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LÄGGA TILL PRODUKT ELLER KURS I E-HANDELN

Produkter och kurser hanteras lite olika i aSTRa WEB om man vill lägga ut dem i e-handeln. Man kan
även lägga ut snabbknappar både som innehåller bara produkter och tillsammans med en kurs. Här
beskriver vi hur man gör detta.
Hur man gör grundinställningarna för e-handeln behandlas i guiden som heter Grundinställning för ehandeln

1.1

E-HANDEL

E-handelsmodulen ger trafikskolorna möjlighet att via sin STR-hemsida sälja sin produkter i en ehandel. Det gör att skolan man fånga upp eleverna direkt på hemsidan. Där kan de anmäla sig på
kurser, betala direkt och läggs samtidigt automatiskt in i ditt kundregister. De som handlar i er ehandel behöver alltså inte vara kunder hos er sedan tidigare utan kan vara privatister som vill köpa
körkortstester eller en ny elev som vill gå er introduktionskurs.

Du anpassar helt själv vad du vill sälja i din e-butik. Du skriver enkelt en egen beskrivning och laddar
upp en egen bild på de produkterna du vill ha i din e-handel, är det produkter du köper från STR fyller
du bara i vårt artikelnummer så lånar du automatiskt vår beskrivning genom att bara ange
artikelnummer.

För att beställa e-handeln måste man vara medlem i STR, hur man går tillväga kan man hitta på vår
hemsida, http://www.str.se/sv/astraweb/E-handel/, tillsammans med aktuella priser.

1.1.1
LÄGGA UT PRODUKTER I E-HANDELN
Här kommer vi att beskriva de inställningar i artiklarna som handlar om e-handeln, för övriga
inställningar för artikel se kapitlet i Manualen för Artiklar. Det är endast produkter som ska läggas ut
på detta sättet och inte kurser, de har ett eget tillvägagångssätt som behandlas i ett eget kapitel.
Tänk på att Lektionssaldo räknas till produkter men om ni vill lägga ut körlektioner så ska läggas ut
som kurser. Det är också viktigt att se till så att artiklarna har namn som eleven kan förstå så att de
vet vad det är de köper. Det är även viktigt att skriva beskrivningen på varan för att förtydliga
ytterligare för kunden.

För att bestämma vilka produkter som ska säljas i e-handeln så går man in i
Inställningar/Kassa/Artiklar och dubbelklickar på den artikel man vill lägga ut. Därefter tittar man i
rutan med rubriken E-handel och klickar i Aktiv (Sälj på hemsidan).

STR artikelnr. Om man anger vilket artikelnummer som STR har på artikeln, hämtas både bild och
text automatiskt till artikeln.

Url till bild. Här anger man om man vill ha en unik bild på artikeln. Annars blir det som standard STRloggan som bild. Bilden måste för att man ska kunna lägga till den finnas utlagd på nätet och ha en
webbadress (en URL). I mediaarkivet (http://www.str.se/sv/Min-sida/Mediaarkiv/Bilder-till-hemsida)
kan man hitta en del bilder om man vill personifiera sin e-handel på detta sätt. Tänk på att inte ladda
hem dessa bilder utan kopiera dess webbadress (URL) och klistra in i detta fältet. Självklart kan man
använda egna bilder också genom att ladda upp dem på sin str-hemsida och på så sätt ge dem en
URL. Instruktioner för hur man gör det kan man hitta under Tips och tricks på sidan
http://episupport.str.se. För bilderna för produkter i e-handeln bör storleken vara 239x150, om man
har en större bild kommer den att anpassas till den storleken. Storleken för bilder i kurser bör vara
90X90.

Alt. pris. Här
ställer man in om
man vill ha ett
annat pris än
artikelns ordinarie
priset på ehandeln. Det är
alltid denna
inställning som är
gäller om den inte
är 0.

Påslag. Här ställer
man in om man
vill har ett påslag
på inköpspriset
från STR på
artikeln när den
säljs i e-handeln.

Kundens pris Här
sätter man om
man vill
bestämma
kundens slutpris i
stället för att sätta
ett påslag på
priset.

Sortering. Här anger man i vilken ordning artikeln skall komma på e-handeln. Lämpligt är att arbeta
med tio-talserier eller hundra-talserier, så att man lätt kan lägga in artiklar mellan redan inlagda.
Detta värde kan man alltid ändra i efterhand.

