Teknisk
nettbutikk-innføring

PckasseNettbutikk innføring
Dette er en innføring på PckasseNettbutikk som leveres av PCK AS, i samarbeid med vårt
forhandlernettverk, ut til sluttbrukere av PCKasse.
Hensikten med denne manualen er å utdype funksjonene i Pckasse relatert til nettbutikk.

Opprettelse av Nettbutikk
Når du skal sette opp PckasseNettbutikk går du på
nederste fane i Pckasse «Nettbutikk».
Den skal ta deg til dette vinduet hvor du kan trykke
«Opprett Webshop».

Trykk på denne og du vil automatisk motta e-post med videre
informasjon.
(Nettbutikken er nå oppe).

For kunder allerede som har nettbutikk koblet
til PCKasse:
Gå til Oppsett → Programinnstillinger → Rutiner
→ Nettbutikk oppsett → slett info i alle felter som
er markert på bildet her.
Trykk så på OK knappen.
Trykk på Nettbutikk Oppsett i Rutiner på nytt.
Feltene over skal nå være tomme.
Det går ikke å slette Login, så den kan stå.
Legg inn følgende link i Webservice URL:
https://pckassenettbutikk.no/multipck/api
Support
Support på nettbutikken er i noen tilfeller todelt:
Nettbutikk og PCKasse.
Vi anbefaler alltid å kontakte forhandler for
teknisk support/ spørsmål.
I tilfeller hvor forhandler ikke supporterer nettbutikken kan support sendes til:
hjelp@pckassenettbutikk.no

Varer
Vi lager en eksempelvare som skal vises på nett. La oss kalle den «Vitaminbjørner».
Gi den en hovedgruppe og pris på nøyaktig samme måte som om den var en helt vanlig
vare. Når vi først er i gang tar vi et lite varemottak på denne varen også, så kan vi se på
hvordan varestyring påvirker tilgjengeligheten på vår vare i Webshop.
Gå nå inn på denne varen i «Varer -> varer» og åpne fanen «Nettbutikk»

Synlig på nett / beskrivelse
Det første man gjør for å gjøre en vare tilgjengelig i nettbutikken er å huke av boksen
«Synlig på nett».
Skriv også inn en beskrivelse av varen.
Tenk her på hva kunden ønsker å vite om varen. Alt fra dimensjoner til vaskeinstruksjoner
eller ren reklame-tekst kan legges her.
Ekstern link
Ekstern link er blir ofte satt til produsentens side om varen, men kan også settes til andre
nettadresser.
Undernavn
Kan brukes til modellbetegnelse, meget kort beskrivelse av varen eller liknende.

Bilde
Velg bilde som representerer varen i dette feltet. Det er smart å bruke samme bakgrunn på
alle dine bilder.
Fortrinnsvis hvitt. Det gir et ryddig profesjonelt inntrykk på kunden.

Saldogrense
En saldogrense benyttes der man har samme lager for butikk og nettbutikk.
Da unngår man at en kunde vandrer rundt i butikken med den siste varen på lageret i
handlevognen samtidig som noen kjøper varen på nett.
Saldogrense trekker rett og slett fra det antallet du fyller inn i feltet fra saldoen som vises på
nett.
Dermed vil webshopen vise tomt lager idet det er igjen like mange på lageret som du har
satt i saldogrense.
NB! For de som selger programvare, massasje eller andre lignende tjenester hvor det ikke
er noen saldo på produkter,
vil som regel ikke ha denne «tomt på lager» merke som dukker opp på en vare når den ikke
har en direkte saldo, da kan du gjøre som følger:
I Pckasse åpne «Varer» > «Varelister». På kolonnene over varene høyreklikker du og
trykker “velg kolonne”.
Legg til en kolonne som heter “skaffevare”. Legg denne til ved å trykke på den og pil til
høyre. Anbefales også å huke av “lagre oppsett”.
Nå skal du bare kunne huke av alle varene du måtte ville med “skaffevare”, så vil det ikke
dukke opp en melding på varen i nettbutikken om at den ikke er på lager.

