Fokka-palvelut - BrandKeeper

KÄYTTÖOHJE
1. Kirjautuminen
1 Kirjoita selaimen osoitekenttään sinulle annettu osoite, esim. sata-seri.brandkeeper.se/yritys
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2 Kirjaudu sisään sinulle annetuilla käyttäjänimellä ja salasanalla
3 Jos olet unohtanut salasanasi, pääset tilaamaan uuden klikkaamalla tekstiä
kirjautumisen alla

2. Pääsivu
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1 Suosikit - tästä pääsee suoraan tilaamaan suosikeiksi valittuja tuotteita (tästä
lisää seuraavalla sivulla)
2 Fokka-palvelun julkaisemat uutiset
3 Käynnissä olevat työ eli tuotteet, joiden tilaaminen on kesken.
Nämä saa poistettua listasta oikean reunan rastista klikkaamalla.
4 Siirry tilaamaan tuotteita (Tuotekategoriat)
5 Siirry kuvakirjastoon
6 Siirry tarkastelemaan tehtyjä tilauksia (tilaushistoria)
7 Siirry ostoskoriin
8 Omat tiedot - tarkastele ja muokkaa (myös salasanan vaihto)
Uloskirjaus

3. Tuotekategoriat
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Tuotteet -välilehdellä pääset katsomaan ja tilaamaan tuotteita.
1 Tuotekategoriat, joiden alle tilattavissa olevat tuotteet on listattu.
2 Tilattavissa oleva tuote - klikkaa siirtyäksesi tilaamaan tuotetta.
3 Klikkaamalla tähteä lisäät / poistat tuotteen Suosikki-listaan pääsivulle.
4 Muokkaa näkymää: suosikit, ruudukko tai lista.

4. Tuotteden tilaaminen
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Valittuasi tilattavan tuotteen tuotekategoriassa sinulle avautuu tilaussivu:
1 Tarkista tilaamasi tuotteen tiedot ja esikatselukuva
2 Tähän voit kirjoittaa haluamasi lisätiedot, kuten toimituspäivätoiveet
3 Valitse tilausmäärä listalta / kirjoita tilausmäärä (vapaa tilausmäärä vain joissain tuotteissa)
4 Lisää tuote ostoskoriin / peruuta tuotteen tilaus

5. Muuttuvan tiedon tuotteiden tilaaminen (mm. käyntikortit)
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Valittuasi tilattavan tuotteen tuotekategoriassa sinulle avautuu tilaussivu. Muuttuvaa
tietoa sisältävien tuotteiden kohdalla tilaussivu eroaa tavallisista tuotteista. Tässä
mallina käyntikortin tilaaminen.
1 Oletuksena tilausjärjestelmä tarjoaa käyntikorttia kirjautuneen henkilön tiedoilla. Pudotusvalikosta voit valita tilausmäärän.
2 Lisää toinen / useampi käyntikortti tilaukseen:
a) Lisää manuaalisesti: kirjoita tiedot itse
b) Lisää minut: luo uuden kortin kirjautuneen henkilön tiedoilla
c) Tuonti yksiköstä: tilaa muiden yrityksesi henkilöiden yhteystiedoilla
d) Tuonti Excelistä: tuo Excelistä lista yhteystiedoista (tähän ladattavissa
malli)
3 Poista tämä tuote tästä tilauksesta.
4 Peruuta tuotteiden tilaus - siirtyy takaisin pääsivulle.
5 Lisää tuote/tuotteet ostoskoriin tai tallenna myöhempää tilausta varten.
Tälle sivulle voi kerätä useamman henkilön käyntikortit ja lisätä lopuksi kaikki
yhtäaikaa ostoskoriin.

6. Ostoskori
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Ostoskorissa näkyvät sinne lisäämäsi tuotteet. Mikäli tuote ei ole ilmestynyt ostoskoriin, tarkista pääsivulta kohta ”käynnissä” ja varmista, että olet lisännyt tuotteen
ostoskoriin tilausmäärän valittuasi.
Ostoskorissa voit tarkistaa tilauksesi:
1

Tilattavat tuotteen allekkain

2

Muuta tuotteen tilausmäärää

3

Poista tuote ostoskorista

4

Sata-Serin lisätietoa tilaukselle
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Tarkista / muokkaa toimitusosoite.
Laskutusosoitteena käytämme meille ilmoitettua oletuslaskutusosoitetta.
Muutokset laskutusosoitteeseen sähköpostitse fokka@sata-seri.fi

LÄHETÄ TILAUS

Tilaa ostoskorin tuotteet. Saat tilauksesta tilausvahvistuksen
sähköpostiisi. Mikäli tilausvahvistusta ei kuulu, ota yhteyttä!
Voit tarkistaa tilauksesi pääsivulta kohdasta ”Tilaukset”.

7. Yhteystiedot
Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa Fokka-palveluun
ja tilauksiin liittyvissä kysymyksissä:
sähköpostilla: fokka@sata-seri.fi
puhelimella: 0207 776 200

Sujuvia tilauksia
Fokka-palvelun kautta
toivottaen

