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Sida 3

Del 1 Logga in
Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,
Smelink E-handel.
Denna guide ger dig en snabb överblick över hur du loggar in i uppdateringsverktyget och kommer igång med redigeringen
av din e-handel. Vill du ha mer detaljerad hjälp, finns det fler guider under menyn Kundcenter > E-handel på vår
hemsida: www.smelink.se

Du loggar in i uppdateringsverktyget via den länk som du fått i ditt premiärbrevet från oss på Smelink. Här finner du även
dina inloggningsuppgifter.
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Del 1 Logga in
Start
Startsidan är den första sidan du kommer in på i uppdateringsverktyget. Här finner du kom-i-gång-guiden
som du läser just nu, samt en enkel kom-i-gång-film som ger dig en överblick av verktyget.
I informationsrutan I din e-handel ingår just nu ser du de inställningar som du har för e-handeln. Köper du till
ytterligare tillval så uppdateras listan. Startsidan ger dig även information om det inkommit någon beställning.

!

Spara

Alla justeringar uppdateras direkt i e-handeln i samband med att du sparar. Önskar du göra ändringar utan att informationen läggs ut publikt kan du tillfället stänga ner e-handeln. Läs mer om detta
under rubriken Tillfälligt nerstängd butik.

Uppdatera

För att se uppdateringarna finner du en snabblänk i gränssnittets övre högra hörn Öppna butiksdelen.
Ser du inte förändringen, slå Ctrl + F5 (PC) eller Cmd + R (Mac) för att uppdatera e-handeln.
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Del 2 Inställningar för e-handeln
Börja med att se över dina inställningar i e-handeln.
Klicka på menyn Inställningar > Hantera Butiken.

Här finner du flera flikar med olika typer av inställningar. Gå igenom varje flik för att du ska få de anpassningar som
du vill ha för din e-handeln.

!

Här kommer en närmare förklaring för varje fliks innehåll:
Profil: Grundläggande fakta om ditt företag. Informationen som du anger här visas under din
”Kundtjänst”-sida i e-handeln.

Övrigt: Här kan du ställa in hur e-handeln ska se ut t ex vid sökning, produktlista, produktgalleri,
om kunder beställer fler produkter än vad som finns i lager m.m.

Betalningssätt: Här kan du enkelt fylla i alla betalningssätt du vill ha inklusive dess kostnader.
Som grund finns betalningssätt så som förskottsbetalning och postförskott som du själv lägger in.
Har du kompletterat din e-handel med ett eller flera integrerade betalsystem så hjälper vårt kundcenter dig att lägga till inställningarna för detta i e-handeln.
Läs mer om de olika betalsystemen på hemsidan: www.smelink.se/betalsystem.html
Tänk på att vårt kundcenter enbart kan hjälpa dig med kopplingen för att betalningssättet ska fungera i din
e-handel. Kopplingen är klar om du ser logotyp för betalningssättet i e-handelns kundvagn. Frågor kring
betalsystemet tas direkt med den avtalade partens support.

Under fliken värden på varje betalningssätt ställer du in kostnaden för betalningssättet. Priset anges
alltid i SEK och exklusive moms oavsett om du i e-handeln presenterat priserna inklusive moms
eller i annan valuta.
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Del 2 Inställningar för e-handeln

!

... fortsättning på förklaringen av flikarna:
Fraktsätt: Här fyller du i de fraktsätt du vill ha, samt dess kostnader. Under fliken Sätt Fraktkost-

nad kan du sätta inställningar för olika fraktintervaller i förhållandet kg och pris. Priset anges alltid i
SEK och exklusive moms oavsett om du i e-handeln presenterar priserna inklusive moms eller i
annan valuta.

SEO/Meta: Här ställer du in generella inställningar för hela butiken för att bli sökbar på sökmo-

torer som Google. Effektivast sökbarhet får du dock genom att optimera varje enskild produkt. Läs
gärna vår guide om Googleoptimering på vår hemsidan www.smelink.se under menyn:
Kundcenter > E-handel.

Språk/Länder: Inställningar för de språk som valts för e-handeln.
Valuta/Moms: Här kan du justera momsinställningar samt hur det ska visas i e-handeln för
privat- respektive företagskund.

E-post/Beställningsstatus: Här har du möjlighet att ändra texten i de e-postmeddelanden
som skickas ut av e-handeln vid en beställning.

Del 3 Anpassa kassan
Under menyn Inställningar > Inställningarna för kassan kan du själv välja vilka fält som ska synas i kassan samt vilka
fält som ska vara tvingande. Du kan även lägga till egna fält som exempelvis medlemsnummer och flytta runt informationen med hjälp av enkel drag-and-drop-funktion.
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Del 4 Bilder
Dina bilder finner du under menyn Bilder:

!