Flere bilder på en vare i Pckasse og Nettbutikk
Det er flere som lurer på hvordan man får flere bilder på samme vare og om det kan knyttes
til farge ID.
Svaret er ja, og her vises det hvordan man utfører dette.
Så nå står vi med en vare og har et bilde for denne, men vil ha flere bilder på samme vare.

Det er en ting som må gjøres før vi kan legge til bilder, det er å legge til bildedatabase.
Dette gjør du ved å gå til “Programinnstillinger” -> “Rutiner” -> “Nettbutikk oppsett”

Her oppretter du bildedatabase.

Etter det går vi inn på “varer” -> “Vareliste” I Pckasse.
Når vi er her tar vi musa over varene våres på kolonnene med ulike navn, spiller ingen rolle
hvem. Da høyre klikke vi og trykke “Velg kolonne”.

Her får du opp en del forskjellige
funksjoner du kan legge til.
Legg til “+Bilder” ved å trykke på den i
venstre kolonne, trykk pil til høyre og Ok
for å legge funksjonen til.
Nå som du har lagt til denne funksjonen
kan du se at den ligger på de forskjellige
varene i Varelista.
Nå kan du trykke på “Vis
bilder” funksjonen du nettopp la til på en
vare å legge til flere bilder som jeg viser
under.
Her kan du dra bilder fra andre områder
som f.eks. nettleser rett til Pckasse.

Knytte bilder på varer mot farge ID
Her kan du også knytte et bilde til en ID. Et
eksempel på det kan være hvis du har en farge
som heter “Sort” som er knyttet til farge ID 2, så
kan du knytte bilde til farge ID’en.
Da blir det seende slik ut på Nettbutikk.

Anbefalt produkt
Et anbefalt produkt vil vises i eget felt i webshopen over vare listen. Den vil også få en
sticker på produktet som sier anbefalt.
Et utvalg av anbefalte varer vil vises idet kunden kommer inn på webshopen.
Et maksimum av ti varer vil vises om gangen, men det vil variere hvem som vises.
Når kunden trykker seg inn på en kategori(webgruppe1) vil kun varer innenfor denne
kategorien vises i anbefaltfeltet.

Web kjøpstype
Web kjøpstype brukes på varer hvor man ønsker at kunden skal ringe og bestille.
Normal
Varen kan handles normalt.
Ring for pris
Varen vises på nett uten pris. Kunden bes ringe butikken for prisopplysning og bestilling.
Ring for bestilling
Varen vises med pris på nett, men kunden må ringe for å bestille den

Webgrupper
Det kan være nyttig å skille mellom varegrupper og webgrupper.
En vare i din webshop vil sorteres i menyen etter hvilken varegruppe den tilhører.
Vil du rokkere om sorteringen uten å endre varegruppe på de enkelte varer må du bruke
webgrupper.
Du aktiverer bruk av webgrupper på «Oppsett -> Programinnstillinger -> Database ->
Webshop oppsett -> Kategorier på nettet»
På samme måte som vanlige varegrupper har man tre typer webgrupper. Type 1, 2 og 3.
Velger man å benytte webgrupper må man sette minst «Webgruppe1» på de varene som
skal vises på nett.
La oss si at du nå har en vare kalt «Vitaminbjørner» som skal vises på nett. Du vil ha den i
kategorien «Helsekost», underkategori «Barn», og siste kategori «Vitaminer».

Du må først opprette
webgruppene i «Varer ->
Webgrupper» Fyll inn
navnene på dine
varegrupper i de
passende kategoriene:
På selve varen du vil ha
ut i nettbutikken må du
da velge disse
webgruppealternativene

NB! Husk å huke av «Synlig på nett» for at varen skal vises på nett i riktig kategori.
Du kan gjenbruke webgruppe 2, og 3 som passer til andre kategorier.
Vitaminbjørner for voksne kan for eksempel plasseres i
Webgruppe 1: «Helsekost»,
Webgruppe 2: «Voksne»

Nettbutikk – Ordre
Du finner ordrebehandling av webshopordre under fanen «Webshop» helt nederst i vinduet
på admin-siden av PCKasse.
Trykk «Aktive webordre» for å se dine ordrer fra nettbutikken.

