support Services” (Usługi asysty 
technicznej), aby wyświetlić opcje 
dostępu do oczekujących 
(„Pending”), zaakceptowanych 
(„History”) i przyszłych („Future”) 
odnowień usług asysty technicznej. 
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Prośba o pomoc przy odnowieniu usług asysty technicznej 
 
Możesz poprosić o pomoc przy oczekujących i przyszłych odnowieniach usług asysty technicznej. Na liście kliknij 
odnowienie usług asysty technicznej, które chcesz przejrzeć. Jeśli masz pytania dotyczące odnowienia usług asysty 
technicznej, kliknij łącze „Request Assistance” (Prośba o pomoc). Twoja prośba zostanie przesłana 
do przedstawiciela handlowego ds. usług asysty technicznej Oracle. Otrzymasz wiadomość e-mail z 
potwierdzeniem wysłania prośby o pomoc. 
 

 
 
 

 
System wyświetli monit o wpisanie treści prośby o pomoc. 
 

 
 

Współdzielenie odnowienia usług asysty technicznej 
 
Współdzielenie odnowienia usług asysty technicznej pozwala na dodanie użytkowników współpracujących 
nad odnowieniem usług.  
 

Opisz, jakiej pomocy potrzebujesz 
(maksymalnie 1800 znaków).  

Kliknij pozycję „Request 
Assistance” (Prośba o pomoc), 
aby wysłać wiadomość do 
przedstawiciela handlowego ds. 
usług asysty technicznej. 

Kliknij przycisk „Send” (Wyślij), 
aby wygenerować e-mail. Otrzymasz 
jego kopię na swój adres e-mail. 
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Możesz współdzielić odnowienie usług z innymi użytkownikami w roli Participant (Uczestnik) lub Viewer (Guest) 
w zależności od wymaganego rodzaju dostępu:  

Rola Uczestnika: wgląd, akceptowanie i wysyłanie próśb o pomoc  
Rola Gościa: wgląd i wysyłanie próśb o pomoc  
(Uwaga: adres e-mail dodanego użytkownika musi być w tej samej domenie). 

 
Na stronie „Support Service Renewal Summary” (Podsumowanie odnowienia usług asysty technicznej) przejdź 
do karty „Sharing” (Współdzielenie). 
 
 

 
 
 

 

  

Kliknij polecenie „Add User 
or List” (Dodaj użytkownika 
lub listę), aby przejść do części 
„Share Support Services” 
(Współdzielenie usług asysty 
technicznej). 

Wpisz dane 
użytkownika, zaznacz 
pole określające 
jego rolę i kliknij 
przycisk „Share” 
(Współdziel). 
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Zmiana adresu do zamówienia  
 
Możesz zmienić dane osoby odpowiedzialnej za oczekujące odnowienia usług asysty technicznej. 
Na stronie „Pending Support Service Renewals” (Oczekujące odnowienia usług asysty technicznej) kliknij 
przycisk „Update Quote To Details” (Zmień adres do zamówienia). 
 

 
 
Zmiana adresu do zamówienia dla odnowień usług asysty technicznej wymaga wprowadzenia następujących 
danych nowej osoby kontaktowej:  

 Imię  

 Nazwisko  

 Adres e-mail (musi być w tej samej domenie) 

 Adres  

 Telefon 
 
Zmiana adresu do zamówienia spowoduje usunięcie odnowienia usług asysty technicznej z konta sklepowego 
pierwotnej osoby kontaktowej. 
 
  

Kliknij przycisk „Update Quote 
To Details” (Zmień adres 
do zamówienia), aby zmienić 
dane osoby odpowiedzialnej 
za odnowienie usług asysty 
technicznej. 
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Aktualizowanie identyfikatora klienta 
 
Pola „Customer Reference” (Identyfikator klienta) można używać do celów wewnętrznego śledzenia zamówienia.  
Na stronie „Support Service Renewal Summary” (Podsumowanie odnowienia usług asysty technicznej) kliknij 
pozycję „Customer Reference” (Identyfikator klienta). 
 

 
 
 
 

 

  

Kliknij polecenie „Edit” 
(Edytuj), aby wpisać dane 
identyfikujące klienta. 

Kliknij przycisk „Submit” 
(Wyślij), aby zakończyć wpis 
w polu „Customer Reference” 
(Identyfikator klienta). 



Podręcznik użytkownika: Odnawianie usług asysty technicznej w sklepie Oracle 

19 
 

Pobieranie danych odnowienia usług asysty technicznej 
 
Pobieranie standardowych plików CSV: 
Dane (ograniczenie do 10 000 wierszy) dotyczące odnowień usług asysty technicznej można pobrać w pliku CSV.  
 
