MANUAL WEBSHOP

2

VÄLKOMMEN SOM KUND I MEDIQs WEBSHOP!

För att du som kund skall kunna handla på ett lätt och smidigt sätt i vår webshop, har vi
gjort denna enkla manual.
Vår webshop hittar du via webshop.mediq.se eller på vår hemsida mediq.se.
Vi uppdaterar vår webshop kontinuerligt med nya artiklar, produkt- och säkerhetsdatablad, information av olika slag, bilder och funktioner. Du hittar svar på många frågor under ”Hjälp och vanliga frågor”.
Våra leveransvillkor och bestämmelser kring returer återfinns i sidfoten under Kundservice.

Har du frågor, vill du ha råd eller ge synpunkter, är du alltid välkommen att kontakta vår
kundservice på 031-388 90 00.
Önskar du en genomgång eller utbildning i hur Mediqs webshop fungerar är du alltid
välkommen att kontakta din Kundansvarige.

Nu är det bara att logga in och handla – lycka till!

Mediqs Kundservice tel 031 – 388 90 00

Manual Mediqs webshop mars-2019
3

ORDLISTA och FÖRKLARING
Roller i Mediqs webshop
Huvudansvarig beställare
Beställare (med attesträtt)
Assisterande beställare
(utan attesträtt)
Förpackning
Liten box
Stor box

Skapa order, godkänna beställningar, skapa nya användare
Skapa order, godkänna beställningar
Skapa order, ej rätt att godkänna order

Minsta beställningsantal (MBE)
Antal i transportförpackning

Leveransinformation - Lagerstatus
Grön lastbil
Lagervara. Exakt leveranstid är beroende av din leveransplan.
Blå lastbil
Beställningsvara
Röd lastbil
Lagervara. Tillfälligt slut på lager
Pristyp
A
R
L

Avtalat pris
Rabatterat pris
Listpris

Beställningsmall
För att förenkla dina inköp kan du själv skapa din beställningsmall, med dina favoritartiklar
och önskat beställningsantal. Du hittar beställningsmallarna när du loggat in i översta menyraden. Du kan var som helst i vår webshop lägga till nya produkter till din beställningsmall.
Ordrar
Du hittar dina pågående och avslutade beställningar under menyn MINA ORDRAR.
Öppna varukorgar
Pågående ordrar
Orderhistorik

Din, och dina kollegors öppna varukorgar.
Ej inskickade beställningar.
Ordrar som är beställda och är under leverans.
Ordrar som är avslutade och fakturerade.

Orderkommentar
Det finns tre ställen du kan göra orderkommentarer på:
Produktkommentar
Egna noteringar
Internt ordernummer

Första steg i utcheckning. På produktnivå. Kommentar för in
ternt bruk som syns på följesedel.
Ex. 50 st till Kalle rum 102 och 50st till Anna rum 103
Andra steget i utcheckning. På ordernivå. Kommentar för in
ternt bruk som syns på följesedel.
Ex. Ställ denna leverans på IVA, våning 2.
Sista steget i utcheckning. På ordernivå. Kommentar som syns
på faktura.
Ex. Internt inköpsnummer 12345

Godsspårning
Du kan följa leveransen av din order genom att gå till MINA ORDRAR – ÖPPNA ORDRAR
och klicka på aktuell order för att se orderdetaljer. Längst ner på orderraderna har du en
länk till godsspårning.

Engångsadress
Som kund kan du få tillgång att lägga engångsadresser på din beställning. Vänligen kontakta vår kundservice på 031-388 90 00 så lägger de till denna möjlighet på ditt kundnummer. Engångsadressen skapar du vid utcheckning och alla adresser sparas. Vill du använda samma adress hittar du den i listan vid nästa utcheckning.
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INLOGGNING - Startsidan
Du hittar Mediqs webshop på webshop.mediq.se eller på vår hemsida mediq.se

Kundens mailadress

Ny kund hos Mediq - skapa ditt lösenord
I samband med att du blev registrerad som kund hos Mediq har vi
skapat ett konto till dig i vår webshop. För att aktivera ditt konto behöver du skapa ett lösenord. Det gör du genom att:
1.

Klicka på Glömt ditt lösenord

2.

Skriv in din e-postadress
(samma som du angett vid registreringen)
- tryck på ”Skicka in”
Följ anvisningarna i mailet för att skapa ett säkert lösenord.

VÄLKOMMEN ATT LOGGA IN!
Anm. Din användar-ID är samma som din e-postadress.

* Mediq värnar om din personliga integritet
Vi på Mediq vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter
på ett ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan
komma att behandlas av Mediq Sverige AB vidtas alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt.
Med vår policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt intresse av integritetsskydd. Under HJÄLP finner du följande dokument, som beskriver mer om hur vi skyddar dina
personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor kring hantering av personuppgifter.
- Policy för Personuppgiftsskydd
Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett epostmeddelande till oss på personuppgifter@mediq.com
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ADMINISTRERA DITT KONTO
Administrera ditt konto
För att administrera ditt konto trycker du på pilen vid ditt kundnummer. Då hittar du:

Kundnummer

Här kan du växla mellan de kundnummer du är kopplad till
(om du är beställare för flera enheter)

Min profil

Här kan du uppdatera namn, e-postadress och telefonnummer.
Obs! Om du är ”Huvudansvarig beställare, Admin: JA” behöver du kontakta
Mediqs Kundservice för att ändra dina användaruppgifter.

