Instruktion till webshoppen i mobilen
•

Denna lathund kan vara till hjälp om du vill beställa produkter,
tryckmaterial m.m från webbshopen

•

Intill bilderna kan du ibland finna en förklaring/hänvisning till var du ska
trycka. Exempelvis: Klicka på
länken

•

Lathunden är gjord med bilder (skärmdumpar) från en iPhone och vissa
ikoner kan därför skilja sig i utseende om du har en annan typ av mobil.
Fråga oss om hjälp om du undrar över något

•

Bläddra till nästa sida för att börja

Steg 1 – hitta webshoppen

Längst ned på förbundets hemsida
hittar du länken till webshoppen

Steg 2 – startsida webshoppen
Börja med att klicka på Meny

Klicka på
Meny-rutan

Klicka på
länken

Steg 3 – komma till butiken
När menyn öppnats klickar du på
Butiken

Klicka på
Butiken

Steg 4 – välj kategori

När butiken öppnats väljer du den
produktkategori du är intresserad av

Klicka på den
produktkategori
du är intresserad
av

Steg 5.1 – visa produkter

När du valt kategori finner du alla
produkter som tillhör den i en lista

Steg 5.2 – visa fler produkter
För att se ännu fler produkter i
kategorin, klicka på den runda pilen

Klicka på den
runda pilen för
att se fler
produkter

Steg 6 – välj produkt

Klicka två gånger på den produkt du
vill se mer om

När du klickat
en gång visas
Art nr och
texten blir
understruken

Steg 7 – vald produkt
Här ser du nu mer information om
den produkten du valt

Klicka på ”Köp”
om du vill
beställa hem
produkten

Klicka en gång
till för att välja
produkten

Klicka på
”Öppna PDF” om
du vill se den
direkt i mobilen

Steg 7 – se som PDF i mobil

Steg 8 – maila foldern i PDF

Såhär kan det se ut om du väljer att
öppna som PDF i mobilen

Du kan nu välja om du ex vill maila
folder som PDF

Folderns
utsida
Klicka
här för
att
maila

Folderns
insida

Klicka
här om
du ex vill
maila
foldern

Steg 9 – lägg produkt i varukorgen
När du trycker på ”Köp” så läggs
produkten i varukorgen och den blir
grön

Den/de
produkter
du tryckt
”Köp” på
visas här i
varukorgen

Steg 10 – gå till kassan

Här ser du de produkter du valt. Du
kan ändra antal eller ta bort en
produkt

Klicka på
siffran för
att ändra
antal
Klicka på
krysset för
att ta bort

Klicka här
för att
fortsätta
till

Klicka här
för att
fylla i
kunduppgifter

Steg 11 – fyll i dina kunduppgifter

Fyll i dina kunduppgifter och välj betalningsalternativ. Det som är
märkt med en * är obligatoriska uppgifter

Steg 12 – bekräfta

Längst ned ser du de produkter du valt,
antal samt ditt pris för beställningen.
Dags att bekräfta ditt köp

Klicka här
för att
bekräfta

Steg 13 – betala med kort

Betalar du med kort fyller du i dina
kortuppgifter och trycker på betala

Steg 14 – betala med faktura
Fråga oss om hjälp om du vill betala
med faktura.

Nu har du gått igenom alla
steg för att använda
webbshoppen.
Bra jobbat!

