
 

 

 

Manual för 
Säljare 

 
1. Registrering för att bli säljare kan gå till på två olika sätt: 

Alternativ 1. Administratören skickar ut en länk till er, ni klickar på länken och fyller i 

uppgifterna som efterfrågas. Därefter kommer ni få ett mail.  

Alternativ 2. Administratören lägger upp era uppgifter och ni får ett mail.  

 

Oavsett ovan alternativ använder ni mailet för att komma in på er försäljningsportal 

under hela försäljningsperioden. Klicka på ”Min sida” och ange den kod som skickas till 
er mail (Obs! kontrollera skräppost). 

 

Skulle ni inte motta mailet eller inte hitta det under försäljningsperioden så kan er 

administratör skicka ut ett nytt mail genom att klicka på ”skicka URL igen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Startsida 

Tänk på att det är ni som säljare som levererar och tar betalt för ljusen. 

a. Här kan ni se gruppens gemensamma mål och hur mycket ni har tjänat ihop hitintills 

tillsammans.  

b. Detta är er sista försäljningsdag och ni kan inte lägga in fler beställningar efter detta datum.   

c. Här kan ni lägga till en bild på er själv, ert lag eller klass. 

d. Här kan ni dela er webbshop på olika sätt så att kunden själv kan gå in och beställa ljus av er. 

Använd gemet längst till höger för att kopiera länken och dela på mail, sociala medier, 

gruppchatt eller liknande.   

e. Klicka på knappen ”Din webbshop” för att lägga in en beställning. Se steg 3 i manualen som 

kommer på nästa sida för att läsa mer om hur ni gör en beställning.  

f. Här är kontaktinformation till er administratör. Hen vänder ni er till om ni har några frågor.  

g. Om du klickar på sammanställning kan ni skriva ut en lista över dina beställningar.  
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3. Din webbshop 
 

Klicka på ”Din webbshop” på startsidan för att lägga till en beställning.  
De färgerna er administratör valt att ni skall sälja kan ni sedan se i er webbshop.  

Gör såhär för att lägga till en order: 
a. Välj matta, metall eller lackade ljus och tryck sedan på rullistan för att välja färg. Skriv 

sedan i antal och klicka på köp.  

b. När ni lagt till önskade färger er kund beställt klickar ni på varukorgen  

c. Fyll i kundens för och efternamn. Ni kan även fylla i mailadress om ni vill skicka ut en 

orderbekräftelse till kunden. Klicka sedan på köp.  

d. Klicka på ”Ny order” för att lägga till fler beställningar.  
e. Klicka på ”Min sida” för att komma tillbaka till er startsida. 
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4. Beställningar och avstämningslista 

Beställningar 
De beställningar ni själva lagt in och de beställningar som era kunder gjort via den 
delade webbshopen kommer att synas här.  
Dessa hamnar även automatiskt hos er administratör. Behöver ni redigera i en order 
kontaktar ni er administratör.  
 
Klicka på kundens namn för att få upp mer information om beställningen.  
För att skriva ut en lista med era beställningar klicka på sammanfattning och välj skriv ut.  
När ni levererat ljusen och tagit betalt kan ni klicka i rutan ”Betalt” vid respektive kund.  
 

Avstämningslista 
Här kan ni se vilka färger ni sålt och hur många av varje. Ni kan bocka av att ni mottagit 

rätt antal askar och färger av er administratör.  

Ni ser även totalbeloppet som skall betalas till er administratör. Har er administratör 

angett ett swish-nummer står det i rutan bredvid. Annars kommer ni få information 

från er administratör om hur ni går tillväga med betalningen. 

 

 

Vi på önskar er stort lycka till i er försäljning!  


