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Login

Gå ind på svejsehuset.shop.dk 

Tryk på login i øverste højre hjørne (har du ikke kundelogin, fås dette ved
at kontakte Svejsehuset.

Log ind med dit bruger ID og adgangskode. Har du glemt din
adgangskode, kan du anmode om at få en ny. 
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Når du er logget ind, kan du trykke på 'konto', så kommer din personlige
profil frem.

Konto

Ændre password: Når du logger på for første gang, anbefaler vi at
ændre dit password. Dette gøres her: Opdater bruger password.
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Forside
På forsiden af shop.svejsehuset.dk kan du se følgende

Kurv 

Favoritliste(r)Søgefunktion 

Oversigt over alle produkter
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Produkter
Produkter tilgås direkte fra forsiden af webshoppen:

Her lander du på en oversigt over alle produktkategorier. Klik ind på en
kategori eller underkategori:
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Kategori (Eksempel: MIG/MAG sliddele.)
Her kan du sortere yderligere på underkategori eller gennemse alle
produkter i den valgte kategori. 
For hver vare kan du se lagerstatus (rød/grøn), føje til favoritliste og
lægge det ønskede antal i kurv direkte fra oversigten. 

Sorter på underkategori

Ændre visning og kriterie for sortering

Se lagerstatus

Skriv ønsket antal og læg i kurv

Tilføj til favoritliste
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Produkt/vare
Hvert produkt/vare har 'hurtigt kig' (kort info) og detaljeret visning (al
info). 

I begge visninger kan der lægges i kurv og tilføjes til favoritliste. 

Detaljeret visning
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Favoritlister (også kaldet Huskeliste)
Ved klik på hjertet tilføjes varen til den allerede eksisterende favoritliste.
Har du som kunde haft en favoritliste i den tidligere version af vores
webshop, er denne overført til den nuværende version af shoppen.

Tilføjet til favoritliste

Ikke tilføjet til favoritliste

Flere favoritlister
I mange tilfælde vil det være smart at have mere end én favoritliste. 

Klik på hjertet øverst til højre for
at få overblik over favoritlister:

Her er det muligt at gå til nuværende
favoritlister eller oprette en ny:
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Mere end én favoritliste 
Når du har oprettet flere favoritlister, kan du vælge, hvilke varer, du
vil have på hvilken liste. 

Husk: Markér den favoritliste, du ønsker at tilføje varen til, inden du
markerer varen som favorit. 

Tryk her for at se favoritlisten:

Herfra kan du lægge de ønskede varer i kurv direkte fra favoritlisten. 
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Mine kurve
'Mine kurve'-funktionen gør det muligt
at skifte mellem flere forskellige kurve, 
hvilket er oplagt ved gentagne ens bestillinger.

Ved klik på kurv-ikonet vises oversigt over kurv. 

Tryk på pilen for at give kurven et navn: Fx. "Til Lager"

Kurven er nu navngivet

Når kurven er navngivet, gemmes den automatisk
under Mine Kurve. (Mere om Mine Kruve næste side)
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Ovenfor ses nuværende kurv og mulighed for at oprette ny kurv. 

Der kan oprettes så mange kurve, som man ønsker. 

Nyeste oprettede kurv står altid som den aktive kurv, og den
nyoprettede kurv er derfor klar til at få lagt varer i. 

Ønsker du at skifte til en anden gemt kurv, skal den ønskede kurv gøres
aktiv. Se næste billede for aktivering/deaktivering af gemte kurve:

Oprettelse af nye kurve og skift mellem gemte kurve 
Mine kurve tilgås herfra: Konto - Ordre & Favorit - Mine kurve 
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Til kassen / check-out
Når de ønskede varer er lagt i kurven, og du ønsker at afslutte ordren: 
Klik på kurven og herefter Vis Kurv.

Så kommer du til oversigt over kurven: 

Tjek om din bestilling er som ønsket og udfyld Leveres/Henter Selv. 
Udfyld evt. "Indkøbsordre" = Rekvisitionsnummer og Bemærkning. 
Tryk på Gå til Kassen

1.
2.
3.

Rekv.nr.

Vælg eksisterende leveringsadresse eller tilføj ny, klik på Næste
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Tjek om informationerne er korrekte og klik så på Køb. 

Din bekræftelse ses på skærmen og sendes også automatisk til dig på email.
(Har du ikke modtaget din bekræftelse inden for et par minutter, tjek
venligst din spam/uønsket mail. 
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