Ehandelslösningars komma igång tips!
Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och
sälja dina produkter!



Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis
tillverka en logotyp - spara då i jpg format)



För att komma in i systemet kika i dit välkomst mail där finns länkar, ditt användarnamn samt
lösenord.

När du har loggat in på sidan hamnar du här på översiktsidan. (lite längre ner finns mer
avancerade inställningar vilket vi hjälper er med.) Vi börjar med det ni behöver lära er.


När du först loggar in kommer du komma på startsidan då finns 4 alternativ:
1. DesignStudio – designa om shoppens utseende och färger.
2. Produkter – här kan du redigera produkterna/kategorierna och dess beskrivningar
m.m. T.ex. ändra på lagerantal och produktbilder.
3. Översikt över alla registerade användare på sidan och de senaster ordrarna.
4. Översikt sida för besökare och köpare – super intressant information på hur kunden
hittade in till din sida. (då kan du veta att du bör satsa mer på att synas där t.ex. på
sökordsoptimering för att synas mer på google).

Lägga in produkter:
2. Tryck på länken mina produkter:
Lägga in kategorier:
I detta läge är du på huvudnivån, här kan du lägga in huvudkategorierna det gör du genom att
klicka på länken lägg till kategori och sedan fylla i namn och sedan trycka spara.
Lägga in produkter: När du har skapat en kategori så hamnar du i den automatiskt och
först sen kan man lägga in produkter i dom det gör du genom att trycka ny produkt (och fylla in
alla lämpliga formulär samt ladda upp bilder (bilderna skalas automatiskt om).
En översyn över produktsidan – med ordförklaring:

Ladda upp bilder och sökordsoptimerings tips:

Här kan du skriva in beskrivning av sidan som syns på google..
Här kan du skriva in sökordstaggar för synas på fler sökningar på google.

Mina sidor:


För att ändra i dina övriga sidor som inte är produktrelaterade t.ex. startsida och kontakta oss
sida samt footer. Så tryck på Mina Sidor länken i vänstra menyn.



När du t.e.x. vill ändra på startsidan gör du så här: t.ex
1.Klicka på mina sidor i menyn -->2. tryck på Home-> 3.tryck på redigera (i menyn till höger)
- (så har du ngt som liknar word redigerare när du ska ändra texten på denna sida. Du kan
även lägga till och ändra i de andra sidorna på mina sidor på liknande sätt. .)

Komma igång med en bettallösning:
På den här filmen så kan du få se hur man installerar en betallösning, för att folk ska kunna betala
med kreditkort (och att det hamnar direkt i
ditt www.paypal.com konto) http://www.ehandelslösningar.se/videoguide/8_kreditkort/8_kreditkort/8_k
reditkort.html



För att lära dig mer gå in på våra instruktionsfilmer:
http://www.ehandelslösningar.se/pages.php?page=utbildningsfilmer

Ladda upp bild på mina sidor: (eller för att ladda upp bild mitt i produkttexten)

1. Gå in i redigera produkt sidan/eller mina sidor sidan klicka någon stans i texten där du
vill infoga bilden. Klicka sedan på den lilla tavelikonen/bildikonen (markerad 1.) med
ett träd på --> på den lilla bildikonen klicka på ladda upp.
2. Klicka på ikon makerad 2. (Då öppnas dialog för att bläddra på servern efter befintliga
bildsbanksbilder eller ladda upp.)
3. Klicka på knapp Ladda upp - meny val markerad 3 för att ladda upp en ny bild till
bildbanken. (Bildbanken = fönstret KCfinder)
3.B Dubbellklicka på önskad bild (i fönstret KCfinder) för att välja denna bild.

4. Frivilligt: För den som vill satsa på avancerad bild redigering kan man också ändra
önskad layout på bild genom att redigera utsseende.Man kan t.ex. ändra bredd och
höjd på bild.
5. Klicka på att infoga för att infoga bilden på sidan.

Skapa rabattkoder steg för steg:
Hitta till sidan: Produkter--> kampanjkoder-->New discount Code--> följ sedan instruktionen i
bild kampanj kod.--> inringade fälten är de enda du behöver fylla i.

B.
1. Fyll i kampanj kod t.ex. rabattkod1 eller ngn annat smart så det kan vara lätt att komma ihåg
och fylla i t.ex. Facebook.
2. Fyll i fältet rabatt: Hur mycket ska kunden få i rabatt.
3. Tryck sedan infoga för att lägga in koden i systemet.

/MVH Andreas Bengter, säljare, webdesigner och användnings relaterad support och allt i allo
på ehl.nu
Har du frågor relaterat till systemet funktioner tveka inte att ringa mig på: 0723248970
Är det något som inte fungerar som det ska ring björn för teknisk support: 0723155700

