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Szanowni Państwo,
Na wiele rzeczy każdy z nas patrzy inaczej. W przypadku soczewek okularowych hasło to
nabiera zupełnie innego znaczenia. Dlatego też, w tym numerze INFO dużo miejsca poświęciliśmy
indywidualizacji. I nie mam tutaj na myśli wyłącznie wykonywania soczewek, które określilibyśmy
mianem personalizowanych. Chodzi o bardzo szeroką koncepcję niestandardowego, unikalnego,
podejścia do Klienta salonu optycznego. O ideę, która zakłada, że każdy jest w swojej istocie
wyjątkowy, a przez to wymaga również dobrania mu takich soczewek i okularów, które tą wyjątkowość uwzględnią. Gama naszych produktów jest na tyle szeroka, że znalezienie tego, który najlepiej trafia w czyjeś potrzeby z pewnością nie będzie problemem. Bez względu na to czy wymagane
są soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe, progresywne, czy na odległości pośrednie i bliskie
– każdy znajdzie coś dla siebie. Mnogość konstrukcji, materiałów i uszlachetnień była i jest jedną
z podstawowych zalet naszego laboratorium.
Oczywiście sam „rozmiar” katalogu nie jest i nie może być jedyną podstawą naszego sukcesu.
Każdy z Państwa zapyta bowiem – a co z jakością? Samo powiedzenie, że jest ona dzisiaj wysoka
to chyba za mało. Odpowiedzmy sobie może najpierw czym ona jest, bo jak się okazuje bywa różnie rozumiana. Dla mnie, i prawdopodobnie również też dla większości z Państwa, jakość to stopień zgodności ze wzorcem lub wyspecyfikowanymi wymaganiami, niezawodność, praktyczność
oraz trwałość. Niektórzy określają ją również jako techniczną doskonałość. Z czego zatem wynika
tak wysoka jakość naszych produktów? Niewątpliwie jest ona sumą korzyści płynących z używania najnowocześniejszych technologii, stosowania najlepszych półfabrykatów i towarzyszących
im środków produkcji, wykwalifikowanego personelu oraz bogatego, 20-letniego doświadczenia.
Jakość firmy SZAJNA jest pewną wartością dodaną, wynikającą z synergii wymienionych wyżej
pięciu elementów. Nie można mówić o sukcesie, mając zapewnione lub opanowane zaledwie kilka
z nich.
„Nasza precyzja. Twój sukces”. To proste w swojej istocie hasło bardzo dobrze obrazuje misję
naszej firmy. Bo przecież to, co robimy ma swój głębszy sens. Dla jednych to może być wyłącznie
produkcja soczewek okularowych, dla innych dostarczanie rozwiązań dla zapewnienia perfekcyjnego widzenia. Niezmiernie ważne jest natomiast, że to wszystko, co robimy, staramy się wykonywać według najwyższych standardów. Gorąco zachęcam do zapoznawania się z nimi i z naszą
ofertą każdego dnia.
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Aktualności i Promocje

PRIMA 1.60 z Diament AR
W czerwcu rozszerzyliśmy ofertę soczewek magazynowych o podwyższonym standardzie o PRIMĘ 1.60 z Diament AR. Jest to drugi - obok PRIMA 1.50 - produkt magazynowy, uszlachetniony super twardą powłoką antyrefleksyjną, dostępny z Gdyni w 24h.
Te organiczne soczewki okularowe wytwarzamy z wysokiej
jakości, krystalicznie przejrzystych polimerów. Sprawia to, że
są one wyjątkowo lekkie i bezpieczne. Do ich produkcji używa
się materiału MR-8, który jest ponad 7-krotnie odporniejszy na
przełamanie niż standardowy CR-39. Dzięki swojej zwiększonej odporności na uszkodzenia soczewki PRIMA są bezpieczne
w użytkowaniu i polecane do opraw typu patent (bezbramkowych), na żyłkę (półotwartych).
PRIMA 1.60 oferowane są z najtwardszą powłoką antyrefleksyjną Diament AR. Wyróżnia się ona maksymalną twardością (zbliżoną do szkieł mineralnych), co czyni ją wyjątkowo
odporną na zarysowania. Brak uszkodzeń powierzchni soczewki, a tym samym jej wydłużona żywotność oraz podwyższony
komfort widzenia to najważniejsze zalety tej powłoki. Wysoki
standard potwierdzają także parametry oleofobowe (super śliskie warstwy antytłuszczowe ułatwiają czyszczenie), udoskonalone właściwości antystatyczne (utrudniają osadzanie się kurzu
i brudu) oraz hydrofobowe (zapewniają szybkie odprowadzanie
wody i zapobiegają parowaniu soczewek).

PRACA w SZAJNA

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mailowy:
optylab@szajna.com.pl

CHARAKTERYSTYKA SOCZEWKI
Materiał

MR-8

Index

1.60
42

Liczba Abbego
Gęstość (g/cm )
3

Absorpcja 99% UV (nm)

1.34
350

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży
(wszystkie regiony Polski)
Zakres obowiązków:
• współpraca z klientami firmy (salony optyczne)
• prowadzenie szkoleń dla personelu salonów optycznych
• realizacja celów sprzedażowych i marketingowych
Wymagania:
• doświadczenie na podobnym stanowisku (najlepiej w branży optycznej)
• wykształcenie wyższe
• prawo jazdy kategorii B
• znajomość obsługi komputera (MS Office)
• nastawienie na cele i osiągnięcia, samodzielność, komunikatywność
Oferujemy:
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• samochód i telefon służbowy
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy

Zapisz się do newslettera SZAJNA i bądź zawsze na bieżąco
Zgłoś swój e-mail do naszej bazy danych wysyłając go na marketing@szajna.com.pl
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Aktualności i Promocje

Aktualizacja oferty firm kurierskich
Klienci SZAJNA Laboratorium Optyczne mogą korzystać obecnie z usług trzech firm kurierskich. Poniżej przedstawiamy zakres usług stanowiących o wartości każdego doręczenia.
Usługi kurierskie świadczone na rzecz
Klientów SZAJNA prowadzone są obecnie
przez DPD, DHL oraz UPS (od 1 października
2011 r.). Tak liczna reprezentacja doręczycieli pozwala wybrać ofertę, która najlepiej
odpowiada Państwa zakładowi optycznemu
zarówno pod względem godziny dostawy
i usług dodatkowych.
Bardzo ciekawie prezentuje się w tej
stawce oferta UPS (United Parcel Service).
W identycznej cenie co jej konkurenci oferuje ona między innymi tak bardzo pożądaną
usługę monitorowania statusu przesyłki. Odbywa się to w następujący sposób. W momencie przygotowanie paczki i nadania
jej numeru referencyjnego (około godziny
17.00-18.00) z Działu Spedycji SZAJNA
(poprzez system UPS) wysyłany jest e-mail
z informacją o dacie doręczenia oraz kwocie
pobrania. Na podstawie numeru przesyłki
można śledzić jej położenie.
Każdy z Klientów SZAJNA ma prawo
samodzielnie wybrać firmę kurierską, która
będzie doręczać do niego przesyłki. Można
to uczynić między innymi podczas składania
zamówienia lub informując o tym naszego
Regionalnego Specjalistę ds. Sprzedaży.