TIPS!

Ladda upp dina bilder innan du lägger
upp dina kategorier och produkter.
Då kan du enkelt välja en uppladdad bild när
du lägger till produktinformationen. Annars
får du göra en uppladdning i varje steg, vilket
tar mycket längre tid.

Ladda upp bilder:
Klicka på knappen Laddar upp bilder och välj
den kategori du vill ladda upp bilderna i. (Vill
du skapa en ny kategori för bilderna, backa ett
steg och skapa den nya kategorin innan du
laddar upp bilderna)
Ladda upp dina bilder enkelt genom att dra
och släppa dem i rutan, alternativt klicka på
knappen Lägg till bilder... I det förstnämnda
alternativet kan du lägga till många bilder
direkt (fungerar i webbläsarna Firefox, Safari
och Chrome)

!

TIPS!

Döp gärna bildfilerna
till produktens artikelnummer. Detta gör att
du lätt kan söka upp
produktens bild vid
behov.

I gränssnittet ser du de valda bilderna, en efter en. Klicka på knappen Starta uppladdning och du ser hur bilderna laddas upp. När
systemet är klart får du upp en informationsruta som bekräftar
uppladdningen. Skulle du ångra dig kan du avbryta uppladdningen
samt ta bort en felaktigt uppladdad bild.
När du laddar upp bilder till butiken så skalas alla gif-, jpg-, jpegsamt png-bilder om till max 900 pixlar i bredd eller höjd. Detta görs
för att minska laddtiderna så att du få en snabb e-handel.
Utöver detta kan du även ladda upp videofilmer i flash-format
(.swf).
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Del 5 Bildspel
Bildspelet uppdatera du under menyn Nyheter > Hantera nyheter och fliken Ändra bildspel. Vi har tagit fram en
specifik guide för bildspelet som du hittar på vår hemsida www.smelink.se under menyn Kundcenter > E-handel.

Del 6 Erbjudande
När du vill lägga en produkt som ett erbjudande så gör du detta på produktnivå. Gå in på din önskade produkt och välj
fliken Värden.
Vid raden Visa denna produkt som ett erbjudande väljer du alternativet Ja. Via automatik läggs produkten upp som ett
erbjudande.
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Del 7 Egna sidor
Under menyn Egna sidor finner du de sidor som beskriver vilka regler du vill tillämpa i din e-handel så som köpvillkor,
reklamationer, garantier, tacksvar, vanliga frågor och svar etc.
Vi har redan fyllt i lite exempeltexter för att du ska få en indikation av vilken sorts information dina besökare kan
tänkas efterfråga. Vi rekommendera dig dock att gå igenom samtliga sidor och editera innehållet efter dina villkor.

Tillfälligt stänga ner e-handeln:

Om du av någon anledning vill stänga ner din butik så finns det möjlighet till detta under sidan Tillfälligt nerstängd
butik. Klicka på knappen Ändra och skriv in det meddelande som du vill att din besökare ska se då e-handeln ej är
aktiv. Efter det går du in på fliken Värden och väljer Nej vid raden Sidan är dold.

Sida 10

Del 8 Parametermallar
En parametermall beskriver de parametrar/varianter du har av en produkt, exempelvis storlek, färg, vikt etc. Med hjälp
av parametermallar behöver du inte lägga upp varje variant av en produkt utan det räcker att du lägger upp produkten
vid ett tillfälle där kunden kan välja mellan de parametrar/varianter som finns för produkten. En parametermall är inte
enbart till för en produkt utan du kan använda samma mall för flera produkter.

Skapa gärna de parametermallar du behöver innan du lägger upp dina kategorier och produkter. Detta för att du
enkelt ska kunna välja en färdig mall när du lägger upp din produkt. Annars får du skapa mallen i samband med att
du lägger upp produkten, vilket tar längre tid samtidigt som det är lättare att förbise en variant som behövs i ett
annat sammanhang.

!

TIPS!

Vi har tagit fram en egen
guide för parametermallar
som du finner på:
www.smelink.se under
menyn Kundcenter >
E-handel.
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Del 9 Kategorier och produkter
Under menyn Produkter > Hantera produkter och kategorier lägger du till dina önskade kategorier
och produkter.

Du kan ha obegränsat antal kategorier och produkter i e-handeln. En kategori kan innehålla både kategorier och
produkter. En kategori kan innehålla max fyra nivåer av kategorier men ett obegränsat antal produkter.
En produkt kan tillhöra flera olika kategorier. Tänk igenom noggrant hur du ska strukturera upp din e-handel, så att
dina besökare lätt kan navigera sig igenom hela ditt produktutbud.

Cirkeln visar vad dina kategorier hamnar och
bocken visar en produkt.

!

TIPS!

