FORHANDLERPORTAL

Velkommen som bruker av
Validus` forhandlerportal
På de neste sidene gir vi en enkel
innføring i ordreregistrering og andre
nyttige verktøy
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Når du skal bestille varer går du inn i salgskurv.
Her hurtigregisterer du ordren med varenummer eller finne vare med søk på varenavn/innhold
leverandørnavn/ingredienser etc. Alt gjøres i samme felt.
Velg varen du ønsker, trykk enter, skriv inn antall, trykk enter for ny linje.
Du kan også bruke
lagre tegnet og slette
knappen for å bekrefte eller fjerne en linje.
Når du får ny linje i ordrebildet er foregående linje automatisk lagret og legger seg under registreringslinjen
hvor du hele tiden ser de 5 siste bestilte linjene. Dersom du ønsker å se hele ordren, trykker du på «vis alle».
Du kan også beregne eventuelle tillegg (nederst til høyre i bildet over) her vises om du er over/under
fraktfrigrense. (Samme opplysningen som du også får øverst til venstre når du står i produktmenyen – se under)
Øverst i venstre hjørnet opplyses
det under ”Tillegg” om ordren er
fraktfri eller om det kommer gebyr.
Grønt betyr fraktfritt, rødt viser at
det påløper frakt.

Fullfør ordre:
Sender ordren videre til neste trinn

Ordrehistorikk:
Se side 3

Lagre som ordrehistorikk:
Se side 4: Mal/favorittlister
Slett hele ordren:
Dersom du har åpnet en ordremal og ønsker å slette linjer, ødelegger ikke dette malen, den fjerner bare
linjen(e) i ordren du holder på med.
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Prisfil
Valget for å kjøre prisfil kan benyttes dersom du har Excel installert på
maskinen. Denne nedlastingsfilen benyttes ofte til oppdatering av
butikkdatasystemer.
Filen inneholder datoer for nyoppretting og endringer. Det vil si at du til
enhver tid er «online» Validus datasystem på nyheter og priser.

Bytt til..
Disse knappene brukes til å velge mellom tilgjengelige sortimenter.
Det som er viktig å merke seg er at ulike sortimenter legger seg i ulike
salgskurver. Det betyr at du må sende og avslutte den enkelte ordre
hver for seg.

Produktmeny / Varegrupper (opplisting til venstre)
I denne oppgraderte utgaven av netthandel, er det laget to faner hvor du
kan bestille varer. Se menylinje øverst.
Den ene er salgskurv som står beskrevet på neste side og som er et
«hurtigregistreringsvalg». Anbefales.
Den andre muligheten er å bestille varer fra produktmenyen du ser til
venstre. Her er listet alle varegrupper som er tilgjengelig i ditt sortiment.
Når du velger en varegruppe i produktmenyen åpner det seg
undervaregrupper og du kan bestille direkte herfra med «bestill»

Disse to måtene å bestille på ender opp i samme handlekurv.
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Fra menyen øverst i bildet har du et valg som heter «Min Konto». I dette bildet
finner du
Kontoinnstillinger og
Endre passord: Ditt personlige passord
Referanse søk: Her søker du etter ordrenummer, fakturanummer, kundereferanse
dersom du trenger å gå tilbake i tidligere dokumenter. All historikk er samlet her, lik
den informasjonen du finner under «ordrehistorikk» og hurtigkoblinger i bildet
under.

Under «ordrehistorikk» har du flere alternativer på sporing, disse ser du i menylinjen øverst i bildet
over.
Alle tekstfelter med strek under er felter som åpner ny informasjon. Under for eksempel Spor vil du
kunne se hvor varene befinner seg på transport-ruten.
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Mal/favorittlister
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Dette bildet og lagrede maler finner du under «ordrehistorikk».
Her kan du opprette en ordremal med å velge fra-/til dato i feltene over. Systemet lager et forslag til en
mal ut ifra kjøp i gjeldende periode. Denne malen kan redigeres etter ønske før du lagrer den med for eks.
Ukesmal – månedsmal- tilleggsvarer etc. (Du kan ha så mange maler du vil)
Du kan også lagre salgskurven din som mal ved å trykke: «lagre som ordrehistorikk».

Fullfør ordre
Første leveringsdato feltet
foreslår første tilgjengelige
leveringsdag i forhold til
avtalt ukedag. Klikker du i
feltet får du opp en
kalender med aktuelle
dager.
Det er fullt mulig å legge
ordren frem i tid.

Dersom påkrevet
Dersom ønskelig

Her legger du inn melding
til ordrekontoret