DPD

Standardowy czas doręczenia

DHL

UPS

1 dzień roboczy 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy

Wysyłka i doręczenie od poniedziałku do piątku

15 zł

15 zł

15 zł

Wysyłka z doręczeniem na sobotę

18 zł*

-

40 zł*

Wysyłka w sobotę z doręczeniem w poniedziałek

18 zł

-

-

Do 3 kg

Do 5 kg

Do 5 kg

Przesyłka pobraniowa

Tak

Tak

Tak

Ubezpieczenie przesyłki do wartości pobrania

Tak

Tak

Tak

E-mailowa preawizacja przesyłek

Nie

Tak

Tak

Opcja śledzenia przesyłek na www

Nie

Tak

Tak

Masa przesyłki o standardowej cenie

*Dotyczy wybranych miast.

United Parcel Service (UPS) jest jedną z największych i najstarszych
firm kurierskich na świecie. Od 1907 roku stale rozwija globalną sieć.
W ubiegłym roku doręczyła ponad 3,5 miliarda dokumentów i paczek na całym terytorium swojego działania, czyli w ponad 200 państwach. Taka skala działania możliwa jest dzięki najnowocześniejszemu systemowi dystrybucji przesyłek obsługiwanemu przez 350 tys.
wykwalifikowanych pracowników wspomaganych przez najbardziej
zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Wszystko to,
w połączeniu z flotą składającą się z 575 samolotów (257 własnych
i 315 czarterowanych) i 149.000 samochodów, jest gwarancją szybkiego doręczania przesyłek.

Bieżące oferty promocyjne
Na okres jesienno-zimowy, kończący rok jubileuszu istnienia naszej
firmy, przygotowaliśmy przygotowaliśmy kilka różnych ofert specjalnych
i akcji promocyjnych. Dotyczą one łącznie kilkudziesięciu różnych produktów – magazynowych i recepturowych. Z pewnością każdy z naszych
Klientów znajdzie pośród nich te, których potrzebuje.
Wszystkie oferty zebraliśmy w formie broszury, którą załączamy również do tego numeru INFO. Tradycyjnie już wszystkie informacje przesyłać będziemy za pomocą naszego newslettera.

październik 2011
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Aktualności i Promocje

Nowa wersja SZAJNA Nawigator (4.15)
Pod koniec lipca pojawiła się nowa wersja oprogramowania SZAJNA Nawigator (oznaczona numerem 4.15).
Wprowadziła ona kilka istotnych zmian w użytkowaniu tego niezwykle prostego narzędzia do zamawiania
soczewek drogą elektroniczną.
Wprowadzone modyfikacje były wynikiem zarówno naszych obserwacji jak i Państwa uwag oraz komentarzy. Aktualna, najnowsza wersja Nawigatora, w stosunku do
poprzedniej zawiera następujące zmiany:
• umożliwia zlecanie soczewek magazynowych w większych ilościach (do 99 sztuk
z jednej mocy)
• zawiera poprawioną bazę soczewek (m.in.
podział soczewek mineralnych na magazynowe i recepturowe)
• wyświetla komunikaty o niezbędnych do
podania parametrach wymaganych przy
zamawianiu soczewek progresywnych
VEO
• pracuje na przebudowanej bazie danych,
dzięki czemu działa szybciej
• dla soczewek progresywnych uwzględnia
„Odległość widzenia” (w cm)
Ten ostatni parametr wykorzystywany
jest m.in. przy soczewkach BIZNES oraz VEO
(opcjonalnie przy odmianach Individual).
W przypadku soczewek biurowych oznacza
maksymalny zasięg widzenia na odległości
pośrednie (do 200 lub 400 cm), a dla progresywnych VEO odległość w jakiej użytkownik czyta (20-48 cm).

SZAJNA Nawigator to darmowe
oprogramowanie
do składania zamówień na soczewki
okularowe oraz
zlecania Zdalnego Profilowania.
Korzystanie z niego
jest niezwykle
proste i intuicyjne.
Pozwala oszczędzać
czas i pieniądze
oraz wspomaga
szybszą realizację
zamówień.

Aktualizacja programu jest bardzo łatwa.
W programie SZAJNA Nawigator wystarczy
wybrać opcję „Transmisja danych” i „Aktualizacja programu”. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Informacje o wszystkich aktualizacjach każdorazowo wysyłamy drogą e-mailową, dlatego prosimy o regularne czytanie naszych
newsletterów.

Klientów, którzy chcieliby rozpocząc korzystanie z Nawigatora prosimy o kontakt
z Działem Marketingu lub z naszym Regionalnym Specjalistą ds. Sprzedaży. Na podstawie
naszego bogatego doświadczenia pomożemy
również w podłączeniu do komputera skanera opraw, dzięki czemu szybko będzie można przesyłać zamówienia pod optymalizację
grubości lub zdalne profilowanie.

Profesjonaliści VEO na www.szajna.com.pl
Dołącz do Profesjonalistów VEO i promuj swój zakład optyczny na www.szajna.com.pl
Wyróżnij Swoją firmę na stronie internetowej odwiedzanej miesięcznie przez kilku tysięcy
użytkowników okularów – Twoich potencjalnych Klientów.
Tytuł „Profesjonalisty VEO” może uzyskać
każdy zakład optyczny, który zdecyduje się
na uczynienie soczewek progresywnych VEO
jednym z kluczowych elementów swojej oferty. Wymierne korzyści z takiej współpracy
to między innymi specjalne rabaty, również
w trakcie obowiązywania innych promocji
cenowych. Minimalne warunki jakie należy
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spełnić to zakup co najmniej 10 par VEO
w okresie każdego miesiąca kalendarzowego.
Od sierpnia na stronie firmowej SZAJNA
Laboratorium Optyczne umieszczane są dane
zakładów i salonów optycznych uczestniczących w programie „Profesjonalista VEO”.
Każdy z zamieszczonych sklepów można
łatwo i szybko odnaleźć, dzięki funkcji lokali-
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zacji na mapie. Liczymy, iż ta forma promocji
pozwoli przyciągnąć do wybranych zakładów
optycznych Klientów poszukujących markowych soczewek progresywnych.
Aby zamieścić swoje dane na stronie należy skontaktować się z Działem Marketingu
SZAJNA – marketing@szajna.com.pl lub
pod numerem telefonu 58 624 77 57.

