


Registera dig: för att 

skapa användare för att 

orderlägga 

 

 

Logga in för kunder som 

vill logga in för att 

beställa eller för att 

administrera bonuskort 



Registrera dig genom att  

fyll i uppgifter enligt bild. 

 

Obligatoriska uppgifter * 

 

 

 

 



Välj butik, därefter 

förening. 



Kunden inloggad: 

 

LAG = Lag kunden sparat med spelare, 

namn, siffra, initial, för att använda vid 

orderläggning av tryck  

 

Webbordrar = alla orders kunden har lagt, 

samt möjlighet till att skapa en ny 

 

Uppgifter = kundens registreringsuppgifter 



Sparat lag 

 

Skapa lag – genom att manuellt skriva 

in spelare och lagmedlemmar med 

information 

 

Ladda in lag från fil = en liknande 

lösning som inläsning av tryckorder i 

Bamatex. 

1. Redigera ditt lag 

2. Ta bort sparat lag 

1. 2. 



Skriv in lagnamn och 

sport 

Kund anger typ: spelare, coach mm. Förnamn, 

efternamn, initialer och eventuellt siffra 

 

Lägg till lagmedlem ger ny rad 

 

Spara då laget är klart 

 

Laget kan sedan nyttjas vid beställning av 

produkter som har tryck 

 



Webbordrar – Kundens 

översikt på alla orders 
Orders som kunden gjort 

med datum, 

webbordernummer, 

status och referens 

 

Kunden kan skapa ny order via skapa 

ny. 

Eller öppna orderinformation genom att 

klicka på order. 



Här fyller kunden i 

det tryck, antal och 

storlek de vill ha på 

sina plagg 

Kund kan även 

trycka på 

hämta/skapa lag för 

att få fram de lag 

som de sparat 

Lägg till rad skapar 

en till rad för vald 

produkt 

När kund är klar 

med sin order 

trycker de på 

kundkorgen 



Här kan kund granska sin 

order innan de lägger den 

Referens fältet 

fyller kund i 

vilket lag och 

sektion som 

ordern avser 

Meddelande fältet används för 

att ge Team Sales säljare 

information t ex hur ordern ska 

betalas 



Kundinformation, 

referens, 

avhämtning mm. 

Orderinformation 

och status – som 

styrs av Team 

Sales säljaren 

 

Summering av produkter, antal och pris. 

 

Webben summerar produkterna, á pris gånger antal. Team 

Sales säljare beräknar tryckpris och för in tryckpris på ordern. 



Vid order skapas ett 

automatiskt mail till 

kund som tack för order. 

När Team Sales säljare 

ändrar status på order, 

kan kunden informeras 

om detta genom 

mailmall per status –  

Team Sales säljare väljer 

om man skickar mail 

eller inte. 



Bra att veta (kundperspektiv) 
 

• Vad kan kunden göra i ordern 

• Efter att kunden skickat order, kan kunden ändra i ordern om inte Team Sales 

säljare öppnat upp ordern. När säljaren öppnar ordern låses den för kund. 

Därefter kan endast Team Sales säljare ändra i ordern. 

• Kunden kan öppna och skriva ut order alla statusar 

 

• Beräknat tryckpris 

• Efter att kunden skickat order till Team Sales, räknar Team Sales säljare ut totalt 

tryckpris för alla tryckprodukter i ordern. Detta förs in i orderinformationen av 

säljaren. 

 

• Slutgiltigt pris 

• Om det sker förändringar i ordern i ett senare skede, är det viktigt att som säljare 

ändra webbordern för kund, så totalpriset stämmer med den slutliga ordern. Så 

att kunden och IFS PDF (som vi tar betalt med) har samma summa. Om kunden i 

senare skede önskar addera produkter till ordern, behöver dessa inte adderas till 

webbordern, utan IFS PDF gäller. (Helst skall kunden göra en ny kompletterande 

order via webben) 

 

 

 

 

 

 

 


