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1 Registrering
För att bli en registrerad medlem på VIA handelsträdgårds webbsida, klickar
besökaren på ”Registrera” knappen.

Följande sida dyker upp:
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Alla fält med en röd stjärna (*) måste fyllas i. Om detta inte görs, kan inte
registreringen slutföras. Efter medlemmen har fyllt i alla fält, skrivit in
bekräftelsekoden och godkänt att personuppgifterna lagras, kan registreringen
slutföras och ett e-postmeddelande skickas ut till medlemmen. Efter detta så sker en
inloggning automatiskt och medlemskontot blir tillgängligt.

2 Medlemskonto (mina sidor)
Varje registrerad medlem på VIA handelsträdgårds webbsida har ett personligt
medlemskonto. När medlemmen skriver in användarnamn och lösenord, får han/hon
automatiskt tillgång till det personliga medlemskontot:

En ny sida dyker upp efter inloggningen:
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2.1 Kontaktinformation
Här kan medlemmen ändra sitt användarnamn, lösenord, förnamn och efternamn, epostadress, prenumerera på nyhetsbrev etc. När medlemmen har gjort de ändringar
som behövdes, klickar han/hon på ”Spara”, längst ner på sidan.

2.2 Adressbok

Medlemmen kan även ändra sin adress är, genom att klicka på ”Ändra”. En ny sida
kommer upp:
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2.3 Beställningshistorik
Denna funktion tillåter medlemmarna att se när han/hon lagde en beställning.
Medlemmarna kan söka efter ID.

2.4 Inloggningshistorik
Inloggningshistoriken visar när medlemmen loggade in på VIA handelsträdgårds
webbsida. Funktionen ser ut enligt följande:
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3 Varukorgen
För att lägga till produkter i varukorgen, är det bara att klicka på ”Lägg till produkt”
knappen. När en besökare klickar på ”Lägg till produkt” knappen, visas en varukorg
sida.
Vid detta tillfälle kan medlemmarna se de produkter som önskas beställa, eller ta
bort de produkterna som han/hon ej vill ha, eller radera allt. Varukorgens status
(totala pris) visas varje gång en medlem lägger till en ny produkt i varukorgen.
Alla som besöker webbsidan har möjlighet att lägga till produkter i varukorgen. Antal
produkter samt totalsumma syns alltid högst upp till höger i den vänstra ramen
under texten ”Min varukorg”, under inloggningsfunktionen (hos inloggad står det
”logga ut”).
Varukorgen visas vid klick på ”Min varukorg”, då visas de produkter som är tillagda,
antal av varje produkt, pris för varje produkt samt totalsumma. Här finns också
möjlighet att uppdatera vid ändring av antal eller att ta bort produkter ur
varukorgen.

Längst ner i varukorgen finns två val, antingen ”Tillbaka till produktkatalogen” eller
”Gå vidare för att skicka beställning”.
•

Väljer en besökare ”Gå vidare för att skicka beställning” ombes denna att
antingen logga in eller registrera sig för att sedan kunna logga in.

•

Väljer en inloggad (eller en besökare som loggade in efter att denna gått
vidare från varukorgen) ”Gå vidare för att skicka beställning” lämnas
varukorgen och beställningsfunktionen startas.

•

Väljs ”Tillbaka till produktkatalogen” i varukorgen kommer besökaren eller
medlemmen tillbaka till produktkatalogen.
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4 Produkter
För att se produkterna som presenteras på webbsidan navigerar användaren i menyn
till vänster på webbsidan. Här visas först huvudkategorierna. Vid klick på en sådan,
visas antingen produkterna för den kategorin eller så visas en underkategori.

Klickar användaren på ”mer information” eller på produktbilden presenteras
produkten på en egen sida med information och större bild. Här ges också
möjligheten att beställa produkten.
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5 Om VIA

Om man klickar på ”Om VIA” kan man se information om VIA handelsträdgård.
Följande sida visas:
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6 Kommentarer
För att skriver en kommentar till VIA handelsträdgård, klicka på ”kommentarer”.
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7 Sökning på webbsidan
Till vänster på webbsidan ovanför katalogen, kan man söka på
produkter. Skriv in produktnamn t ex prästkrage.
Ifall produkten finns dyker ett nytt fönster upp:
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