Aktualności i Promocje

Profiluj ze skanerem SZAJNA
Zdalne Profilowanie na dobre zadomowiło się w ofercie
naszej firmy. Każdego dnia Klienci przysyłają
zamówienia na prace objęte profilowaniem.
Teraz, dzięki dedykowanemu skanerowi VISSLO
w ofercie SZAJNA, dołączenie do tej szczęśliwej
grupy staje się jeszcze prostsze.
Oprogramowanie SZAJNA Nawigator
współpracuje z większością współczesnych
skanerów opraw. Dotychczas skutecznie
udawało nam się konfigurować go z urządzeniami takich firm jak Essilor, Hoya, Huvitz,
Weko. Co jednak zrobić gdy nie mamy odpowiedniego urządzenia? Oczywiście pozostaje zakup nowego lub używanego. W tym
pierwszym przypadku polecamy przyjrzenie
się ofercie, którą przygotowaliśmy.
Od lipca br. proponujemy naszym Klientom zakup dedykowanego urządzenia do
współpracy z programem SZAJNA Nawigator – skanera VISSLO (produkcji koreańskiej).
Posiada on funkcje znane z innych konstrukcji. Z najważniejszych należy wymienić obsługę wszystkich typów opraw, autokalibrację czy automatyczną regulację siły docisku
wodzika w zależności od rodzaju oprawy.
Urządzenie pracuje w formacie OMA, dlatego istnieje również możliwość podłączenia go
do automatów szlifierskich wykorzystujących
ten protokół komunikacyjny. Jego niewątpliwą zaletą jest również atrakcyjna cena,
przeciętnie niższa o około 10-15% od innych
tego typu urządzeń.
Bieżąca obsługa urządzenia jest bardzo
łatwa. Zalecanym jest, aby przynajmniej raz
dziennie wykonywać autokalibrację. Dzięki

temu zawsze będziemy pewni, że przesyłane wymiary są w pełni zgodne z wartościami wzorcowymi. Samo skanowanie jest
również niezwykle proste. Po umieszczeniu
oprawy w komorze urządzenia należy wybrać
tryb skanowania – obuoczne, oka prawego
lub lewego. Skaner VISSLO wyposażony jest
również w przystawkę do opraw bezramkowych i półotwartych. Warto podkreślić również bardzo dużą precyzję skanowania oraz
funkcję automatycznej regulacji siły docisku
wodzika. W przypadku, gdy z jakiś względów
wodzik wypadnie podczas pierwszego skanowania, jego siła docisku przy kolejnej próbie
zostanie nieznacznie zwiększona.
Zdalne profilowanie to przede wszystkim
redukcja kosztów oraz szybsza realizacja
prac. Zlecając szlifowanie soczewek „na zewnątrz” zakład optyczny nie musi posiadać
własnego automatu, jak i również nie ponosi
bieżących wydatków związanych z jego obsługą i serwisowaniem. Dochodzi do tego
oczywiście redukcja kosztów, związana z za-

październik 2011

trudnieniem pracownika odpowiedzialnego
za wykonywanie okularów. W przypadku
zakładów optycznych korzystających dotychczas z Usługi Montażu likwidowane są koszty
przysłania oprawy do siedziby firmy SZAJNA.
Aby jednak zacząć oszczędzać należy czasami ponieść niewielkie koszty (w stosunku
do sumy alternatywnych wydatków). W tym
przypadku sprowadzają się one zazwyczaj
wyłącznie do zakupu skanera i czasami również dodatkowego komputera, o ile nie był on
dostępny wcześniej.
Do końca listopada 2011 roku skanery
VISSLO objęte są ofertą specjalną, uwzględniającą również różne formy zakupu (finansowania) urządzenia. Dodatkowe informacje
uzyskać można w Dziale Marketingu SZAJNA (58 624 77 57) oraz u Regionalnych
Specjalistów ds. Sprzedaży SZAJNA.

i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
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Oferta
mgr Michał Szajna

Indywidualne potrzeby vs. uniwersalne rozwiązania
Kiedyś, dawno, dawno temu wszystko było prostsze. Zarówno po stronie potrzeb jak i produktów je spełniających. Ludziom wystarczały 1-2 zestawy butów na wszystkie możliwe okazje, uniwersalny samochód czy też
jedna para okularów. Wraz ze zmianą stylu życia wzrastały potrzeby, rosła również liczba produktów je zaspakających.
Dziś ciężko już sobie wyobrazić, by jedna
para obuwia miała służyć na każdą możliwą
okazję, a wszystkie samochody to pojazdy
uniwersalne, a zatem dobre w dowolnym terenie czy sytuacji. Należy mieć świadomość,
iż rozwój produktów ukierunkowany był zawsze, pośrednio lub bezpośrednio, na poprawę satysfakcji użytkowników. Towarzyszący
mu wzrost poziomu jakości życia wynikał
i wynika między innymi z tego, iż dostępnych
jest coraz więcej produktów spełniających
coraz to bardziej wyszukane wymagania. Dotyczy to oczywiście wszystkich dziedzin życia. Czemu zatem w tak niewielkim stopniu
okularów?
Dzisiaj liczba dostępnych materiałów,
konstrukcji czy uszlachetnień może zaskakiwać osoby, które pamiętają jeszcze katalogi
produktów sprzed 15 czy nawet 10 lat. To,
że pojawiło się tak wiele nowych rozwiązań
wynika przede wszystkim z tego, iż użytkownicy okularów mają różne potrzeby i dla ich
zaspokojenia stworzono wiele różnych soczewek. Skoro w zakładach i salonach optycznych tak bardzo liczy się ciekawa i niepowtarzalna oferta opraw, w myśl zasady, że
Klienci potrzebują wyjątkowych produktów,
to dlaczego proponowane są im zazwyczaj
standardowe soczewki? Czy dzisiaj liczy się
tylko to jak wyglądamy?
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W SZAJNA Laboratorium Optyczne wychodzimy z założenia, że skoro Klienci potrzebują indywidualnego podejścia w kwestii
doboru opraw, to tak samo chcieliby być
traktowani przy wyborze soczewek okularowych. Inaczej w każdym salonie optycznym
wystarczyłoby pewnie po około 20 różnych
modeli opraw dla kobiet i tyle samo dla mężczyzn. Rola Optyka powinna się zatem sprowadzać nie tylko do tego by dobrać oprawkę, lecz przede wszystkim by zaproponować
właściwe soczewki. Właściwe, czyli takie,
które będą uwzględniały m.in. jakość widzenia, estetykę, komfort oraz bezpieczeństwo
użytkowania we wskazanych przez Klienta
warunkach. Niektórzy z Państwa pewnie zauważyli, że przecież prawie zawsze te same
parametry brane są pod uwagę przy wyborze opraw. Czemu zatem zapominamy o nich
przy wyborze soczewek?
Dobór soczewek zawsze należy rozpocząć od tego, z jaką wadą wzroku (lub z jakim rodzajem korekcji) mamy do czynienia.
Czy korekcja dotyczyć będzie krótko- czy
nadwzroczności, astygmatyzmu, presbiopii?
W jakich warunkach soczewki będą wykorzystywane, a więc czy interesuje nas produkt
bezbarwny, fotochromowy, a może barwiony?
Czy dla zapewnienia odpowiedniej estetyki
nie jest koniecznym wybór soczewek o moż-
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liwie jak najmniejszej średnicy lub też o podwyższonym indeksie? Jakie uszlachetnienie
(biorąc pod uwagę parametry użytkowe takie
jak: hydrofobowość, oleofobowość, twardość
itp.) będzie dla Klienta najodpowiedniejsze?
Dopiero po ustaleniu tych wszystkich czynników powinniśmy przystąpić do wyboru optymalnej oprawy – takiej, która nie tylko spełni
wymagania estetyczne, lecz również umożliwi zapewnienie odpowiednich warunków
do korekcji wzroku.
Mnogość odmian i rodzajów soczewek
okularowych oferowanych przez naszą firmę
ma zapewnić optymalny dobór rozwiązania
dla każdego użytkownika okularów. I nie
mamy tutaj na myśli wyłącznie zasobności
portfela, wyrażonego chociażby obecnością
różnych grup produktowych (PROFIT, PRIMA, OPTIPLAST, OPTIGLAS, VEO). Zawierają one w sobie przede wszystkim różne rodzaje i konstrukcje soczewek, uszlachetnień
i dodatków. Przykładowo soczewki dwuogniskowe znajdziemy w kategoriach PROFIT,
OPTIPLAST i OPTIGLAS, a progresywne
dodatkowo w VEO. W naszej ofercie, każdej potrzebie wzrokowej odpowiada zazwyczaj kilka różnych produktów. I nie ma tutaj
znaczenia czy szukamy soczewek o małych
średnicach, dwuogniskowych, progresywnych, czy wskazanych do korekcji dużych
wad wzroku. Tak szeroka gama produktów,
w szczególności recepturowych, a więc zawsze zamawianych dla jednego konkretnego
Klienta, ma pomagać w codziennej pracy.
Skoro Klientowi podobają się oprawy bezramkowe lub półotwarte to tym samym należy mu zaproponować soczewki z materiału
Trivex lub w indeksie 1.60 – ich właściwości
idealnie się do tego nadają. Najszersze pole
widzenia do bliży przy korekcji presbiopii?
Potrzebę tą zaspokoją soczewki dwuogniskowe z FT-35, FT-45 lub E-line. A może Klient