Har du en befintligt
affärssystem i verksamheten, se efter om du enkelt
kan koppla samman systemen för import av produkter
direkt till e-handeln.
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Del 10 Skapa en katergori
Klicka på menyn Produkter > Hantera produkter och kategorier och klicka på knappen Skapa
kategori.

Ett nytt fönster öppnas där du skriver in
kategorins namn och beskrivning.
Under fiken Värden väljer du de inställningar som önskas för kategorin.
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Del 11 Redigera en kategori
Klicka på menyn Produkter > Hantera produkter och kategorier.
Klicka på knappen Ändra i raden för den önskade kategorin.

Gör din ändring och klicka på Spara.
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Del 12 Ta bort en kategori
Klicka på menyn Produkter > Hantera produkter och kategorier.

Klicka på knappen Ta bort i raden för den önskade kategorin.
En varningsruta öppnas med texten ”Vill du verkligen TA BORT den här kategorin och ALLA dess underkategorier
(produkter i kategorierna kommer inte att tas bort)?”
Med andra ord behöver du inte vara rädd för att produkterna försvinner när du plockar bort en kategori med dess
underkategorier.

Produkterna återfinner du under menyn Produkter > Översikt/Massuppdatera produkter. Via
denna vyn kan du koppla dina produkter till en ny kategori.
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Del 13 Skapa en kategori i en kategori
Klicka på menyn Produkter > Hantera produkter och kategorier.
Klicka på kategorins namn för att gå in i kategorin. klicka på knappen Skapa kategori.

Ett nytt fönster öppnas där du skriver in kategorins namn och
beskrivning. Under fiken Värden väljer du de inställningar som
önskas för kategorin.

!
Produkterna återfinner du under menyn Produkter >
Översikt/Massuppdatera produkter. Via denna vyn kan
du koppla dina produkter till en ny kategori.

TIPS!

Befinner du dig på sidan
Hantera produkter och kategorier kan du enkelt navigera dig
tillbaka med hjälp av navigeringslisten ovanför kategorierna. Klicka på Hem för att
komma till roten eller önskat
kategorinamn + bild.
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Del 14 Skapa produkt
Klicka på menyn Produkter > Hantera produkter och kategorier.
Klicka på kategorins namn för att gå in i kategorin och klicka på knappen Skapa produkt. Ett nytt
fönster öppnas där du skriver in produktens namn och beskrivning.

Hamnar en produkt i fel kategori så kan du enkelt ändra detta under fliken Kategorier på produktnivå eller under Menyn Produkter > Översikt/ Massuppdatera produkter.
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Del 14 Skapa produkt
Under fiken Värden på produktnivå väljer du de inställningar som önskas för produkten. Inställningar som artikelnummer, pris, återförsäljarpriser, rabatter, lagerstatus etc. Det är även här du
kopplar på eventuell parametermall samt de önskade bilder du vill ha för produkten.

!

TIPS!

Om du döpt bilden i samma namn som produktens artikelnummer blir din koppling av
bilderna enklare. Du kommer även att ha en fördel av att redan utfört de parametermallar du
behöver för att snabbt komma vidare.
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Del 15 Redigera en produkt
Gå till produktens kategori för att se samtliga produkter. Klicka på knappen Ändra som ligger i
anslutning till den produkt du vill redigera. Utför din redigering och klicka på spara.

!

TIPS!

Om du i efterhand kommer på att du glömt att föra till ett värde på många produkter kan du
gå in i vyn för massuppdatering, menyn Produkter > Översikt/ Massuppdatera produkter.
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Del 16 Ta bort en produkt
Gå till produktens kategori för att se samtliga produkter. Klicka på knappen Ändra som ligger i
anslutning till den produkt du vill ta bort.
Nu har du kommit till produktvyn där du
klickar på knappen Ta bort för att radera
produkten. En varningsruta dyker upp där du
få bekräfta om du vill ta bort produkten.
Tänk dock på att det som är raderat är raderat.

!

TIPS!

Ska du ta bort många produkter är det effektivare att gå till massuppdateringen, menyn
Produkter > Översikt/ Massuppdatera produkter, där du kan radera produkt efter produkt.
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Del 17 Tillfälligt ta bort en produkt
Du kan tillfället dölja en produkt genom att sätta Ja vid raden Dölj denna produkt i butiksdelen på
fliken Värden. Men du kan även i din lagerstatus notera att produkten är tillfälligt slut (varan
sänds så snart den inkommer) eller lagerstatus Slutsåld (Kan inte lägga till produkten i kundvagnen).
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Del 18 Skapa huvudprodukt
I varje kategori kan du skapa en huvudprodukt.
En huvudprodukt är en produkt som få lite extra utrymme i kategorin ovanför dina andra produkter.
Väljer du ingen huvudprodukt får samtliga produkter i kategorin samma prioritet.