Aktive webordre
Ordre fra din nettbutikk vil vises i dette vinduet. Herifra bestemmer du hva som videre skal
skje med ordren.
Normal prosedyre vil være å plukke varene som skal sendes, sende dem til kunden med et
fraktselskap og til slutt ferdigmelde ordren.
Oppfrisk
Denne knappen henter ned de siste ordrene fra webshopen.
Skriv Plukkliste
Skriver ut en plukk liste for den markerte ordren.
Dette kan også gjøres automatisk når ordren mottas.
(Settes opp i «Oppsett -> Programinnstillinger -> Database -> Webshop oppsett -> Utskrift
av plukkliste»)

Ferdigmelding
Ferdigmeld ordre
Åpner et vindu for ferdigmeldte ordre.
Ordre
Denne ordrens nummer.
Leveres nå
Det er her selve ferdigmelding av ordren foregår.
Medarbeider
Fyll inn ansatt som står for sendingen.
Pakkenummer
Fyll inn pakkenummeret du får av din leverandør.
Fyller du ikke inn dette feltet vil ordren havne i feltet til høyre i
«webshop -> Aktive ordre» kalt «Sendinger uten sendingsnummer».
Der kan du gi de et sendingsnummer på et senere tidspunkt.
Transportør
Velg transportør.
Melding
Skriv eventuelt inn en melding til kunden
din.
Varelisten
«Varenr», «Beskrivelse», «Antall» og
«Levert før» kan ikke endres.
Du kan endre Leveres-feltet til det antall du
nå sender av denne varen.
Sender du færre varer enn det kunden har
kjøpt vil ordren fortsatt ligge i listen «Nye /
delvis leverte webordre».

Sendings informasjon
Sendinger som mangler sendingsnummer
Hvis du pakker en vare og vil ferdigmelde før du har fått tak i sendingsnummeret
(noe som lett kan skje om du må rusle ned på postkontoret for å sende pakken selv) kan du
ferdigmelde uten å fylle inn sendingsnummer.
Ordren vil da dukke opp i vinduet til høyre i webshopordre-bildet.
Når du har sendt pakken og fått sendingnummeret finner du frem til ordren i listen og angir
sendingsnummeret med knappen «Angi Sendingsnr».
Transportører
Denne knappen åpner et vindu der du kan legge inn dine tilgjengelige transportører.
Legg inn ID, Navn, Tracking-url og om transporøren krever sendingsnr.
Tracking-url brukes i mailen til dine kunder om at varene er sendt.
Undersøk med din leverandør om syntaksen på deres pakkesporinger.
Den enkleste måten å finne ut pakkesporingssyntaksen er å finne en pakkesporing som er i
bruk fra din leverandør.
For så å bytte ut selve sporingsnummeret med tegnene { 0 } .

Fullførte webordre
Fullførte webordre
Fra dette vinduet har du oversikt over gamle ordre. Det er også her ifra du gjør krediteringer
pga angrefrist eller liknende.
Oppfrisk
Oppdaterer listen med siste info fra webshop / PCKasse.
Returnerte varer
Åpner et vindu der du kan ta imot returnerte varer.
Ordre
Velg hvilken ordre du vil ta imot returnerte varer på.
Leveres tilbake
Her fyller du inn relevant info for mottak av returnerte varer.
Medarbeider
Velg ansatt.
Melding
Kommentar.
Kolonnene
Antall er antallet som ble bestilt på denne ordren. Levert er antallet som ble levert.
Krediteres er antallet varer som skal krediteres. Ekstra beløp er et fritt beløp som kan legges
inn.
Type «Plaster på såret» for kunden.
Krediter
Utfører krediteringen med de valgte innstillingene.