Oferta

SZAJNA Laboratorium Optyczne oferuje dziś prawdopodobnie najszerszą gamę soczewek okularowych dostępnych w Polsce.

potrzebuje okularów typowo sportowych – na
rower lub do jazdy na nartach? Warto polecić
mu produkty z grupy OPTIPLAST HD Sport&Fashion lub VEO Sport&Fashion. Podobnych przywołań, wraz z właściwymi dla nich
odpowiedziami, znaleźć można w katalogu
produktów SZAJNA bez liku.

Zachęcamy by regularnie przeglądać
naszą ofertę (pamiętając o akcjach promocyjnych i poza soczewkami z tzw. głównego
nurtu (np. magazynowymi w indeksie 1.50
z oleofobową powłoką Perfect AR) polecać
również produkty bardziej dopasowane do
potrzeb Klientów, a więc również mniej stan-

październik 2011

dardowe. W większości przypadków to Optyk
jest głównym źródłem informacji o aktualnej
ofercie rynkowej i tym samym ma największy wpływ na przekonanie Klienta do wyboru
właściwego rozwiązania. A te jak wiadomo
nie zawsze muszą się sprowadzać do przysłowiowego CR+AR.

i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
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mgr Michał Szajna

Soczewki nie tylko do biura
Soczewki na odległości pośrednie i bliskie dosyć nieszczęśliwie zostały zaszufladkowane jako produkty tylko
i wyłącznie biurowe, a więc związane z pracą. Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego są to szkła sprawdzające się
nie tylko między przysłowiową 8.00 a 16.00.
W ostatnich latach przyjęło się mówić,
nie tylko zresztą w Polsce, iż przysłowiowym
„Świętym Gralem” optyki okularowej są soczewki progresywne. Ich dynamiczny rozwój,
związany chociażby z pojawieniem się technologii FreeForm oraz możliwości zaoferowania konstrukcji indywidualnych, dał zupełnie
nową jakość pracy z Klientem. Wydawało
się, że po raz pierwszy istnieje możliwość zaoferowania mu produktu dokładnie takiego,
jakiego potrzebuje. Okazało się niestety, iż
tak duże skupienie się na soczewkach progresywnych (zarówno po stronie producentów
jak i zakładów optycznych) doprowadziło do
tego, że konstrukcje na odległości pośrednie
i bliskie pozostały w cieniu. Niektórzy, całkiem mylnie, uwierzyli iż najnowocześniejsze
szkła progresywne mogą zastąpić popularne
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„pośredniaki” i po prostu przestali je polecać
Klientom. Okazuje się jednak że soczewki
takie jak Office czy Biznes HD (w technologii FreeForm) mają się całkiem dobrze. Być
może właśnie obserwujemy wielki powrót
konstrukcji na odległości pośrednie i bliskie.
Nie byłoby to oczywiście pozbawione logiki,
szczególnie biorąc pod uwagę, że każdy kto
z nich korzystał niezwykle szybko przekonywał się o ich zaletach. Ostatecznie wszyscy
staramy się korzystać z produktów, które ułatwiają i poprawiają nam jakość życia.
W tej kategorii zarówno soczewki Office
jak i Biznes przewyższają wszystkie znane
mi soczewki progresywne. Oczywiście jeśli rozpatrujemy tylko widzenie w obszarze
odległości pośrednich i bliskich, a zatem
nie dalej niż do 4 metrów. To mało? Wręcz

p a źd z i e r n i k 2 0 1 1

Oferta
przeciwnie! Proszę zastanowić się jaki zasięg
widzenia jest realnie potrzebny wewnątrz pomieszczeń. 4 metry wydają się być optymalną wartością, a warto pamiętać że w ofercie
SZAJNA Laboratorium Optyczne są soczewki
dla których tą wartość ustalono (ograniczono
brzmiało by krzywdząco) do 2 metrów.
Aby lepiej zrozumieć mechanizm działania i zalety soczewek biurowych należy
powiedzieć kilka słów o klasycznych progresach. Obie grupy należą do jednej kategorii
soczewek zmiennoogniskowych. Charakteryzują się natomiast zupełnie innym rozkładem
mocy (profilem konstrukcyjnym). W przypadku soczewek progresywnych istnieje konieczność zapewnienia ostrego widzenia w zakresie od nieskończoności (dal) do około 40 cm
(bliż). Oznacza to, iż na obszarze kilkunastu
milimetrów kanału progresji nastąpić musi
duża zmiana mocy. Tak dużej progresji towarzyszą niestety aberracje boczne, które
ograniczają pole widzenia (przy patrzeniu
na boki).
Konstrukcja większości popularnych
soczewek progresywnych ukierunkowana
jest na jak najlepsze widzenie dali i bliży.
Aby pozbyć się aberracji w tych obszarach
„ubija się” je niejako w strefie odległości pośrednich. Z tego też względu obrzeża kanału
progresji na tym odcinku są najbardziej narażone na niekontrolowany skok astygmatyzmu
bocznego. Powyższe obrazuje to rysunek 1
(schemat soczewki progresywnej).
Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku soczewek na odległości
pośrednie i bliskie. Tutaj nie dość, że zasięg
widzenia jest mniejszy (do 2 lub 4 metrów)
to pozwala on na inne, bardziej „komfortowe” rozmieszczenie aberracji. Niejako rozciągnięcie ich w pionie na całej wysokości soczewki gwarantuje niezwykle szeroki obszar
widzenia w każdym punkcie szkła. Widać to
na rysunku 2 (schemat soczewki tzw. biurowej) Gdybyśmy zmierzyli moc takiej soczewki w punkcie montażu i potem co kilka
SOCZEWKA

WYS. MONTAŻU

Rys. 1. Schemat soczewki
progresywnej

Rys. 2. Schemat soczewki
na odległości pośrednie i bliskie

Soczewki progresywne i biurowe występują w różnych konstrukcjach. Służy to przede
wszystkim zapewnieniu Optykowi możliwości zaproponowania użytkownikowi soczewek optymalnych dla jego potrzeb. Progresy są w dużym uproszczeniu rozwiązaniami
uniwersalnymi. W wielu jednak przypadkach, ze względu na wykonywany charakter
pracy, użytkownik okularów może być bardziej zadowolony z dedykowanych soczewek
biurowych i dodatkowej pary okularów „do dali” wykorzystywanych zazwyczaj przy
prowadzeniu pojazdów.