 
Pobieranie podsumowania: 
Raport podsumowujący („Summary Report”) jest dostępny w sekcji „Download” (Pobierz) w części „Actions” 
(Działania) na następujących ekranach: „Pending Support Service Renewals” (Oczekujące odnowienia usług asysty 
technicznej), „History” (Historia), „Pending and History View” (Widok oczekujących i historyczny), „Future” (Przyszłe) 
i „Saved Carts” (Zapisane koszyki), a także na stronie „Active Cart” (Aktywny koszyk; dla wszystkich odnowień 
usług asysty technicznej dodanych do tego koszyka).  
 

 
 
Do raportu podsumowującego można też przejść, klikając łącze „Download” (Pobierz) na stronie „Pending Support 
Service Renewals” (Oczekujące odnowienia usług asysty technicznej). Do informacji pobranych w tych raportach 
(bez limitu liczby wierszy) nie zastosowano żadnych filtrów stron. Łącze „Download” (Pobierz) znajduje się z prawej 
strony ekranu. 
 
Pobieranie danych szczegółowych: 
Do raportu szczegółowego („Detailed Report”) można przejść, klikając łącze „Download” (Pobierz) na ekranie 
„Pending Support Service Renewals” (Oczekujące odnowienia usług asysty technicznej).  
 
 
 
 

Aby pobrać raport 
podsumowujący, kliknij 
pozycje „Actions” 
(Działania) i „Download” 
(Pobierz). 
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Raport podsumowujący zawiera następujące pola: Raport szczegółowy zawiera następujące pola: 
 

 Numer usługi serwisowej 

 Klient 

 Użytkownik końcowy  

 Data rozpoczęcia i data zakończenia 

 Numer zlecenia zakupu (tylko w przypadku 
danych pobieranych z ekranów „History” 
(Historia) i „Pending and History View” (Widok 
oczekujących i historyczny)) 

 Identyfikator klienta 

 Uwagi do usług asysty technicznej, jeśli mają 
zastosowanie 

 Waluta 

 Kwota 

 Adres do zamówienia — osoba do kontaktu 

 Nazwa użytkownika SSO 

 Status 

 Zapisany koszyk 

 Metoda odnowienia 

 Liczba współdzielących 

 Ostatnia aktualizacja wg nazwy użytkownika 
 

 Numer usługi serwisowej 

 Klient 

 Użytkownik końcowy 

 Data rozpoczęcia i data zakończenia 

 Poziom usług 

 Produkt 

 Identyfikator asysty / numer CSI 

 Numer produktu 

 Liczba 

 Numer seryjny 

 Zainstalowano w 

 Numer zamówienia sprzedaży 

 Numer zlecenia zakupu (tylko w przypadku 
danych pobieranych z ekranów „History” 
(Historia) i „Pending and History View” (Widok 
oczekujących i historyczny)) 

 Identyfikator klienta 

 Uwagi do usług asysty technicznej, jeśli mają 
zastosowanie 

 Waluta 

 Kwota 

 Adres do zamówienia — osoba do kontaktu 

 Nazwa użytkownika SSO 

 Status 

 Zapisany koszyk 

 Metoda odnowienia 

 Liczba współdzielących 

 Ostatnia aktualizacja wg nazwy użytkownika 
 

 
 
 
 

Kliknij przycisk „Download” 
(Pobierz), aby pobrać raport 
w formacie podsumowującym 
(„Summary Report”) lub 
szczegółowym („Detailed Report”). 
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Wyszukiwanie usług asysty technicznej według numeru zlecenia zakupu 
 
Na stronach „History” (Historia) i „Pending and History View” (Widok oczekujących i historyczny) można 
wyszukiwać zaakceptowane odnowienia usług asysty technicznej można wyszukiwać, używając numeru zlecenia 
zakupu. W części „Actions” (Działania) wybierz pozycję „Filter” (Filtruj). W polu „Column” (Kolumna) wybierz wartość 
„PO Number” (Numer zlecenia zakupu). W polu „Expression” (Wyrażenie) wpisz numer zlecenia zakupu.  
 
 

 

Dostęp do tematów pomocy 
 
Do strony pomocy dotyczącej odnawiania usług asysty technicznej w sklepie Oracle można też przejść, używając 
łącza na dole strony. 
 

 
 
 

  

Aby wyświetlić odpowiedni temat 
pomocy, kliknij opcję „Renewing my 
support service renewal” (Odnawianie 
usług asysty technicznej). 

Kliknij pozycję „Action” (Działanie) 
i wybierz polecenie „Filter” (Filtruj). 
W części „Column” (Kolumna) wybierz 
pozycję „PO Number” (Numer zlecenia 
zakupu). 

https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=dstore:1001:11643992889942::::P1001_HELP_CATEGORY_ID:2218679196730660826304
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