



2. Når du er i produktoversigten, eller ordresystemet, som vi også kalder det, så er der altid en menu ude i
højre side, hvor produkterne er inddelt i forskellige produktkategorier. Man kan derfor altid skifte til en
anden kategori, enten via hovedmenuen foroven, eller ved at vælge en menupunkt ude i højre side.

3. I dette eksempel vælger vi at gå lidt nedad i listen af produkter for at finde Hindbærglaceret Cheesecake.

Man kan også søge efter produkter ved at vælge søgeikonet og taste et søgeord ind, eller mere præcist kan
man taste varenummeret ind for den pågældende vare.

4. Når man ser på varen ude fra hovedmenuen, kan man vælge at tilføje den til kurv direkte, for at gå videre
og bestille andre varer. Eller man kan vælge at se mere om varen ved at klikke på varenavnet.

5. Vareoversigt. På vareoversigten kan man se en kort beskrivelse af produktet. Vi har valgt det vigtigste:
Vægt, antal, tilberedningsanvisning. Her er naturligvis mulighed for at få mere information, hvilket man gør
ved at vælge TEKNISK SPECIFIKATION, hvor man kan downloade en teknisk specifikation til information og
fremvisning til Fødevarestyrelsen.

6. Bestilling. Du kan se om varen er på lager inden du bestiller, og du kan tilføje flere kasser af produkter
ved at ændre på antallet, før du vælger TILFØJ TIL KURV.
Nu er varen sendt til din varekurv.

7. Kurv og Ordrebekræftelse. Du kan vælge at se din indkøbskurv inden ordrebekræftelse, eller gå direkte til
ordrebekræftelse.
OBS! Hvis du eksempelvis blot tilføjer varerne ude i hovedmenuen, kan altid ændre på antallet af kasser
ved at se indkøbskurven. De kan være en lettere måde at bestille forskellig antal kasser, hvor du ikke
behøver at gå ind på hver vare, men blot retter det til sidst i varekurven.

I det her eksempel har vi tilføjet 3 varer og går nu til Ordrebekræftelse.

8. Ordrebekræftelse. Her er en oversigt over de varer du har valgt. Som standard vil varerne blive leveret
næstkommende hverdag, eller efter aftale. I feltet Ordre Bemærkninger er det muligt at indtaste
eksempelvis en alternativ leveringsdag eller andre kommentarer, så som hvis I først åbner senere på dagen.
Som udgangspunkt leverer vi ud fra kl. 6 om morgenen, så det er vigtigt for os at vide, hvis I ikke er åbent
før senere på dagen.

Ved at vælge AFGIV ORDRE, bliver der sendt en ordre til os, og du modtager en bekræftelse i din mail. Vi
tager kontakt til dig, hvis der er nogle varer, vi ikke kan levere som aftalt. Fakturering foregår efter de
faktureringsvilkår vi har aftalt fra starten med dig som kunde.

Du må endelig tage kontakt til os, hvis du har spørgsmål til hvordan man anvender systemet.

