Kom igång
En introduktion till nya martinservera.se
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Integrerad plattform
Välkommen till nya martinservera.se - en gemensam plattform där vi integrerat
hemsidan och e-handeln.
Logga in
Du loggar in med samma användarnamn och
lösenord som i den tidigare ehandeln.

Glömt inloggningsuppgifter?
Har du glömt lösenordet eller användarnamnet? Då klickar du på knappen ”glömt
lösenord” för att beställa ett nytt.
Tänk på att ditt lösenord ska vara minst sju
tecken långt och ska innehålla både bokstäver och siffror.

Saknar du inlogg till
e-handeln?
Du som är kund till Martin & Servera kan
beställa ett inlogg till vår e-handel.
Saknar du lösenord så klickar du på Logga
in högst upp i högra hörnet, där finner du
frågan ”Saknar du inlogg till vår e-handel?”.
Fyll i formuläret på sidan så kontaktar vi
dig.

Administrera användare
Under “mina sidor” kan du ändra din profil
och dina kontaktuppgifter. Där kan du
även lägga till flera användare vid
behov .
När du fyller i mailadress, så ange inte en
privat adress utan en som är kopplad till
verksamheten. Flera kontakter kan ha samma mejladress.

Startsida

När du är inloggad har du tillgång till samma funktioner som i den gamla e-handeln. Du
ser samtliga priser, dina avtalsvaror, leverans- och orderkalender och tidigare
beställningar med mera.
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1. Leverans och orderkalender
När du loggat in i e-handeln möts du av din leverans- och orderkalender, där du kan se vald leveransdag, tillgängliga leveransdagar samt när du lagt beställningar. Här kan du även gå direkt till en
inneliggande order för att ändra din beställning.

2. Använd inköpslistor för att hålla koll på beställningar
Inköpslistor är ett bra sätt för både dig och dina kollegor att hålla koll på vad som behöver
beställas. Du kan själv filtrera i dina listor genom att använda filtret som skapas till vänster. Det
går även bra att söka i listorna.
•Mina mest köpta artiklar - visar det du handlar mest
•Gemensam inköpslista - inköpslistan är skapad och underhålls från moderkunden. Den går inte
att redigera, utan bara att beställa ifrån
•Egna inköpslistor - Inköpslistor som skapas på ditt kundnummer och kan döpas och redigeras
av dig själv

3. Använd Favoriter för att inte glömma
Favoriter, ikonen i form av ett hjärta, är en funktion för att samla ihop artiklar som du inte
vill glömma bort att köpa till nästa gång. Funktionen är tänkt att ersätta de listor och tavlor som
du idag använder. Med favoriter kan du låta dina medarbetare få
möjlighet att komma in i e-handeln och lägga till artiklar i Favoriter,
utan att ha behörighet att beställa.

4. Chattfunktionen
I sidhuvet finner du nu även en chattikon. Ikonen är synlig när chatten är öppen, vilket är
måndag till fredag mellan 08-17. Har du frågor om din beställning eller e-handeln generellt?
Tveka då inte att höra av dig.

5. Kundvagnen
När du börjar känna dig färdig med din beställning eller bara vill kontrollera innehållet, så
klickar du på kundvagnen i sidhuvudet till höger.
Här kan du ta bort, redigera eller lägga till fler artiklar, för att sedan gå vidare till kassan.
Kassan
I kassan får du en bra överblick av din beställning, Kassan sorteras efter leveransdagar om beställningen innehåller flera leveransdatum. Här ser du också om det ligger någon avgift eller
rabatt på beställningen.
Gör färdigt din beställning genom att klicka på ”beställ”.
Orderbekräftelse
En orderbekräftelse skickas till beställarens mailadress. Beställningen är nu mottagen hos Martin
& Servera och levereras som vanligt på vald leveransdag. Du kan inte ta bort och ändra antal på
en skickad beställning.

6. Beställ via sökfunktionen
Du vet väl att du kan söka fram dina artiklar i sökfältet längst upp? Sökfältet är markerat
med ett förstoringsglas.
När du har skrivit tre tecken så får du förslag på sökningar. Du kan söka på bland annat produktslag, varumärke, artikelnummer och kategori.
Genom att fritextsöka så får du olika träffar. Tänk på att en mer detlajerad sökfras resulterar i
ett bättre resultat. Är du ute efter ”mellanmjölk”, skriv då det istället för ”mjölk”.
För att hitta rätt artikel kan du även använda filtreringen som finns över sökresultatet tills du får
en bra överblick.
När du har hittat det du söker kan du sedan lägga den i kundvagnen direkt.
Vill du komma ihåg den till senare så lägg artikeln i ditt kom ihåg-block eller inköpslista.

7. Mina sidor
På ”mina sidor” kan du se saker som dina tidigare beställningar, ändra kontoinställningar, gå till
översikten av dina sidor samt logga ut.
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Mina sidor - här får du en kontoöversikt. Här kan du se inneliggande beställningar, ta ut alkoholstatistik och göra reklamation med mera. Du kan även administrera ditt kontos användare.
Mina beställningar - här kan du se både inneliggande och levererade beställningar. Du kan filtrera så att du endast ser beställningar som går att ändra, leveranser så gamla som tio veckor
och de senaste samt kommande ordrar.
Kontoinställningar - här kan du ändra dina kontouppgifter, så som att byta
lösenord, uppdatera telefonnummer och email, samt administrera andra användares rättigheter om du har den behörigheten.

Du vet väl att du snabbt kan få svar på
dina frågor genom att chatta med oss?
Vi har öppet vardagar 8-17!