milimetrów wyżej to zaobserwowalibyśmy,
że jej moc rośnie. Tak też jest w rzeczywistości. Wynika to przede wszystkim z faktu
„odwróconej” konstrukcji zwanej również degresywną. O ile w progresji moc przyrasta,
to degresja charakteryzuje się kierunkiem
przeciwnym – moc spada począwszy od
punktu do bliży w górę szkła. Zasięg ostrego
widzenia (do 2 lub 4 metrów) jest tym samym wartością przybliżoną. Sposób montażu soczewki lub też specyficzne jej ułożenie
względem oka może sprawić, iż będzie ona
nieznacznie większa lub mniejsza. Nie da się
tym samym precyzyjnie zmierzyć na dioptromierzu mocy na odległości pośrednie, zawsze
jest ona pochodną mocy do bliży. Chcąc we
własnym zakresie dokonać kontroli na fronto-

fokometrze powinniśmy określić moc jedynie
w punkcie do czytania.
Wróćmy jednak na sam początek. Kim
jest grupa docelowa dla tych produktów?
Profesjonalna definicja powinna wyglądać
tak – każdy presbiop, który wewnątrz pomieszczeń oczekuje od swoich okularów
zapewnienia możliwie najszerszego pola widzenie na odległości pośrednie i bliskie. Definicja dosyć pojemna, zupełnie zresztą jak
ilość potencjalnych użytkowników. Powiedzmy to otwarcie - soczewki takie jak Office czy
Biznes HD nie są wyłącznie dla pracowników
biurowych. Ich zalety doceniać będziemy
chociażby w domu – podczas oglądania telewizji, gotowania czy wykonywania wszystkich innych naturalnych dla nas czynności.

ZASIĘG WIDZENIA

KONSTRUKCJA

DODATKOWE INFORMACJE

Biznes HD 200

19 mm

Do 2 metrów

miękka, regresja wew.

asymetryczna, asferyczna, personalizowana

Biznes HD 400

19 mm

Do 4 metrów

miękka, regresja wew.

asymetryczna, asferyczna, personalizowana

Office

16 mm

Do 4 metrów

miękka, regresja zew.

asymetryczna, asferyczna

SZAJNA Laboratorium Optyczne oferuje 3 różne rodzaj soczewek na odległości pośrednie i bliskie, w tym 2 wytwarzane w technologii FreeForm (skrót HD).

październik 2011
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Fotochromy – dobre nie tylko wiosną i latem
Tradycyjny szczyt sprzedaży soczewek fotochromowych przypada na okres wiosenno-letni. Produkty te warto
natomiast polecać przez cały rok, gdyż ze względu na swoje wszechstronne, uniwersalne właściwości sprawdzają się dobrze przez wszystkie 12 miesięcy.
Nowoczesne soczewki o zmiennym zabarwieniu (to określenie z pewności brzmi
bardziej dystyngowanie niż fotochromowe),
takie chociażby jak Transitions, SunSensors
czy Solar, to ważny element nie tylko naszej
oferty. To produkty, które na dobre zagościły również w ofertach polskich zakładów
optycznych. Cechuje je niestety widoczna
sezonowość.
Wiosną i latem sprzedaż rośnie, by zmaleć jesienią i zimą. W dużym stopniu spowodowane jest to m.in. motywacją optykówsprzedawców do ich polecania. Po prostu,
gdy za oknem szaro i zimno przestajemy
myśleć o produktach, których jedną z funkcji jest ochrona wzroku przed promieniami
słonecznymi. A przecież popularne fotochromy (proszę mi wybaczyć to jakże potoczne
określenie) to produkt, który ma chronić
nasze oczy głównie przed promieniami UV.

12
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Jak wiadomo, te występują przez cały rok,
nawet jeśli nie towarzyszy im efekt olśnienia słonecznego. UV jest również aktywatorem składnika fotochromowego, dlatego
nie należy mieć obaw, iż soczewki nie będą
zaciemniać się przy gorszej pogodzie. Dodatkowo, znanym powszechnie faktem jest to, iż
szkła o zmiennym zabarwieniu lepiej pracują
w średnich i niskich temperaturach (takich
nie przekraczających 25°C). Czy ktoś jeszcze
ma wątpliwości, że nie sprawdzą się jesienią
i zimą?
Nie wolno przy tym zapominać o dużej wszechstronności tych soczewek. Na
każdym kroku trzeba podkreślać, iż są one
produktem całorocznym. Dobrym zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków. Bez znaczenia czy niebo jest bezchmurne, czy też pokrywa je warstwa chmur.
Szeroka gama konstrukcji (jednoogniskowe,

p a źd z i e r n i k 2 0 1 1

dwuogniskowe, progresywne) ułatwia ich
aplikację dla osób posiadających różne wady
refrakcji, bez względu na wiek.
Mając w ręku tak silne argumenty, należy
wykorzystać je w rozmowie z Klientem. Optyka okularowa jest branżą silnie opartą na
fachowym doradztwie personelu mającego
bezpośredni kontakt z Klientami (użytkownikami okularów). To od optyków – sprzedawców dowiadują się oni o nowych produktach
lub też rozwiązaniach mających najlepsze
zastosowanie w ich, zawsze przecież indywidualnym, przypadku. Gdyby było inaczej,
pomijając oczywiście kwestie techniczne,
w zakładach optycznych oferta składałaby
się z wyrobów seryjnych, gotowych. W Polsce średni czas używania okularów (do momentu zakupu nowych) to ciągle około 2 lat.
Nie można zatem przyjmować, że Klient który kupił okulary w roku 2009 będzie zorien-

Oferta
towany w ofercie z roku 2011. Ile przecież
przez ten czas pojawiło się nowości!
Technologia zmienia się praktycznie
z roku na rok (chociażby żeby wspomnieć,
iż obecnie stosujemy szóstą już generacją
soczewek Transitions). Warto również o tym
argumencie pamiętać podczas prezentacji
soczewek o zmiennym zabarwieniu. Istnieje
z pewnością spora grupa osób, które mogą
(niestety) kojarzyć te produkty z typowymi „fotochromami”. Grubymi, mineralnymi
szkłami których stylistyka bardziej pasowałaby do tej z lat 70-80. Z tego też względu
warto wyposażyć swój salon optyczny zarówno w lampę lub latarkę UV jak i zestaw
soczewek testowych. Za ich pomocą będziemy mogli pokazać, iż dzisiejsza, organiczna
soczewka fotochromowa nie jest produktem,
którego należy się bać lub też przysłowiowo
straszyć nim dzieci.
Niekiedy, świadomi Klienci, pytają się
o żywotność soczewki fotochromowej. Jak
każdy produkt, również i ten ulega starzeniu,
co objawia się coraz mniej intensywnym zaciemnianiem oraz słabszym zabarwieniem

Transitions VI

Argumenty na korzyść
organicznych soczewek fotochromowych:
• Produkt całoroczny, dla osób w każdym wieku
• Dostępne w różnych kolorach (nie tylko brąz i szary)
• Szybkie zaciemnianie i rozjaśnianie
• Pełna ochrona przed szkodliwym UV przez cały czas
• Idealne wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz budynków
• Kompatybilne z najlepszymi powłokami uszlachetniającymi
• Dostępne w szerokiej gamie konstrukcji optycznych

maksymalnym. W naszych warunkach klimatycznych przyjęło się określać przeciętny
czas działania na okres około 4 sezonów
(2 lat). Po tym czasie opisane wyżej zjawiska
mogą, chociaż nie muszą, być coraz bardziej
zauważalne. Wszystko zależy oczywiście od
całkowitej liczby cykli zaciemnianie-rozbarwianie. Z perspektywy procesów związanych

SunSensors

z naturalnym starzeniem się oczu 2 lata to
naprawdę dużo. Do momentu „zużycia” soczewek Transitions, SunSensors czy Solar
prawdopodobnie, nawet pomimo tego, że
nadal będą trzymały swoje parametry początkowe, nastąpi konieczność ich wymiany
ze względu na zmianę wady wzroku użytkownika.

