Förord
Örtagårdens webshop är anpassad för webbläsare från ca. år 2005 och framåt. Om du ser ett meddelande likt
exemplet nedan behöver du uppgradera din webbläsare för att kunna genomföra beställningar och använda
sidan utan andra problem.

Beställa varor
Det går att lägga produkter i kundkorgen på två sätt, antingen direkt i en produktlista (fig. 1) eller på sidan
för mer information om en specifik sort (fig. 2). Gemensamt för båda metoder är att man skriver in önskat
antal för vald typ av enhet (t.ex. Portion) och därefter trycker på ”Köp”-knappen.

Fig.1, Produktlista

Fig. 2, Sortinformation

Om en sort är tillfälligt slut så visas detta med röd text och sorten går inte att lägga i kundkorgen (fig 3). Så
snart vi åter har produkten i lager så försvinner den röda texten och ”Köp”-knappen tänds upp igen.

Fig. 3, Sort tillfälligt slut

Avsluta köp
När man är nöjd med sina inköp och vill skicka ordern så klickar man på ”Kundkorg” i menyraden (fig 4).

Fig. 4

På sidan som nu kommer upp(fig 5) kan man förändra innehållet i sin kundkorg genom att ta bort rader och
uppdatera antal. Man kan även ta bort allt innehåll i kundkorgen om man vill börja om på nytt. Om man är
nöjd med innehållet går man vidare genom att klicka på ”Skicka beställning”. Kan du inte se denna länk på
sidan beror det på att innehållet i kundkorgen inte når upp till minsta ordervärde.

Fig. 5

Det är nu dags att ange sina adressuppgifter (fig 6). De kunder som har handlat i vår webshop tidigare (dock
från och med vårt systembyte 2012) behöver inte skriva in sina uppgifter igen utan kan istället välja att logga
in direkt (fig 7).

Fig. 6

Fig. 7, inloggning
Alla fält markerade med en stjärna (*) måste fyllas i för att man skall komma vidare. Om man missat något
fält så markeras detta med en röd ram till dess att felet korrigerats (fig 8).

Fig. 8

Du kommer nu att få se innehållet i din beställning en sista gång innan beställningen skickas. På denna sida
kan du även lämna ett meddelande till oss angående beställningen (fig 9).

Fig. 9

När du klickat på knappen så skapas beställningen i vårt system. Du kommer även att få en bekräftelse
utskickad till en e-post adress du angett.