I rutan E-handel – Leverans ställer man in hur just denna artikel ska levereras om det ska skilja sig
från de grundinställningar som man bestämt under Inställningar/Kassa.
Standard är kryssad om grundinställningarna ska gälla. Om de inte ska gälla kryssar man ur denna
rutan.
Leverans Här bestämmer man vad som gäller angående leveransen om rutan Standard är urkryssad.
De olika alternativen är:
Ingen, om inget leveransalternativ ska visas.
Leverans från STR-Lager, om varan ska levereras från STR(underförutsättning att det är
en STR-artikel.
Leverans från skolan, om varan ska vara möjlig att hämtas på skolan.
Kan hämtas (på skolan), denna rutan ska vara ikryssad om alternativet att hämta materialet på
skolan ska synas.
Beskrivning. Här kan man själv skriva en beskrivning över artikeln, och vad man köper m.m. Detta är
en WYSIWYG-editor. Har man angivit STR:s artikelnr, behöver man inte skriva något under
beskrivning, då programmet hämtar STR:s standardtext.

Klicka på spara för att spara.
1.1.2
LÄGGA UT PAKET I E-HANDELN
Om man vill sälja flera artiklar i ett paket i e-handeln så går det bra, tänk dock på att döpa ert paket
till något som eleverna kan förstår och att ni noggrann förklara vad som ingår.

För att lägga ut ett paket med flera artiklar i e-handeln så måste man först skapa en snabbknapp. För
instruktioner om hur man skapar snabbknappar så se kapitlet om Inställningar för kassan i manualen
eller avsnittet Snabbknappar i utbildningsfilmen.

När

man

skapat en snabbknapp kan man lägga ut den i på e-handeln genom att gå in på
Inställningar/Kassa/Snabbknappar och dubbelklicka på den snabbknapp man vill lägga ut.

För att snabbknappen ska synas på e-handeln klickar man i Sälja på hemsidan. I URL till bild anger
man om man vill ha en unik bild på artikeln. Annars blir det som standard STR-loggan som bild. Bilden
måste för att man ska kunna lägga till den ha finnas utlagd på nätet och ha en webbadress (en URL).
I rutan Sortering anger man i vilken ordning artikeln skall komma på e-handeln. Lämpligt är att
arbeta med tio-talserier eller hundra-talserier, så att man lätt kan lägga in artiklar mellan redan
inlagda. Detta värde kan man alltid ändra i efterhand. Tänk på att snabbknapparna och artiklarna
delar denna sorteringen.

I Beskrivnings-rutan skriver man en beskrivning av paketet. Var noggrann med att er beskrivning är
tydlig och gör det enkelt för era kunder att förstå vad det är de köper.

1.1.3

LÄGGA UT KURSER I E-HANDELN

Om kunderna ska kunna boka
kurser via hemsidan och man
vill att kurserna automatiskt
ska publiceras i e-handeln
samtidigt som de läggs upp i
schemat så går man in på
Verksamhet/Planering/Tidmall
och kryssar in att den
tidmallen ska kunna bokas via
hemsidan. Här kan man även
ange en beskrivning till just
denna tidmallen. Pris styrs via
den artikel som man ställt in
på tidmallen.

Man kan även gå in via Bokningslistan och ställa in om en enskild kurs ska finnas tillgänglig i ehandeln. Man plockar då fram tiden det gäller och dubbelklickar på den så att man kommer in i
redigera-läge. Då hittar man en liten flik på högersida med texten e-handel.

Genom att klicka på den fliken så fälls ytterligare inställningar fram som är specifika för just den
bokningen.

Man kan med hjälp av den inställningen även ta bort en viss tid från e-handeln så att den inte längre
finns tillgänglig för bokning via hemsidan.
1.1.4

SÄLJA KURS OCH ARTIKEL TILLSAMMANS SOM ETT PAKET

Om man vill sälja flera artiklar tillsammans med en kurs, tex en bok, i e-handeln så går det bra, tänk
dock på att ni noggrann förklara vad som ingår i kursen i dess beskrivning.

Det man gör då är att man lägger till en snabbknapp med aktuella artiklar till kursen. För
instruktioner om hur man skapar snabbknappar så se kapitlet om Inställningar för kassan i manualen
eller avsnittet Snabbknappar i utbildningsfilmen. Tänk på att du lägger till de artiklarna som finns i
snabbknappen till den befintliga artikeln i kursen.

För att lägga in snabbknappen på kursen går man in i Bokningslistan och tar fram kursen, därefter
klickar man på e-handelsfliken på bokningen.
I bokningen finns en dropdown-meny där man väljer vilken snabbknapp man vill ska läggas till
bokningen på e-handeln.

I exemplet ovan med Introduktionskursen så har Snabbknappen Handledarbok lagts till. Den
snabbknappen innehåller en artikel för handledarboken. Kostnaden för denna kursen i e-handeln blir
då kostnaden för kursen som artikelnummer 1001+kostanden för artikeln i snabbknappen.