Solar

ROZJAŚNIONE

ROZJAŚNIONE

ROZJAŚNIONE

ZACIEMNIONE

ZACIEMNIONE

ZACIEMNIONE

Porównanie kolorystyki wybranych soczewek o zmiennym zabarwieniu. Rzeczywiste kolory mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.

październik 2011
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Dla zmęczonych oczu – soczewki ze wspomaganiem
Soczewki relaksacyjne mogę przynieść oczom większą ulgę, niż nawet najlepsze krople do oczu. Dzięki niewielkiej zmianie mocy w dolnej części szkła oko zyskuje należne mu wspomaganie. Jest to dla niego idealne
wsparcie i nagroda w zamian za wielogodzinną akomodację na różne odległości.
Każdy chyba zna to uczucie, gdy wzrok
nagle zaczyna słabnąć i staje się zmęczony.
Odczucia takie nasilają się szczególnie jesienią, gdy coraz więcej czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń w warunkach sztucznego oświetlenia – czytając, oglądając telewizję
czy też korzystając z komputera. Zdjęcie okularów i przetarcie oczu pomaga zazwyczaj na
kilka chwil. A co jeśli mamy przed sobą jeszcze długie godziny pracy? Krople? Zazwyczaj
pomagają tylko na krótki czas, można więc
je nazwać rozwiązaniem co najwyżej doraźnym. Jeśli sytuacja powtarza się regularnie
być może dobrą decyzją będzie zmiana konstrukcji soczewek na taką uwzględniająca
nasze dolegliwości.
Z pomocą przychodzą, ciągle jeszcze
mało popularne w naszym kraju, soczewki
relaksacyjne. Ich konstrukcja sprawia, że
trudno je jednoznacznie przypisać do jednej,
konkretnej kategorii soczewek. Przyjęło się
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mówić, iż są to soczewki jednoogniskowe
z niewielką zmianą mocy w dolnym obszarze (wynoszącym +0,50 lub +0,75 dpt).
Niektórzy tą zmianę mocy określają również
pewnym rodzajem dodatku i ciężko nie przyznać im racji. Ważnym natomiast jest jaką
pełni on funkcję i jak przekłada się na codzienne użytkownie.
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Wspomniana niewielka zmiana mocy
ma przede wszystkim wspomagać nasze
widzenie przy patrzeniu do bliży. Ma odciążać nasze oczy od ciężaru zmęczenia, dając
im pomoc w postaci niewielkiego dodatku.
Jego maksymalna wartość to odpowiednio
0,50 lub 0,75 dpt. Nie oznacza to tym samym, że nasze oko będzie potrzebowało go
aż tyle, samo znajdzie najlepszy dla siebie
punkt ostrego widzenia. Konstrukcja soczewki, dzięki płynnemu i niezwykle łagodnemu
przejściu, zapewnia bardzo wysoki komfort. Pozbawiona jest znaczących aberracji.
Z przeprowadzonych badań wynika natomiast, iż niektóre osoby zwracały uwagę na
nieznaczne falowanie obrazu przy patrzeniu
przez skrajnie peryferyjne obszary soczewki.
Jest to zjawisko w pełni naturalne i można je
porównać do tego odczuwanego przy identycznym ustawieniu oka względem soczewki
asferycznej.

Oferta
Soczewki relaksacyjne docenią w szczególności osoby po 30 roku życia. Takie, które
nie korzystają jeszcze z typowych soczewek
progresywnych czy na odległości pośrednie
i bliskie. Klientom w wieku 30+ warto proponować rozwiązania relaksacyjne i niejako
przyzwyczajać ich do konstrukcji zmiennoogniskowych. Łatwa, naturalna adaptacja
nie stanowić będzie dla nikogo problemu.
Podobnie jak zamawianie, podczas którego należy podać moc do dali oraz wybrane
wsparcie akomodacji. Wskazanym jest również określenie rozstawu źrenic, dzięki czemu położenie punktów gdzie „wspomaganie”
osiąga maksymalną wartość będzie zgodne
z ustawieniem oczu przy patrzeniu do bliży.
Minimalna wysokość montażu to zaledwie 15 mm. Dopuszcza się obniżenie krzyża
centracji o 1-2 poniżej środka źrenicy. Czas
realizacji soczewek OPTIPLAST Relaksacyjne
(recepturowych) wynosi do 3 dni roboczych.

NAZWA HANDLOWA

ONYX

KROKUS FORTE PLUS AR

CYPRYS AR

PERFECT AR

DIAMENT AR

OPTIPLAST 1.50 Relaksacyjne
OPTIPLAST 1.53 Trigo Relaksacyjne

–

Oznaczenia na opakowaniach soczewek recepturowych
Zawierają one wszystkie informacje
o produkcie, które umożliwiają jego łatwą identyfikację oraz prawidłowy montaż
w oprawy okularowe.
Jednym z głównych parametrów, zawartych na etykietach produktów recepturowych, jest pełna nazwa soczewki. Zawiera
ona m.in. oznaczenie indeksu, materiału,
koloru w przypadku soczewek fotochromowych, konstrukcji i wymiaru segmentu dla
soczewek dwuogniskowych. Na etykiecie
określona jest również średnica soczewki podana w milimetrach. W przypadku soczewek
eliptycznych podany jest zapis w formacie x/y
gdzie x to szerokość elipsy, y to wysokość.
Dla soczewek decentrowanych podane jest
przesunięcie środka optycznego soczewki
(w mm) względem środka geometrycznego.
Natomiast dla soczewek progresywnych podana jest wersja progresji, zgodnie z oznaczeniem w katalogu. Dla danej soczewki po-

dane są jej moce wynikające ze specyfikacji
danego zamówienia. Podawany jest zapis z
cylindrem dodatnim oraz ujemnym. Dodatkowo na etykiecie istnieje pozycja Pomiar –
gdzie podane są faktyczne moce soczewki,
uwzględniające jej położenie względem oka.
Są to faktyczne moce jakimi charakteryzuje
się dana soczewka po uwzględnieniu podanych podczas składania zamówień parametrów indywidualnych. Pozycja ta występuje
tylko dla soczewek spersonalizowanych.
Jeśli soczewka jest uszlachetniona na
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etykiecie widnieje pełna nazwa powłoki
utwardzającej lub antyrefleksyjnej oraz oznaczenie barwienia (kolor) wraz z jego procentowym natężeniem.
Bardzo ważną pozycją jest kod kreskowy
oraz numer zlecenia. Oznaczenie te niezbędne jest do odtworzenia zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Na każdej
etykiecie umieszczone są także dodatkowe
informacje np. numer montażu (jeżeli montaż odbył się w naszym laboratorium), kod
kuriera, nr klienta oraz data i godzina wykonania zleconej soczewki.
Etykiety soczewek spotykanych na produktach magazynowych znacznie różnią od
tych na soczewkach recepturowych. Na nich
podane mamy wyłącznie podstawowe, standardowe parametry: nazwę handlową, średnicę. Towarzyszy im zazwyczaj kod kreskowy.
Zapis mocy podawany jest z cylindrem plusowym oraz minusowym.
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Oferta

