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Kort beskrivning
I stora drag fungerar Materialbeställning som en vanlig webbshop. Ni loggar in med er användare,
väljer vilken kund ni skall beställa för, lägger till produkter i kundvagnen och går till kassan för att
slutföra köpet.
Om ni är förskrivare så får ni välja brukare i kassan.

Komma in i portalen
För att kunna komma in i beställningsportalen behöver du ha en portwise-inloggning. Denna kan ni
beställa här: <länk>
När du loggat in via portwise på portal.nll.se så möts ni av en sida som liknar nedanstående. Länken
för att göra materialbeställningar är den rödmarkerade länken ”Materialbeställning”.

När ni klickar på länken blir ni automatiskt inloggade i beställningsportalen.
Kunder utanför NLL: För att kunna komma in i beställningsportalen behöver ni ha en portwiseinloggning.

Välja kund

När ni valt kund hamnar ni på startsidan för beställningsportalen. Uppe i högra hörnet kan ni även se
vilken beställare och kund ni är inloggad som.

Byta kund
För att byta den kund ni handlar åt, klicka antingen på NLL-logotypen eller på
förskrivar/beställarnamnet enligt nedan. Ni kan också klicka på länken ”hem”.

När ni klickat på någon av ovanstående länkar hamnar ni på startsidan. Nere till höger ser ni
kundväljaren:

Göra en beställning
Söka efter artiklar
Använda sökfunktionen
Genom att fylla i en söktext i sökfältet ovanför menyn kan ni filtrera fram den produkt ni vill ha. När
ni filtrerat fram produkten kan ni klicka på namnet för att gå direkt till produkten, eller trycka på
returtangenten för att visa alla produkter som filtrerats fram.
Söka på artikelbeteckning:

Söka på produktnummer:

Söka på delar av texten i benämning eller artikelnummer:

Använda produktkategorierna
Det går även att leta artiklar genom att välja produktkategori i menyn till vänster. Ifrån produktlistan
kan ni välja produkter att lägga i kundvagnen.

Om ni ser en kategori med ett plustecken framför så kan ni klicka på den för att fälla ut kategorierna
under.

Sortera på lagervaror
Lagervaror har kortare leveranstid och lägre pris, därför bör ni nästan alltid välja en lagervara istället
för en beställningsvara. Om ni vill göra detta kan ni klicka på inköpsregel i artikellistan för att sortera
efter lagervara (eller beställningsvara)

Ibland finns det så många produkter i en produktkategori så att dessa delas upp på flera sidor. Då kan
ni använda pagineringen längst ner på sidan för att byta sida.

Lägga produkter i kundvagnen
Ni kan lägga till produkter direkt via produktlistan:

När ni klickar på köp hamnar artiklarna i kundvagnen:

Ni kan även lägga till produkter i kundvagnen via produktvyn:

När du lagt en artikel i kundvagnen kan ni se att siffran ovanför sökfältet uppdateras med artikeln. Ni
kan även klicka på kundvagnstexten för att visa hela kundvagnen.

Slutföra ett köp
Klicka på kundvagnstexten för att gå till kundvagnen

Kundvagn
Du hamnar då i kundvagnen. Här kan du uppdatera antal eller ta bort artiklar. Ni kan klicka på gå till
kassan för att komma vidare.

Kassan
Kassan består av flera steg.
1.

I det första steget visas din leverans och kundinformation. Ni kan välja att gå tillbaka för att
redigera din beställning, eller vidare.

Om du är förskrivare kan du i detta steg ange din brukares personnummer och redigera
adressuppgifterna.

2. I nästa steg visas även dina produkter du vill beställa. Om du klickar på nästa här så kommer
ordern att skickas och en orderbekräftelse visas.

Se orderhistorik för kunden
Under orderhistorik kan ni se alla ordrar som lagts på den inloggade kunden.
Ni kan även använda sökfunktionen för att söka fram en beställning. Bland annat går det att söka på
följande sätt:







Sök på datum
Sök på belopp
Sök på beställares namn
Sök på ordernummer.
Sök på fakturanummer (visas nedan)
Sök per brukares personnummer.

Se orderstatus
Under orderstatus kan ni se beställningar som är restnoterade eller ej fakturerade mot den inloggade
kunden.
Ni kan även använda sökfunktionen för att söka fram en beställning. Bland annat går det att söka på
följande sätt.




Sök på datum (visas nedan)
Sök på ordernummer.
Sök per brukares personnummer.

Ni kan i denna vy klicka på ordernumret för att visa mer information om ordern.

Visa orderinformation
Genom att söka fram en order via orderstatus eller orderhistorik-vyn och klicka på den kan ni visa
mer information om den ordern, såsom när ordern är lagd, vilka artiklar som ingår, när ordern är
fakturerad och vart den levererats.

Logga ut
Genom att klicka på knappen logga ut kan du logga ut din användare.

Problem vid inloggning
Om ni har problem med att logga in beställningsportalen, gå in på http://www.nllplus.se/c2 och lägg
ett ärende så får ni hjälp.

