Faglig indsigt – menneskeligt fokus

Guide til

webshoppen

professionel bestiller

>>

OneMeds webshop
I OneMeds webshop, www.onemed.dk, finder du et bredt sortiment af produkter.
Som registreret bruger af vores online bestillingssystem har du mange fordele,
og kan se dine egne priser, når du er logget ind. Dine login-informationer får du,
når du oprettes som bruger i systemet, af en af vores konsulenter eller af vores
kundeservice. Vær opmærksom på at du jævnligt skal skifte din adgangskode
som bruger.

Log ind
1. Klik på ”Log ind” – knappen findes øverst på skærmen
2. Udfyld ”Brugernavn” og ”Adgangskode”
3. Klik på den grønne knap ”Log ind” – du kommer nu til forsiden ”Produkter”
Du har nu adgang til ”Mine sider”.
Øverst på skærmen, ved dit navn, fremgår det hvilket kundenummer og navn,
du kan bestille for.
Har du adgang til bestilling på flere kundenumre, vil der komme en ”Skift” knap
tilsyne. Klik på knappen for at ændre dit arbejdsområde og vælge ny tilknytning.

Adgang til produktsortiment
Da du blev oprettet som kunde hos OneMed, kunne du tage stilling til, hvordan du ville opsættes i vores system (se fuldt
sortiment eller søge specifikt i et udvalgt sortiment).
Der er flere måder at søge på. Disse er beskrevet nedenfor. Systemet søger bredt på OneMed varenummer, tekst,
referencenummer m.v. Du får vist produktets detaljevisning, når du klikker på den grønne beskrivelsestekst.
Her ses bl.a. salgsenhed, indhold, priser, lagerstatus og en lup på billedet, så du kan se flere detaljer.

Sådan gør du, når du vil søge produkter
1. Klik på fanen ”Produkter” og find produktlisten til venstre.
2. Klik videre i oversigten, eller søg produktet frem via søgefeltet øverst til højre på skærmen.
3. Vælg produkt, tilret antal og klik på knappen ”Bestil” – produktet tilføjes nu i din indkøbskurv.
4. Følg antallet af varelinjer i indkøbskurven øverst til højre på skærmen – klik på kurven for at få vist indholdet i
indkøbskurven.
Du kan få vist produkter som ”Billedvisning” eller ”Listevisning” og se alle detaljer som pris pr. salgsenhed, pris pr. stk.
og antal stk. pr. salgsenhed.
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Favoritlister / bestillingslister
Når du opretter en bestilling, har du mulighed for at gemme listen inden ordren sendes.
I OneMeds webshop er din indkøbskurv omdrejningspunktet for anvendelse af favorit- og
bestillingslister . Du finder siden ”Bestillingslister” under ”Mine sider” og kan altid justere
indholdet herfra. Lister gemt som ”Mine favoritlister” er personlige og kan kun ses af dig.

Sådan gør du, når du vil gemme en ny bestillingsliste
1. Åben din ”Indkøbskurv” og klik på den grå knap ”Gem indkøbskurven”, inden du accepterer betingelser.
2. Giv listen et navn (overskrift), vælg listetype og klik på den grønne knap ”Gem indkøbskurven”.

Sådan gør du, når du vil justere en bestillingsliste
1. Gå ind på ”Mine sider”.
2. Find siden ”Bestillingslister” og vælg en liste.
3. Benyt mulighederne for at tilføje nyt varenummer, tilføje indkøbskurv, sende markerede til indkøbskurv, rette
antal eller opdatere listen.
Du kan slette produkter via papirkurven/ikonet, ændre listens navn og printe en specifik liste via print ikonet.
Mulighederne er mange, men du sparer tid, når du skal bestille næste gang.

Hurtig adgang til print af en specifik
liste af produkter – f.eks. uden antal.
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Ordrer og ordrehistorik
Når din ordre er klar, accepteres betingelserne og anvisninger på skærmen følges. Herefter er det ikke muligt at foretage
ændringer af produkter eller antal på selve ordren. Undervejs tages stilling til diverse oplysninger om leverancen og du
kan vælge at få en bekræftelse pr. email.
Din ordre er sendt til OneMeds interne systemer, når du ser en ordrebekræftelse på skærmen.
Du finder din ordrehistorik under ”Mine sider”. Her får du adgang til detaljevisning på den enkelte ordre og kan følge
status på ordren.

Få overblik over dine ordrer – nemt og enkelt
1. Stå på siden ”Ordrehistorik” under ”Mine sider”.
2. Søg på start- og slutdato via kalenderfunktionen.
3. Klik på ”Se detaljer / luk” for at få adgang til
detaljevisning og oplysninger som fx fakturanummer.

Vælg selv start- og slutdato
for din søgning.

Kontakt og websupport

Websupport
Betina Quist
websupport.dk@onemed.com
Telefon 87 425 680
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Du kan kopiere varer fra en tidligere ordre til
indkøbskurven og tilføje produkter til en
bestillingsliste.