mgr Michał Szajna

Klasyczny nie znaczy mniej wygodny
Gdy ponad 3 lata temu, jako pierwsi w Polsce, wprowadzaliśmy technologię FreeForm przeczuwaliśmy, iż rynek
konwencjonalnych soczewek progresywnych stanie się niszą. Nasze obawy do końca się jednak nie potwierdziły. Również dziś Piccolo, Genesis i Insight cieszą się wypracowanym uznaniem.
To prawda, że dziś soczewki z grupy VEO
(FreeForm) to najpopularniejsze progresy dostępne w naszej ofercie. Okazuje się jednak,
że klasyczne produkty zmiennoogniskowe
nadal znajdują spore uznanie wśród wielu
naszych odbiorców. Z pewnością zarówno ze
względu na ceny jak i sprawdzoną, ugruntowaną jakość. Faktem jest, iż kiedyś tempo wprowadzania nowych produktów było
znacznie mniejsze niż dzisiaj. Nikogo nie dziwiło wtedy, że soczewki takie jak Piccolo, Genesis czy Insight oferowane są nieprzerwanie
od kilku lat. Skoro produkt się sprawdzał to
czemu go zmieniać?
Dzisiaj Piccolo, Genesis czy Insight „żyją”
niejako w cieniu VEO. W żadnym jednak
stopniu nie są to produkty, które moglibyśmy uznać na zacofane lub przestarzałe. Po
prostu są wytwarzane w prostszej, dzisiaj
dużo tańszej, technologii. Każda z trzech
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omawianych konstrukcji charakteryzuje się
inną wysokością montażu – odpowiednio 16,
19 i 22 mm. Należy przyjąć, że im dłuższa
jest wysokość montażu (a tym samym długość progresji) tym łagodniejszy jest przyrost
mocy. Przekłada się to oczywiście na bardziej
komfortowe widzenie.
Niezwykle ważnym jest, że dla każdej
z omawianych soczewek ich projektant zastosował identyczne parametry związane
z dopasowaniem oprawy oraz montażem.
Główną z nich jest rozstaw źrenic, który wynosi 64 mm i ma rozkład symetryczny. Im
większa jest różnica pomiędzy PD Klienta,
a założonym, tym jakość widzenia może być
pogorszona. Przyjmuje się, iż komfortowe
widzenie zapewnione jest w przedziale z odchyłką nie większą niż 3 mm (in plus / in
minus). Oznacza to, iż Klient z PD 68 mm
będzie widział w soczewkach gorzej (szcze-
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gólnie do bliży i na odl. pośrednie) niż ten
z wartością 62 mm. Podobnie rzecz ma się
do kąta pantoskopowego (ustalonego na
12°), kąta wygięcia oprawy (4°) oraz odległości soczewki od oka (13 mm). Im zmierzone
przez Optyka wartości odbiegają bardziej od
tych wyjściowych, tym komfort widzenia będzie niższy. W takim przypadku powinno się
zastosować produkt indywidualny (np. VEO
Comfort) uwzględniający niestandardowe
wartości położenia soczewek względem oka.
Nie można powiedzieć, i wręcz nie należy tego czynić, iż soczewki konwencjonalne
są znacząco gorsze od tych w technologii
FreeForm. To tak jakby powiedzieć, że przykładowo Opel Astra II był nieporównywalnie
gorszym pojazdem niż Opel Astra III i praktycznie nie nadawał się do użycia z chwilą
pojawienia się nowego modelu. Przykład
Opla nie jest tutaj przypadkowy, gdyż m.in.

Oferta
ta firma zdecydowała się na zachowanie
w produkcji dotychczasowego modelu pomimo wprowadzenia jego następcy. Zawsze
bowiem otwartą kwestią pozostaje to, jakie
Klient ma oczekiwania i potrzeby. Nie można
przecież zakładać, że dzisiaj każdy oczekuje
wyłącznie najnowocześniejszego produktu
w danej kategorii. Z tego względu Piccolo,
Genesis czy Insight nie są produktami bezpośrednio konkurującymi z VEO, bo kierowane
są do innego odbiorcy. Identycznie zresztą
sytuacja wygląda u innych producentów soczewek, u których produkty starszej generacji stale znajdują miejsce w ofercie.
Wspomniałem już, iż konwencjonalne
soczewki powstają w „prostszej” technologii. Bazują one na półfabrykatach z progresją uformowaną po ich zewnętrznej stronie.
W SZAJNA Laboratorium Optyczne ich obróbka prowadzona jest jednak na tych samych maszynach i urządzeniach co np. soczewek VEO czy OPTIPLAST HD. Oznacza
to, iż sama jakość uzyskanej powierzchni jest
równie precyzyjna, gdyż wycinana jest przy
pomocy tego samego diamentowego narzędzia. Ma ona jednak zupełnie inny przebieg,
gdyż jest wyłącznie powierzchnią sferyczną
lub sferocylindryczną. Należy jednak z całą
mocą podkreślić, iż precyzyjniejsza obróbka
ma bardzo duży wpływ na efekt końcowy,

Jedna z najbardziej uznanych soczewek
progresywnych na świecie. Pierwsza,
którą zaprojektowano w oparciu o obserwację sposobu działania ludzkiego oka.
Posiada szeroki i bardzo łagodny kanał
progresji zapewniający wysoki komfort
użytkowania. Gwarantuje idealne odwzorowanie wielkości i odległości obiektów.
Konstrukcja asferyczna, decentrowana.

w szczególności w zakresie uzyskanej ostrości widzenia.
Na koniec pozostaje argument cenowy.
Organiczne Piccolo, Genesis czy Insight są
tańsze niż najprostsza odmiana VEO One.
Dla Klientów „wrażliwych cenowo”, a którzy
chcieliby mieć dobry, sprawdzony na rynku
produkt może to być zatem idealne rozwiąza-

Została stworzona z myślą o osobach,
które chcą nosić małe oprawy i jednocześnie mieć gwarancję, że obszar
do czytania pozostanie nienaruszony.
Cechuje ją duży zakres patrzenia do bliży i do dali. Dzięki szerokiemu kanałowi
progresji nie wymaga ona zbędnego czasu na adaptację. Konstrukcja asferyczna,
decentrowana.
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nie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę,
że dla soczewek tych dostępne są najlepsze
uszlachetnienia (Diament AR) oraz szeroki
zakres cylindra (do 6.00). Tak jak wszystkie nasze recepturowe soczewki progresywne Piccolo, Genesis oraz Insight objętę są
gwarancją adaptacji na zasadach opisanych
w katalogu produktów SZAJNA.

