Kom godt i gang med bestilling
Velkommen til Nygaards Planteskoles nye web-portal. Dine login oplysninger er de samme som
på den ”gamle” side. Er du i tvivl om dine login oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på
mail@nygaardsplanteskole.dk
For at logge ind på hjemmesiden klikkes i den
sorte bjælke øverst på siden.
I kasse 1 skrives e-mail adressen
I kasse 2 skrives den adgangskode der blev ønsket da login blev opretter
Afslut med et klik på ’Start din bestilling’
Har du ikke et login klikkes ’på Ny bruger’
Vælg den ønskede produktkategori (1)
Se priserne og de forskellige mængderabatter,
og skriv det ønskede antal planter i kasse 2.
Spring fra kasse til kasse ved at trykke på tabulatorknappen, afslut med Gem bestilling (3).
De små stjerner giver dig mulighed for at lave
en favoritliste. Klik på stjernen og føj til favoritter.
De grønne stjerner er dine favoritter (4).
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I den sorte bjælke øverst på siden kan du følge
med i hvor meget de overførte varer fylder og
koster. Klik på ’Antal CC’ eller ’Total kr.’ for at se
ordredetaljerne.
Klik på ’Gå til checkout’ for at komme til bestillingslisten, hvor du kan rette priser og antal
samt afgive ordren.
I bestillingslisten kan du rette det bestilte antal
(1), se din udsalgspris med baggrund i den aftalte prisfaktor (2), indsætte en ny udsalgspris (3)
og se den reelle prisfaktor (4).
Klik på ’Opdater’ (5) for at gemme ændringerne. 1
Bestil mere ved klik på ’Fortsæt’ (6) eller afgiv
din bestilling ved klik på ’Gennemfør’ (7).

Allerede når du har gennemført din bestilling,
kan du udskrive en ordrebekræftelse med stregkoder. Ordrebekræftelsen bliver også sendt som
e-mail til den adresse du er logget ind med
Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Malene Nygaard på tlf. 75 36 60 88
eller mnj@nygaardsplanteskole.dk
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