Manual för
administratörer

A. Registrering av adminkonto
1. Börja med att fylla i registreringsformuläret. Du hittar det under
Menyalternativet Mina Sidor/Skapa konto

2. Fyll i registreringsformuläret. Om du vill att
ljusen skall levereras till en annan adress,
kryssar du i boxen intill ”leverera till annan
adress” och ytterligare ett fält fälls ut där du
kan ange dina leveransuppgifter.
Ditt användarnamn kommer vara din epostadress.
Glöm inte att spara ditt lösenord, så att du har
det tillgängligt när du skall logga in till ditt
konto i nästa steg.

3. När du är klar och har klickat på Registrera dig, blir du omdirigerad till inloggningssidan.
Obs! Det kan vara några sekunders fördröjning innan login-sidan visas efter att du tryckt på Registrera dig, där du
ev. först kan se ett meddelande att kontot har blivit registrerat innan du tas till inloggningen.

Nu är registreringen klar och du kan börja använda ditt administratörskonto och bjuda in medlemmar att börja
sälja Ljusmannens ljus!

B. Översiktssidan

Du hittar inloggningen till ditt konto under Menyalternativet Mina
Sidor/Logga in.

När du loggar in till ditt admin konto, kommer du till din kontrollpanels översikt. Under översikten på höger
sida har du 4 boxar, som ger en snabb överblick av det aktuella försäljningsläget för din klass eller förening.
Till vänster i kontrollpanelen har du navigationsmenyn, där du kommer åt alla funktioner.
När du loggar in första gången rekommenderar vi att du först väljer vilka färgvarianter ni
vill sälja, anger ert försäljningspris mot kund och att du sedan bjuder in säljare till kontot.
På dom följande sidorna förklara vi steg för steg vad varje menyalternativ innebär och hur
du använder funktionerna.

C. Ange vilka färgvarianter ni vill sälja
Ljusmannens Herrgårdsljus finns i ett
stort antal färger och i tre olika varianter
som du kan se i tabellen till höger
Ni väljer själva vilka färger och varianter
ni vill sälja.
Du anger detta under menyvalet Ange
vilka färgvarianter ni vill sälja.
Vi rekommenderar att du ställer in detta
i första steget efter att du registrerat ditt
konto. Du kan alltid ändra detta senare,
men för att det skall gå att sälja ljusen
måste du lägga upp minst en färg.

Matta ljus

Lackade ljus

Metalljus

Vit

Lackad vit

Guld

Röd

Lackad röd

Koppar

Mörkgrå

Silver

Dinrosa
Grå
Gul
Kitt
Lin
Mörkgrön
Marinblå

Det är enkelt, så här gör du (skärmbild nedan):
1. Välj Handstöpta Herrgårdsljus från
rullgardinslistan ”Välj produkt”
2. Välj en färg från rullagardinslistan
”Välj produktvarianter”
3. Tryck på knappen ”Spara”

Vårgrön
Lavendel
Svart
Orange
Ljusrosa

Den valda färgen läggs nu i listan över färgvarianter ni vill sälja. Repetera tills du lagt till att färger ni vill sälja
Om du ändrar dig nu eller senare, kan du enkelt ta bort färgen genom att trycka på knappen ”Åtgärd” till höger om
färgvarianten i listan och välja ”Ta bort”

C. Ange vilka färgvarianter ni vill sälja
(fortsättning)
Längst ner på sidan under färgvarianter kan du också lägga in en egen text, som kommer synas på era
kunders orderbekräftelser. Det är fritt fram att skriva vad du tycker är lämpligt, här är ett exempel:
Hej, tack för att du stöttar vår förening/klass/skola genom att köpa handstöpta Herrgårdsljus från oss. Vi
hoppas att ljusen skall lysa upp ditt hem under dom mörka vinterkvällarna.
Varma hälsningar,
Lisa Ljus

D. Ange försäljningspris
Du bestämmer själv vilket pris ni skall sälja ljusen för, men vi har satt ett rekommenderat pris. Ifall ni vill ta
ut ett högre eller lägre pris för ljusen, så kan ni justera det under den här fliken.
Det finns 3 typer av ljus i Ljusmannens sortiment; matta, lackade och metalljus. För varje typ kan du justera
försäljningspriset i tabellen på den här sidan, genom att skriva in det nya priset och sedan trycka på Spara.
Nu kommer alla säljare att ha det uppdaterade priset i sina säljportaler.