Zapewnia szerokokątne, doskonałe widzenie na każdą odległość oraz doskonałe odwzorowanie obrazu. Posiada bardzo
łagodne przejście mocy. Gwarantuje łatwą i szybką adaptację. Duża minimalna
wysokość montażowa sprawia, iż przeznaczona jest w szczególności do większych opraw. Konstrukcja asferyczna,
decentrowana.
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Salon Optyczny

mgr Aneta Mróz - Krajnowska, Specjalista ds. Marketingu

Organizacja pracy w nowoczesnym salonie optycznym
Nowoczesny salon optyczny to nie tylko ładny wystrój i szeroka oferta produktów. To przede wszystkim sposób
organizacji pracy usprawniający i przyspieszający obieg informacji oraz wykonywanych zleceń.
Sposobów organizacji pracy jest z pewnością wiele. W poniższym artykule zaprezentuję ten polecany przez SZAJNA Laboratorium Optyczne. W dużej mierze opiera się
on na oferowanych przez nas (często darmowo) rozwiązaniach. Być może dla niektórych
z Państwa stanie się on natchnieniem do
wprowadzenia części z nich w swoim zakładzie optycznym.

Przyjęcie zlecenia

Przyjęcie pracy (nowego zlecenia) do
realizacji powinno odbyć się na odpowiednio do tego przygotowanym formularzu. We
właściwych polach należy podać wszystkie
informacje odnośnie zdiagnozowanej wady
wzroku (na podstawie recepty) oraz niezbędne do prawidłowego zamówienia i późniejszego montażu soczewek. Najczęściej druk
zlecenia zawiera również pola na podanie
cen za poszczególne pozycje (soczewki, dodatki, usługi) oraz ogólnej kwoty do zapłaty.
Główna część formularza zawsze zostaje w
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zakładzie optycznym, natomiast jej dolny odcinek wydawany jest Klientowi jako dowód
zawarcia zlecenia na wykonanie okularów.

Nadanie numeru pracy

Formularz zlecenia, wraz z nadanym mu
numerem pracy oraz wybraną przez Klienta
oprawą, trafia następnie do pojemnika montażowego, zwanego również z języka angielskiego tray’em. Na jego szczycie jest miejsce
na nadanie mu numeru porządkowego (stałego - np 1, 2, 3 itd.) lub też każdorazowe
umieszczenie kodu zlecenia (np daty oraz
imienia i nazwiska Klienta). Dzięki temu,
odnalezienie konkretnej pracy na dalszych
etapach będzie dużo łatwiejsze.
W niewielkim, estetycznym pojemniku
zlecenie pokonywać będzie swoją dalszą
„drogę”, aż do momentu wydania gotowych
okularów Klientowi. Konstrukcja kontenerków umożliwia ustawienie ich jeden na drugim, dzięki czemu nie zajmują zbyt wiele
miejsca i są łatwe do przenoszenia.
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Przygotowanie zamówienia

Pojemnik z pracą trafia do pracowni optycznej, a dalej do Optyka. To on, na
podstawie swojej wiedzy i doświadczenia
oraz danych z formularza musi przygotować zamówienie na odpowiednie soczewki.
Najlepiej aby wykorzystał do tego oprogramowanie komputerowe SZAJNA Nawigator,
które w łatwy i szybki sposób umożliwia zamawianie drogą elektroniczną niezbędnych
produktów. W przypadku, gdy do komputera
podłączony jest skaner opraw (tracer) można
również przesłać do firmy SZAJNA ich szczegółowe dane. Umożliwi to wykonanie optymalizacji grubości szkieł lub też ich wyprofilowanie pod zadany kształt (Usługa Zdalnego
Profilowania). Warto pamiętać, że wpisując
w programie numer pracy lub dane Klienta
(niewidoczne dla SZAJNA) łatwiej jest zachować porządek w zamówieniach. Dzięki temu,
że dane przechowywane są w formie elektronicznej unikniemy zbędnego drukowania
dokumentów (potwierdzeń).

Salon Optyczny

Wizyta Klienta
w salonie optycznym

Przyjęcie zlecenia na formularzu
opracowanym przez SZAJNA

Profilowanie soczewek
i ich montaż w oprawy

Odbiór soczewek i przygotowanie
okularów do montażu

Przygotowanie zamówienia na
soczewki w SZAJNA Nawigator

Soczewki trafiają do Optyka

Wydanie pracy

Monitoring wysyłki

Gdy soczewki są gotowe do wysłania
wówczas Klient może otrzymać e-mail informujący m.in. o numerze monitorowania,
kwocie pobrania i planowej dacie doręczenia.
Ta bezpłatna usługa dostępna jest dla Klientów korzystających z firm kurierskich UPS
oraz DHL. Odbiorcy, którzy wybrali usługi
tej pierwszej firmy mogą również skorzystać
z opcji „śledzenia” wysyłki na stronie internetowej. W przypadku UPS numery monitorowania służą do identyfikacji i monitorowania
przesyłek na wszystkich etapach ich obsługi
w systemie UPS, aż do momentu dotarcia
do miejsca przeznaczenia. Numery są przypisywane automatycznie przez system UPS
(niezależnie od SZAJNA). Należy podkreślić,
że w przypadku UPS e-mail tworzony jest
z chwilą fizycznego opuszczenia przesyłki
z magazynu SZAJNA (np. o godzinie 17.30),
natomiast DHL informuje o doręczeniu
w momencie gdy paczka dotrze do krańcowej sortowni (np. nad ranem kolejnego dnia).

Następnego dnia od nadania paczki soczewki trafiają do zakładu optycznego. Optyk
na podstawie danych z programu SZAJNA
Nawigator lub formularzy zleceń jest w stanie szybko przypisać właściwe szkła do odpowiedniego pojemnika, w którym oczekuje
już m.in. wybrana przez Klienta oprawa. Specjalne przegródki umożliwiają umieszczenie
w nich soczewek oraz drobnych elementów
– śrubek, nanośników, zauszników. Pozwala
to na utrzymanie porządku oraz gwarantuje,
że nawet drobne części nie zginą lub nie zostaną pomieszane z innymi.
Oryginalne akcesoria i pomoce optyczne
zaprojektowane przez Dział Marketingu
SZAJNA (w artykule nie zostały zaprezentowane wszystkie, np. recepty, linijki
optyczne) dostępne są m.in. u naszych
Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży.
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Nadanie pracy numeru
i umieszczenie jej w pojemniku

Gotowe okulary, cały czas znajdujące się
w kontenerku, kierowane są z powrotem
do części sprzedażowej salonu optycznego.
Będą tam oczekiwać na wydanie Klientowi.
W plastikowym pojemniku, poza oprawką
i formularzem zamówienia, powinny znaleźć się również torebki po soczewkach oraz
akcesoria dostarczone przez producenta
szkieł lub oprawek (np. chusteczka, certyfikat autentyczności, karta gwarancyjna itp).
Wskazane jest, aby przechowywać druki
zleceń w okresie obowiązywania gwarancji
udzielanej na wykonane okulary.
Marcin Lis
Marcin Rakoczy
Wojciech Czyż
Arkadiusz Dynek
Konrad Toporowicz
Marek Gądzikiewicz
Artur Bazydło

607
607
695
695
667
667
667

800
800
912
411
632
702
702
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281
457
650
522
233
333
222
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