Skapa nya
användare

Om du är ”Huvudansvarig beställare” har du möjlighet att koppla fler användare
till dina kundnummer.

Alla användare

Om du är ”Huvudansvarig beställare” ser du alla användare kopplade till det valda
kundnumret.

Min profil

Klicka på Min profil i listan
Här kan du se vilka kunduppgifter vi har sparade kopplat till din
användare. Du uppdatera namn, e-postadress och telefonnummer. Obs! Om du är ”Huvudansvarig beställare, Admin: JA” behöver du kontakta vår kundservice för att ändra dina användaruppgifter

6

ADMINISTRERA DITT KONTO
Skapa ny användare
För att kunna skapa nya användarkonton behöver du vara ”Huvudansvarig beställare”.

1.

Klicka på Skapa ny användare i listan.

2.

Markera kundnummer i listan. För att välja flera kunder, vänligen håll ner Ctrl-tangenten och välj sedan kunder i listan.

3.

Skriv in den nya beställarens användaruppgifter.
Klicka på Spara.

Om du som Huvudansvarig beställare har rätt att
beställa varor för flera kundnummer, kan du även
knyta en ny medarbetare till ett eller flera kundnummer.
1.

Markera kundnummer i listan.

2.

Skriv in den nye medarbetarens personupp
gifter. Klicka på SPARA.
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ADMINISTRERA DITT KONTO
Alla användare (inaktivera/aktivera användarkonton)
För att kunna administrera användarkonton behöver du vara ”Huvudansvarig beställare”.

1.
2.
3.
4.

Klicka på Alla användare i listan
Klicka på den användare du vill administrera
Här kan du ändra namn, e-post, roll och status på den valda
användaren.
Klicka på SPARA.

Anm. Om användaren du valt är ”Huvudansvarig beställare, Admin: JA” behöver ni
kontakta vår kundservice för att göra ändringar.
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BESTÄLLNING
Söka efter produkter

1.

ALLA PRODUKTER

Fäll ner menyn och klicka dig fram i produktträdet. För
mer information om produkterna - klicka på vald produkt och på Detaljer.
Välj antal och KÖP. Varukorgen uppdateras och du
ser även hur många artiklar du har i varukorgen.

2.

SÖKRUTAN

Du behöver skriva minst 3 bokstäver/siffror för att sökningen skall starta. Ju mer exakt du skriver desto snävare
blir din sökning. Om du hittar rätt artikel i listan kan du
klicka på den direkt eller så trycker du på förstoringsglaset
(eller Enter) för att få alla sökresultat för det valda sökordet.
Exempel:
Du söker på ”handske” och trycker på förstoringsglaset:
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BESTÄLLNING
Forts Söka efter produkter
Du får nu träff på 515 produkter med ordet ”handske” och du behöver nu eventuellt förfina dina sökningar för att lättare hitta exakt det du söker. Detta gör du
genom att använda filtren på vänster sida. Tex kan du filtrera fram bara dina
avtalade produkter (Pristyp-Pristyp A) som ligger på lager (LagerstatusLagerartikel).
Du har nu istället 5 produkter kvar i sökningen:

I ovan vy kan du direkt köpa produkten eller så kan du genom att klicka på vald
produkt få mer detaljerad information:

Anm. Under Detaljer hittar du även Produkt- och Säkerhetsdatablad.
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BESTÄLLNING
Köpa produkter

Du kan köpa produkterna både i listvyn och i detaljerad vy.
I listvyn ser du viktig information, såsom Artikelnummer, Pristyp, Förpackning,
Leveransinformation och Pris. På sidan 4 i denna manual hittar du en definitionslista.
För att ändra kvantitet (alltid inställd på MBE) klickar du på +/- eller skriver in
den önskade kvantiteten direkt i rutan. Du kan endast välja jämna MBE. Om du
skriver in något annat avrundar vi upp till nästa möjliga köpbara kvantitet.
För att lägga produkten i varukorgen trycker du på KÖP.

När du tryckt på KÖP ser du vald kvantitet i varukorgen ovanför KÖP-knappen.
Även varukorgen (uppe i högra hörnet) uppdateras med den valda kvantiteten:
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BESTÄLLNING
Forts. Köpa produkter

Kommer du på att du vill ta bort en artikel under beställningen kan du alltid titta
på din varukorg genom att trycka på kundvagnen uppe i högra hörnet. Här ser
du vilka artiklar du just nu har i varukorgen. Du kan lätt ta bort en artikel genom
att klicka på soptunnan vid respektive artikel.