Oppdateringskø
Oppdateringskø
Oppdateringskøen er kommunikasjonskanalen mellom PCKasse og webshopen.
En feil i kommunikasjonen som fører til at en handling ikke utføres vises som en feilmelding
her.
Når PCKasse og webshopen utveksler informasjon uten problemer vil listen her være tom.
Oppfrisk
Henter opp alle kommunikasjonsfeil og viser dem i vinduet.
Slett kø
Sletter oppdateringskøen og alle feilmeldingene.
Kjør på nytt
Forsøker å sende kommandoene det ble noe feil med på nytt. Hvis det fungerer vil
feilmeldingen bli borte fra listen.
Lukk
Lukker vinduet. Feilmeldingene vil fortsatt vises neste gang du åpner vinduet.

Webjournal
Webjournal
Alle dine webordre-sendinger vil lagres og samles i en webjournal. Denne sendes så til din
regnskapsfører.

Skriv ut
Marker den siste leveringen du ønsker å ha med. Alle leveringer før denne i listen vil da
også komme med i transaksjonen. Trykk så skriv ut. Har du fylt ut din regnskapsførers
epostadresse i «Oppsett -> Programinnstillinger -> Regnskap» vil en PCKasse lage en
regnskapsfil og åpne din standard epostklient klar til sending.
Spesifisert
Hvis du huker av denne vil hovedboksposteringer bli spesifisert per kort-id.
Betalingstyper
Hør med din regnskapsfører om hvilke kontoer han foretrekker de forskjellige
betalingsmidlene på. Fyll så ut de aktuelle feltene.
Hent
Henter inn alle de mulige betalingskortene. Du må fortsatt fylle ut kontoene de skal føres på.

Admin i PckasseNettbutikk
Det var litt om admin i Pckasse, nå kan vi ta en liten titt på admin i Nettbutikken. Admin til
nettbutikken din finner du på pckassenettbutikk.no/wp-admin og der har du mulighet til å endre på
kontoen din og diverse andre ting rundt nettbutikken din.

Pek domenet
Her er hvordan du henter ut IP fra nettbutikken.
NB: Husk å vente 15 minutter etter at du har lagt inn A-peker i DNS før du gjennomfører punkt 4.
Dette er for å at SSL sertifikatet skal bli registrert.
Glemmer du deg, så fjern domenet ditt, klikk på "Angi mitt domene", skriv inn ditt domene på nytt og
klikk på angi mitt domenet.

Hvordan enkelt få en avtale med
Klarna/Bambora

Legg inn betalings innløser i nettbutikken
I dette tilfellet tar jeg Klarna som eksempel og viser hvordan man legger inn nøklene (brukernavn og
passord) Klarna gir deg.
Det er opp til kunde og få en avtale med innløser og få tak i nøklene.
Her er hvordan man legger dette inn.

Når du har lagt inn alle detaljene kan du aktivere Klarna Checkout.

Legge til en fraktmetode
Dette legger man inn i admin (WooCommerce → Innstillinger → Frakt)

Nivå 4
Har du oppgradert til nivå 4 eller lurer du på hvordan designendring fungerer i dette nivået?
Her er en veiledning som vil vise hvordan man aktiverer "Hjem" og "Om oss" sidene, og hvordan man
legger inn design ønskene.
I nivå 4, har man 12 endringer man kan legge inn (inkludert instagram feed).
Når man har lagt inn alle endringene og trykt oppklar (som vil si du er fornøyd), har du da 8 endringer
igjen.
Disse 8 endringene kan du bruke om du ombestemmer deg på visse ting, men dette må gjøres innen
en uke.
Etter en uke har de løpt ut, som vil si at mer design endringer da vil være priset.

Når du åpner "Hjem" og "Om oss" siden for første gang, blir de aktivert, da kan du gå inn på dem å
legge inn design ønskende dine.

Nivå 5
Dette nivået krever følgende kompetanse, som ikke supporteres av PCK eller forhandler.
-UX Builder
-Flatsome
-WooCommerce
-Wordpress
Det er fullt mulig og leie noen selv til å designe for deg, og du finner også all dokumentasjon om
hvordan man designer med Flatsome på nett.
Står du fast, for du ikke noe support på dette dessverre, så da må du nok vurdere nivå 4.
Alt du kan vite om hvordan man designer en WooCommerce Nettbutikk med Flatsome finner du her:
https://www.youtube.com/watch?v=vKBSrdKWb4Y