E. Bjud in säljare
Vi har skapat Ljusmannens säljportal för att underlätta och effektivisera föreningars och skolors hantering
av försäljning som skall stötta verksamheten.
Med hjälp av vår portal, så kan du som administratör bjuda in barnen/säljarna till att skapa egna
underkonton där från vilka dom kan sälja ljusen.
I dom tidigare stegen så har du satt vilka varianter av våra ljus du vill att barnen/säljarna skall sälja ljusen och
du har satt försäljningspriset. Nu kan du bjuda in barnen/säljarna att skapa sina egna underportaler från
vilka dom kan hantera försäljningen av ljusen.
Säljarna kan själva lägga in sin försäljning med uppgifter om kunderna och vilka ljus dom beställt. I deras
underportaler har dom också möjlighet att skicka ut en länk till en personlig webbsida där deras kunder
själva kan beställa ljus. Det kan vara smidigt om man vill sälja till någon släkting på annan ort, eller så kan
man ge länken till någon familjemedlem eller förälder som i sin tur kan skicka den vidare till t.ex.
arbetskamrater.
För att bjuda in en säljare skriver du bara in barnets/säljaren adress i fältet och trycker på skicka.

Mottagaren får nedan meddelande i sin inkorg. Genom att klicka på länken i meddelandet kommer
dom till ett registreringformulär där dom kan skapa sin egen försäljningsportal.

E. Hantera säljare
Under den här fliken kan du se alla säljare och om dom accepterat och registrerat sin portal. Du kan också ta
bort säljare, se deras registrerade profil och när försäljningsperioden är över kan du även spärra deras
personliga säljsidor, så att dom inte längre är aktiva.

E. Beställningar från säljarna
Under den här fliken ser du inkomna beställningar från dina säljare.
I kolumnen med rubriken ”Status” ser du om det är en beställning du ännu inte skickat in till Ljusmannen, eller
en redan gjord order till Ljusmannen. Alla beställningar som ännu inte är inskickade, har status ”Granska” och
en tom checkbox på vänster sida. För inkomna beställningar med status är ”Granska” kan du göra följande:
-

Låta beställningen ligga kvar tills vidare och skicka in den senare tillsammans med andra beställningar när du
samlat på dig fler beställningar.
Göra ändringar i beställningen om säljaren av någon anledning gjort något fel under alternativet ”Åtgärd”.
Ta bort beställningen helt om den är felaktig. Använd menyalternativet ”Åtgärd”.
Skicka in en enskild beställning med menyalternativet ”Åtgärd”.

Gör en order till Ljusmannen
Du själv bestämma vilka beställningar du vill skicka som order till Ljusmannen. Kryssa i kryssrutan intill dom
beställningar som du vill skicka in och klicka sedan på ”Gör bulkbeställning”.
Inskickade beställningar ser du sedan även under menyalternativet ”Inskickade beställningar” i
vänsterkolumnen.
Tips! För att hålla ordning på vilka beställningar som är helt färdigbehandlade kan du gå in under
menyalternativet ”Åtgärd” och markera som färdigbehandlad. Då kommer menyalternativet ”Åtgärd” att
försvinna och det blir enklare för dig att se vilka beställningar som är gjorda order på och är helt klara.

E. Kontouppgifter
Här ser du och kan ändra dina kontouppgifter samt ändra lösenord.