!

TIPS!

I många fall kan det vara ett bättre
alternativ att lägga en bild i beskrivningen för kategorin om du vill ha en
bild tillsammans med text.
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Del 18 Skapa huvudprodukt
En huvudprodukt är en produkt som få lite extra utrymme i kategorin ovanför dina andra produkter.
Väljer du ingen huvudprodukt få samtliga produkter i kategorin samma prioritet.

!

Google optimering
Varje kategori och produkt kan optimeras för att öka sökresultaten via sökmotorer som exempelvis
Google. Detta utför du under stycket SEO/Meta. Skriver du inte in någon text kommer systemet att
optimera sig på egen hand efter den information som du fört in under namn och beskrivning.
Läs mer om optimering för sökmotorerna i vår optimeringsguide som du finner på vår hemsida
www.smelink.se under menyn Kundcenter > E-handel.
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Del 19 Beställningar
Beställningar hanteras i uppdateringsverktyget via menyn Beställningar >
Hantera mottagna beställningar.
En beställning kan gå från statusen mottagen och behandlad till annullerad.

Klicka på orderraden för
att komma åt ordern.
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Del 19 Beställningar
I dropdown-listen sätter du
status för ordern och här kan
du även ändra kundens
uppgifter samt skriva interna
och externa kommentarer.
(Externa kommentarer sänds
med i det utgående
e-postmeddelande som
skickas till kund OM du valt
det värdet under menyn
Inställningar > Hantera
butiken > Fliken E-post /
Beställningsstatus > Beställningsstatusen Behandlad)
Se bild nedan.
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Del 19 Beställningar
När du har behandlat ordern förflyttar du ordern från status Mottagna beställningar till Hanterade beställningar. I samband med detta kan du välja om ett e-postmeddelande ska gå ut till
kunden genom att kryssa i rutan efter dropdown-listen. Inställningar för e-postmeddelandet
finner du här: Menyn Inställningar > hantera butiken > E-post/Beställningsstatus.
Även vid annullerade beställningar går ett e-postmeddelande ut som bekräftar annulleringen. En
annullerad beställning uppstår oftast från kund och du märker detta genom att datumet blir rött
samt att beställningen flyttas från Mottagna beställningar till Hanterade beställningar.

!

TIPS!

Klicka dig runt för att lära känna
gränssnittet och gör några egna
beställningar för att se vad som
händer i varje steg.
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Del 20 Sökfunktion i uppdateringsverktyget
Längst upp i högra hörnet i uppdateringsverktyget finner du en sökruta. Om du klickar i fältet får
du upp flera val att välja mellan. Det går att söka på produkter, kunder, nyhetsbrevsprenumeranter och beställningar. Om du väljer något med beställning kan du även göra ett urval genom
att justera värdet i andra rutan. Välj mellan beställningar, endast mottagna, eller endast behandlade beställningar. En bra funktion då man snabbt vill leta upp någon information!

Del 21 Backup på e-handeln
Självklart görs det automatiska backuper dagligen på vårt system, men då du exempelvis ska
göra en produktimport via Excell eller Visma SPCS så rekommendera vi dig att ta en egen
backup till din dator. På detta sätt får du alltid den allra senaste informationen om dina produkter, istället för den backup som vi gjort under natten. Det går dessutom snabbare att återställa
butiken utifrån en backupfil som du har gjort, istället för att vi ska återställa en backup direkt
från servern.

Backupen tas på allt i din e-handel, förutom bilder, och utgörs av en textfil
som du spara ner på din egen dator.
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Del 21 Backup på e-handeln

Så här gör du enkelt en backup:
Klicka på menyn Inställningar > Gör en backup av din databas > Exportera databastabeller till en textfil.
Högerklicka på länken som blev resultatet Exporterad lista av samtliga databas tabeller” och välj Spara mål som....
Välj därefter var du vill spara backup-filen på dig dator.
När du sparat textfilen på datorn, så bör du klicka på Återställa innehållet i textfilen.
Detta gör att textfilen på servern töms.
Nu har du en backup-fil tillhands om det skulle uppstår någotproblem.
Om problem uppstått, ta kontakt med vårt kundcenter för att få hjälp med att ladda
upp backupen som togs innan problemet uppstod. Återställningen är förknippat med
en kostnad.

Givetvis finns det mycket fler funktioner och
tillval som kan vara av intresse för dig.

Gå gärna in på vår hemsida www.smelink.se där du under menyn Kundcenter > E-handel finner
ytterligare guider och tjänster. Du är även välkommen att ta kontakt med vår kundcenter för att
få personlig vägledning.

Vi på Smelink önskar dig all lycka till med din försäljning!