För att hitta en ny artikel börjar du om sökningen antingen i kategoristrukturen
eller i sökrutan.
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BESTÄLLNING
Checka ut Varukorg

När du är klar med din beställning kan du påbörja utcheckningsprocessen. Klicka på varukorgen uppe i högra hörnet.
1.

Om du är nöjd med din Varukorg klicka på VARUKORG OCH CHECKOUT

Om Du önskar ändra i beställningen, går det fint att göra det här.
Du kan även skriva en kommentar, som du vill ha med på din följesedel. Upplysning om eventuella leveranskostnader finns under
Sammanfattning.

2.
Klicka på Nästa.
Välj leveransdatum eller avtalad tid.
.
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NY ORDER

Välj leveransadress och leveransdatum
1.

Välj adress från adressbok.

2.

Avtalskunder med särskild överenskommelse kan välja
Engångsadress. Lägg in engångsadress och spara.
Adressen ligger kvar i adressboken.

Adresserna i listan kan återanvändas.
Du kan välja en leveransdatum längre fram i
tiden. Endast avtalade leveransdagar är valbara.
Välj NÄSTA
Det går fint att spara som Öppen varukorg när
du blir avbruten.

Det går att lägga in referensorder (Internt Ordernummer).
Informationen kommer på fakturan. Lämnas fältet tomt,
kommer beställarens namn att synas.
Klicka på SKICKA IN ORDER.
Du får en bekräftelse via mail.
Du kan även se din order när du klickar på
VISA ORDER
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MINA ORDRAR

Godkänna en order – skapad av en assisterande beställare
(utan attesträtt)

Som assisterande beställare kan skapa en order men inte godkänna den. När en assisterande beställare skapar en order behöver
den godkännas av en ”Huvudansvarig beställare”.

Som ”Huvudansvarig beställare” finns det två sätt att nå ordrar som
behöver godkännas:
1. Via det mail som kommer från Mediqs Kundservice (om att det
finns en order som väntar på godkännande).
Klicka på länken i mailet och du kommer till utcheckningens första
steg. Här kan du självklart modifiera ordern (lägga till eller ta bort
produkter eller ändra kvantitet) innan du går vidare för att godkänna
och skicka in ordern till Mediq.
2. På hemsidan, när du loggat in, ser du de öppna varukorgar som
finns tillgängliga. Du ser dem genom att klicka på MINA ORDRAR,
fäll ner menyn och välj Öppna varukorgar i listan eller genom att
klicka direkt på hemsidan under ÖPPNA VARUKORGAR.
Här kan du klicka på varukorgen du vill aktivera och sedan slutföra
ordern som vanligt. När du är klar aktiveras din personliga varukorg
igen.
Är ni flera beställare på ett kundnummer har ni här möjlighet att se
alla varukorgar. Ex. dagskiftet påbörjar beställningen och kvällsskiftet avslutar beställningen samt lägger ordern.
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MINA ORDRAR

Pågående ordrar

1.

Klicka på MINA ORDRAR och fäll ner menyn. Välj Pågående ordrar i listan.

2.

Klicka på en pågående order.

Här kan man se status på en pågående order. Du kan t ex spåra din beställning.
Har du pappersfaktura, visas bild av sidhuvudet på fakturan.
För att upprepa beställningen, klicka! (Ordern går att ändra.)

Anm. Du kommer snart även kunna se dina Följesedlar på raden ”Fakturor”.
Denna funktion är under utveckling.
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MINA ORDRAR

Orderhistorik

1.

Klicka på Mina ordrar och fäll ner menyn. Välj Orderhistorik i listan.
Orderhistorik visas när hela ordern är plockad och fakturerad. Du kan
skapa en kopia av en historisk order och skriva ut.

2.

För att se fakturan i PDF-format, klicka på fakturanumret.
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BESTÄLLNINGSMALLAR

Skapa ny beställningsmall
1.
Klicka på BESTÄLLNINGSMALLAR, fäll ner menyn och
ny beställningsmall.

välj Skapa

Ange mallens namn och spara.
Sök fram önskade produkter och lägg till.
PS. Du kan när som helst lägga till en produkt till
beställningsmallen från produktsidorna. Klicka
bara på ”välj beställningsmall” och lägg till produkt.

Använd beställningsmallar
1.
Klicka på BESTÄLLNINGSMALLAR, fäll ner menyn och välj Alla beställningsmallar.

2.

Här kan du ändra och spara din beställningskvantitet.

3.

Du kan välja att endast köpa enstaka produkter i mallen eller
”LÄGG ALLA PRODUKTER I VARUKORGEN” .
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Anteckningar

Välkommen att kontakta Mediqs Kundservice
tel 031 – 388 90 00, om du har frågor, synpunkter eller vill ha råd.
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COMMITTED TO YOUR CARE

MEDIQ SVERIGE AB
Box 10302
434 24 Kungsbacka
Hallabäcksvägen 1
434 37 Kungsbacka
Tel 031 – 388 90 00
kundservice@mediq.com
mediq.se
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